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CZĘŚĆ I - WPROWADZENIE 

 
 

I-1. WPROWADZENIE 

1. Obowiązujące opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego miasta Świdnica zostało uchwalone dnia 26 stycznia 2001r.   
uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy  NrXXIV/292/01. W studium oraz w 
planach miejscowych projektowane tereny inwestycyjne są daleko 
niewystarczające dla regulacji rynku pracy – obecnie lokowane 
przedsiębiorstwa, przy stosunkowo dużej powierzchni 
zagospodarowywanej działki, deklarują maksymalne zatrudnienie w 
wysokości do 150 osób, co pozwoli na istniejących terenach znaleźć 
miejsca pracy dla 1300 – 1500 osób przy bezrobociu w Świdnicy 
przekraczającym obecnie 6000 osób. Aktywizacja gospodarcza miasta, 
zmniejszenie bezrobocia i podniesienie standardów zamieszkiwania były 
główną przyczyną przystąpienia do zmiany studium. Ustawa z dnia 27 
marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym warunkuje 
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możliwość dokonania zmian w obowiązujących planach wyłącznie, gdy 
istnieje zgodność ustaleń planu z zapisami studium oraz przepisami 
odrębnymi. W związku z powyższym Rada Miejska w Świdnicy w dniu 25 
czerwca 2004 podjęła uchwałę nrXXI/234/04 o przystąpieniu do zmiany 
studium w całości. 

 
 
2. Ustalenia zawarte w zmianie studium, służyć będą koordynacji 

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

 

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

- rozpoznanie zmian w części uwarunkowań, dokonanych na przełomie lat 
1999- 2004, 

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

Rozwiązania studium przedstawione zostały w formie opracowania 
tekstowego i rysunków wykonanych w skali 1:5 000. 

       
4. Studium poddane zostało, zgodnie z art. 11 pkt.5, 6, 7, 8, 9 Ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717) z późn. zmianami: 

−  zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, o 
której mowa w  Ustawie,  

− uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim,  

− uzgodnieniu z zarządem województwa, 

− zaopiniowaniu ze Starostą Powiatu Świdnickiego, Wójtem Gminy Świdnicy, 
Burmistrzem Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska, Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, właściwym organem wojskowym, ochrony granic 
i bezpieczeństwa kraju, właściwym organem administracji geologicznej. 

 
i po wprowadzeniu szeregu zmian zostało przygotowane do uchwalenia 
przez Radę Miejską w Świdnicy. 

 

 

I-2.  PODSTAWOWE DANE O GMINIE MIEJSKIEJ.  

(porównanie stanu z opracowania poprzedniego Studium z danymi z  VII.2003) 

 
 

1. Powierzchnia  2176 ha 
 grudzień 1999 grudzień 2003r. 
2.Struktura użytkowania 

gruntów:  
- użytki orne  
- grunty zadrzewione 
- tereny zabudowane mieszk. 

 
 
-  
- 
- 

 
 
898 ha (41,4% pow.)  
16 ha (0,7% pow.) 
384 ha (17,6% pow.) 
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- tereny zabudowane przemysłowe 
- tereny rekreacyjne 
- pozostałe grunty 

- 
- 
- 
- 

142 ha (6,6% pow.) 
98 ha (4,3% pow.) 
638 ha (29,3% pow.) 

3. Ludność ogółem 
- liczba mężczyzn 
- liczba kobiet 
- gęstość zaludnienia 

64900 mieszk.  
31220 mieszk.  
33680 mieszk. 
2951 mieszk./1km2  
 

60 937 mieszk. 

28 839 mieszk. 

32098 mieszk. 

2800 mieszk./1km2 
 

4. Liczba osób bezrobotnych  3970 ( w 1998r.) 6362 ( w XII. 2003r.) 

 

Wnioski:  

1. Struktura użytkowania gruntów zmieniła się nieznacznie: 

- areał gruntów rolnych zmniejszył się o 28 ha. 

2. Liczba mieszkańców zmalała o 3963 osób, czyli zmniejszyła się o 6.1 %. 

3. Liczba osób bezrobotnych gwałtownie wzrosła o około 2392 osoby na 

przełomie 5 ostatnich lat. 

 

I-3.  ELEMENTY STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO 

MIASTA. 

 
1. Świdnica dysponuje strategią rozwoju miasta, opracowaną w 1999r na lata 

2000 - 2015, przez Biuro Ekspertyz Finansowych Marketingu i Consultingu 
UNICONSULT S.C. z siedzibą w Warszawie . Celem strategicznym rozwoju 
miasta jest wg „Strategii” : 

• rozwój Świdnicy, jako silnego ośrodka administracyjno-gospodarczego, 
bazującego na przemyśle, turystyce i tradycjach kupieckich: 
- pozyskanie nowych inwestorów  z „zewnątrz”, 
- rozwój turystyki, 
- wspieranie lokalnych małych i średnich firm 

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

zadania, których realizacja w najbliższym okresie czasu, jest traktowana jako 
warunek sukcesu w osiągnięciu celów strategicznych rozwoju miasta. Są to 
między innymi: 

• stworzenie preferencyjnego systemu podatków i opłat, 

• stworzenie optymalnych warunków dla inwestorów, 

• promocja Miasta wobec inwestorów, 

• promocja turystyczna, 

• poprawa estetyki i bezpieczeństwa w Mieście, 

• rozwój infrastruktury turystycznej, 

• stworzenie systemu wsparcia finansowego MSP, 

• stymulowanie kooperacji i wsparcie organizacyjne MSP. 
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3. Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy, opracowana w grudniu 1999 roku, 
sformułowała misję Miasta, cele strategiczne Świdnicy do roku 2015, osiem 
programów realizacyjnych oraz konkretne zadania składające się na 
programy realizacyjne. Po pięciu latach realizacji Strategii nastąpiła 
konieczność jej uzupełnienia i uaktualnienia, wynikająca zarówno z bodźców 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 27 lutego 2004r. Rada Miejskiej w 
Świdnicy uchwaliła aktualizację i uzupełnienie programu rozwoju miasta 
Świdnicy, pod nazwą „Strategia rozwoju miasta Świdnicy na lata 2000-2015”.  

 
4. Obecne brzmienie misji Miasta: 
 
Świdnica – silny ośrodek gospodarczo – administracyjny regionu 
podsudeckiego, bazującego na przemyśle, turystyce i tradycjach kupieckich. 
 
 

I-4.  CHARAKTERYSTYKA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

 
 Zasady polityki przestrzennej prowadzonej w obszarze miasta określają 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ich celem jest 
kształtowanie zagospodarowania przestrzennego miasta w sposób 
zapewniający niezbędne warunki do zaspokojenia potrzeb bytowych, 
ekonomicznych, społecznych i kulturowych społeczeństwa, uwzględniając 
zachowanie równowagi przyrodniczej, ochronny krajobrazu. Zostały 
sporządzone trybem ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139) z późn. zmianami. Następujące 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są obowiązujące w 
mieście Świdnica: 
a. MPZP obszaru ograniczonego ulicami: Parkową, Esperantystów, 

Wrocławską i Saperów. Ustalenia planu dają możliwość lokalizacji małych 
i średnich przedsiębiorstw, w zakresie prowadzenia nieuciążliwej 
produkcji, składów i usług, w tym usług publicznych oraz rekreacji i 
sportu, 

b. MPZP dzielnicy produkcyjno – składowo – usługowej – terenu 
ograniczonego ulicami Przemysłową, Kopernika, granicą administracyjną 
miasta, terenami zakładu Elmot i zabudową mieszkaniową przy ul. 
Mazowieckiej. Plan określa szczególne warunki zagospodarowania 
terenów po zabudowę przemysłową i usługową.  

c. MPZP rejonu Kraszowic i ul Śląskiej – część terenu objęta jest ponownie 
pracami projektowymi zmiany planu, ( dominuje funkcja mieszkaniowa). 

d. MPZP dla obszaru ul. Sikorskiego, ograniczonego od wschodu linią 
kolejową, od północy granicą administracyjną miasta, od zachodu ulicą 
Sikorskiego, od południa ul.Esperantystów. Plan określa szczególne 
warunki zagospodarowania terenów pod zabudowę mieszkaniową, 
wskazuje obszar pod lokalizację obiektu handlowego powyżej 2000 m2 
powierzchni sprzedażowej. 

e. MPZP dla obszaru zabudowy usługowo -  mieszkaniowej Armii Krajowej - 
Skłodowskiej, ograniczonego od wschodu  ulicą Sybiraków, od północy 
Zamenhofa, od Zachodu ul. Sklodowskiej i ul. Kolberga, od południa ul. 
Niecałą. Plan określa szczególne warunki zagospodarowania terenów 
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związanych z centrum administracyjnym miasta, powstałym na terenie 
dawnych koszar wojskowych. 

f. MPZP dla obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Westerplatte – 
Bystrzycka”. Plan określa przeznaczenie terenów pod zabudowę 
mieszkaniową, z przewagą zabudowy jednorodzinnej, oraz wskazuje 
lokalizację usług komercyjnych i obsługi komunikacji (stacja paliw). 

g. MPZP dla terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą, Wodną i 
rzeką Bystrzycą. Plan określa szczególne warunki zagospodarowania 
terenów po zlikwidowanym zakładzie ZEM przy ul. Westerplatte, umożliwia 
lokalizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 
2000m2, wprowadza drogę lokalną wzdłuż rzeki Bystrzycy, ustala warunki 
zabudowy dla zabudowy uzupełniającej – plombowej.  

h. MPZP dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów”, część terenu objęta jest 
ponownie zmianą planu. Obowiązujący plan określa tereny pod 
wprowadzenie zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego, określa warunki przebudowy drogi powiatowej w 
kierunku Żarowa. Podjęte prace projektowe zmieniają radykalnie funkcję 
tej części miasta poprzez ustanowienie strefy aktywności gospodarczo-
przemysłowej. 

 
Część ustaleń planów zdezaktualizowała się i nie spełnia dzisiejszych 
wymagań inwestycyjnych, dlatego prowadzone są ich zmiany. Ważnym 
opracowaniem dla rozwoju miasta jest MPZP „Obwodnicy” ograniczony od 
wschodu ul. Bystrzycką, od południa linią kolejową, pasem drogowym 
obwodnicy drogi krajowej nr 35, wyznaczonym w koncepcji programowo-
przestrzennej obejścia m. Świdnicy, od zachodu granicą administracyjną 
miasta , od północy ul. Słowiańską, liniami kolejowymi i ul. Przelotową . 
Rada Miejska w Świdnicy podjęła w grudniu 2002r 11 uchwał o przystąpieniu 
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących 
pozostały obszar miasta, jednakże prace projektowe nie zostały rozpoczęte. 
Uchwały te wymagają wprowadzenia zmian w preambule, ponieważ zmieniły 
się w międzyczasie podstawy prawne dla opracowań planistycznych, w 
związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2003r. z późn. 
zmianami). 

 
 

I-5. CELE I KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ PAŃSTWA W OBSZARZE 

GMINY I W JEJ OTOCZENIU. 

 
1. Cele i kierunki polityki przestrzennej państwa w rejonie Świdnicy oraz dla 

terenów samego miasta określa „Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Dolnośląskiego ” (Dz.U.W.D. z dnia 20 stycznia 2003r. nr 4, 
poz.100). Na w/w terenie nie zostały wprowadzone programy służące 
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 
krajowym i wojewódzkim.   

 
2. W nawiązaniu do polityki przestrzennej Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego w projekcie zmiany studium uwzględnia się: 
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− wskazanie roli miasta jako wielofunkcyjnego ośrodka usług wyższego 
rzędu, znaczącego w skali kraju w sferze aktywności gospodarczej 

− zachowanie rezerwy terenu pod planowaną budowę obwodnicy południowej 
w ciągu drogi nr 35, 

− zachowanie rezerwy terenu pod planowaną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
382 budowę obwodnicy zachodniej, 

−  modernizację linii kolejowej nr 137, 
− rozbudowę i modernizację sieci 110 kV z uwzględnieniem obszaru 

szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego, 
− kompleksowe rozwiązanie problemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczenia 

ścieków w zlewni rzeki Bystrzycy, 
− wskazanie Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości, jako obszaru dla 

rozwoju funkcji gospodarczych o szczególnych predyspozycjach 
rozwojowych oraz na obszarach wyodrębnionych jako obszary wsparcia, 

− ustalenie stref ochrony konserwatorskiej z uwzględnieniem jej 
najwartościowszych elementów,  propozycją sposobów zagospodarowania i 
ekspozycji tych najbardziej przydatnych dla podniesienia walorów 
turystycznych miasta, 

− kontynuację tradycji architektonicznych regionu w kształtowaniu nowej 
zabudowy zlokalizowanej w obszarach stref konserwatorskich, 

− odbudowę, modernizację i budowę wałów przeciwpowodziowych, 
− ochronę linii kolejowej nr 137 przed zalaniem wodami powodziowymi, 
− remonty, rozbudowę i modernizację istniejącej bazy dydaktyczno – 

socjalnej w celu poprawy warunków i jakości kształcenia w uczelniach 
wyższych. 

 

 

 

CZĘŚĆ  II    –  UWARUNKOWANIA  ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

 

II-1. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I 

UZBROJENIE TERENU. (rys. nr 1 i nr 4) 

 
1. Położenie miasta. 

Miasto Świdnica leży po dwóch stronach rzeki Bystrzycy w odległości 55 km na 
południowy zachód od Wrocławia. Miejscowość położona jest na terenie falistym. 
Rzeka Bystrzyca i potoki płynące tu kiedyś szerokimi korytarzami wyżłobiły w 
powierzchni liczne wgłębienia. Na północny wschód od Świdnicy wznosi się 
masyw Ślęży. Miasto jest ośrodkiem powiatowym, o wyraźnej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej, zdeterminowanej układem linii kolejowych, układem 
doliny rzeki Bystrzycy, a także dotychczasowym stanem zabudowy i 
zagospodarowania terenów. Obecny układ funkcjonalno – przestrzenny został 
ukształtowany historycznie, warunkami fizjograficznymi, układem dróg kołowych i 
kolejowych. Struktura przestrzenna miasta jest bardzo czytelna. Miasto 
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rozwijające się wokół historycznego centrum ma swoją wyróżniającą się 
tożsamość. Układ urbanistyczny miasta, wiele zabytkowych obiektów, a także 
obszarów zieleni miejskiej, chronionych jest prawem. Oprócz obiektów o 
najwyższej randze ochrony, wpisanych do rejestrów zabytków, w mieście 
znajduje się ponad 600 obiektów posiadających wartości kulturowe. 
Mimo tak dobrze zachowanego układu urbanistycznego, Świdnica rozwijała się w 
okresie powojennym, jak wiele innych miast w Polsce, poprzez realizację dużych 
substandardowych osiedli mieszkaniowych, na terenach wolnych od 
wcześniejszej zabudowy. W związku z powyższym miasto rozrosło się 
obszarowo a w środku miasta pozostały wolne jeszcze działki budowlane, które 
obecnie zabudowywane są obiektami o architekturze ciekawszej niż w okresie 
powojennym. W mieście o tak ciekawym obliczu odczuwa się potrzebę 
starannego traktowania przestrzeni publicznych.  

 
2. Realizacja zagospodarowania przestrzennego Świdnicy , w latach 1994-2003 

odbywała się na podstawie następujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 

a. MPZP ogólny miasta zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/68/94 z dnia 9 
grudnia 1994r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wałbrzyskiego 
Nr 16 z 1994r., poz.119, 

b. Miejscowy plan zagospodarowania śródmieścia miasta i śródmieścia – zachód, 
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/536/94 z dnia 29 kwietnia 1994r, 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wałbrzyskiego Nr 8 z 1994r., 
poz.61, 

c. MPZP Osiedla Zawiszów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/54/90 z 
dnia 5 kwietnia 1990r,  

d. MPZP miasta dla obszarów ograniczonych ulicami Parkową, Esperantystów, 
Wrocławską i Saperów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/559/98 z 
dnia 15 maja 1998r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wałbrzyskiego Nr 23 z 1998r., poz.158, 

e. MPZP dzielnicy produkcyjno – składowo – usługowej – terenu 
ograniczonego ulicami Przemysłową, Kopernika, granicą administracyjną 
miasta, terenami zakładu Elmot i zabudową mieszkaniową przy ul. 
Mazowieckiej, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/85/99 z dnia 23 
kwietnia 1999r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego Nr 22 z 1999r., poz.997, 

f. MPZP rejonu Kraszowic i ul Śląskiej zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej 
Nr XXII/267/2000 z dnia 17 listopada 2000r, ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 14 z 2001r., poz.123, 

g. MPZP dla obszaru ul. Sikorskiego, ograniczonego od wschodu linią 
kolejową, od północy granicą administracyjną miasta, od zachodu ulicą 
Sikorskiego, od południa ul.Esperantystów, zatwierdzony uchwałą Rady 
Miejskiej Nr XLI/495/02 z dnia 25 czerwca 2002r, ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 175 z 2002r., poz.2523, 

h. MPZP dla obszaru zabudowy usługowo -  mieszkaniowej Armii Krajowej - 
Skłodowskiej, ograniczonego od wschodu  ulicą Sybiraków, od północy 
Zamenhofa, od Zachodu ul. Sklodowskiej i ul. Kolberga, od południa ul. 
Niecałą, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/60/03 z dnia 28 lutego 
2003r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 
63 z 2003r., poz.1420, 
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i. MPZP dla obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Westerplatte – 
Bystrzycka”, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/123/03 z dnia 30 
czerwca 2003r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego Nr 173 z 2003r., poz.2598, 

j. MPZP dla terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą, Wodną i 
rzeką Bystrzycą, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/152/03 z dnia 7 
listopada 2003r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego Nr 26 z 2004, poz. 467 

k. MPZP dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów”, , zatwierdzony uchwałą Rady 
Miejskiej Nr XIII/153/03 z dnia 7 listopada 2003r, ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 26 z 2004.r., poz468. 

 
Z dniem 1 stycznia 2004 ważność straciły plany sporządzane wg ustawy z 
1984r., uchwalane przed 1995 rokiem. Procesy inwestycyjne dla obszarów 
nie objętych ważnymi planami zagospodarowania przestrzennego były 
realizowane na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.  

 
 
3. Miasto Świdnica wyposażone jest  we wszystkie media: wodę, kanalizację, 

energię elektryczną, gaz ziemny. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w 
granicach administracyjnych wsi Zawiszów a miejsko-gminne wysypisko śmieci w 
miejscowości Sulisławice gm. Świdnica. Szczegółowy opis poszczególnych 
elementów infrastruktury technicznej zawarty jest w rozdziale II-10 . 

 

II-2. STAN  ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY. 

Miasto Świdnica posiada klarowny, przejrzysty, promienisty układ urbanistyczny. 
Centrum miasta o charakterze usługowo-mieszkaniowym otoczone jest obwodnicą 
wewnętrzną, w którym znajduje się część historyczno zabytkowa miasta, okolone 
plantami,  historycznymi parkami, chronione ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej A  
oraz jej otuliną z licznymi parkami i zespołami budynków ujętymi w spisie ewidencji 
dóbr kultury (chronione strefą  ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego 
„B”). Śródmieście miasta stanowią zabudowania o charakterze zwartej zabudowy, 
wysokim współczynniku zabudowy i intensywności zabudowy. Ustalenia 
przestrzenne dla tego obszaru są zdominowane 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. Jedynie obszary wzdłuż ulicy Zamenhofa, Wałbrzyskiej, Ofiar 
Oświęcimskich, Armii Krajowej zdominowane są przez usługi ponadlokalne. Część 
osiedli mieszkaniowych pochodzi z przełomu XIX/XX w, ich zespoły podlegają 
ochronie konserwatorskiej. Część terenów przy Polnej Drodze, ul. Sportowej, wzdłuż 
rzeki Bystrzycy  ma charakter rekreacyjno – spacerowy. Zlokalizowane są tutaj liczne 
ogrody  działkowe.  
Przeważającą funkcją na wschodzie miasta jest przemysł, zlokalizowany wzdłuż ulicy 
Przemysłowej , Strzelińskiej, Towarowej i Bystrzyckiej. 
Nie został wyznaczony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  zasięg 
wód powodziowych uwzględniający zasięgów zalewów rzeki Bystrzycy przy 
uwzględnieniu Q1% i Q10%” . Tereny narażone na zalewanie wodami 
powodziowymi, wyznaczone na podstawie powodzi z 1997r. stanowią obszar o 
ograniczonych funkcjach inwestycyjnych. 
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Kwartały zabudowy historycznej wymagają porządkowania i rewaloryzacji. 
Tereny substandardowych wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, np. 
Osiedle Młodych, Osiedle Zawiszów czy też tereny po wojskach radzieckich 
przejęte przez spółdzielnie mieszkaniowe wymagają podniesienia estetyki 
wyglądu budynków. Wprowadzenie elementów zieleni, małej architektury czy 
też zadbanych ciągów pieszych i rowerowych poprawi wizerunek tej zabudowy. 
Elementem dysharmonizującym z otoczeniem jest np. przeskalowana bryła 
nowego kościoła na Osiedlu Młodych p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski.  
Pozytywnym elementem kształtowania przestrzeni jest zagospodarowanie 
terenów po wojskach radzieckich na funkcje administracyjne przez Urząd 
Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy i Sąd Rejonowy. 
 

II-3. STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 

PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH, ORAZ 

WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA  (rys. nr 2) 

 
1. Powierzchnia ziemi. 
 

Według klasyfikacji Kondrackiego obszar opracowania znajduje się w 
granicach następujących jednostek fizyczno - geograficznych : 

• Prowincja 33: Masyw Czeski; 

• Podprowincja 332: Sudety z Przedgórzem Sudeckim; 

• Makroregion 332.1: Przedgórze Sudeckie; 

• Mezoregion 332.12: Równina Świdnicka; 

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, zaś od wschodu z Masywem Ślęży. Miasto Świdnica, 
stanowiące przedmiot opracowania, położone jest w południowo - 
zachodniej części Równiny Świdnickiej. Ze względu na specyficzne cechy 
krajobrazu związanego z zabudową miejsko - przemysłową, Walczak 
wyróżnia teren aglomeracji Świdnicy jako odrębny mikroregion Równiny 
Świdnickiej. 

2. Opis ukształtowania rzeźby terenu opracowania. 

Świdnica leży na płaskiej, lekko falistej Równinie Świdnickiej stanowiącej 
przedpole Sudetów, u podnóża Gór Sowich, które są najbardziej wysuniętym 
na północ pasmem środkowych Sudetów. Równina Świdnicka jest to teren 
płaski, prawie bezleśny z nielicznymi niewysokimi wierzchołkami. Przez 
Świdnicę przepływa rzeka Bystrzyca, która jest głównym ciekiem regionu 
odwadniającym znaczny obszar Gór Kamiennych, Sowich, Wałbrzyskich. 
Równina Świdnicka generalnie nachylona jest w kierunku północno-
wschodnim. 
Równina Świdnicka to fragment Przedgórza Sudeckiego, którego rzeźba 
cechuje się przejściowością pomiędzy typem rzeźby górskiej a nizinnej. 
Zasadniczy rys rzeźby to lekko falista powierzchnia opadająca łagodnie od 
brzegu Sudetów ku NE. Równina otoczona jest przez góry wyspowe masywu 
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Ślęży, oraz wzgórz: Strzegomskich i Niemczańsko- Strzelinskich. 
Powierzchnia równiny wznosi się na średnią wysokość 200 - 230 m n.p.m. 
Wysokości względne nie przekraczają  
100 m. Starsze podłoże równiny, zbudowane ze skał metamorficznych i 
granitów, przykryte jest przez gliny morenowe oraz piaski i żwiry 
fluwioglacjalne, a także pylaste utwory lessopodobne. Falista powierzchnia 
Równiny Świdnickiej to zdenudowana wysoczyzna morenowa. Główne rysy 
rzeźby obszaru związane są ze zlodowaceniem  środkowopolskim (stadiał 
Odry). Rzeźba ta została zatarta przez późniejsze procesy zachodzące w 
warunkach klimatu peryglacjalnego.  Łuk wzgórz na linii Zawiszów - Osiedle 
Młodych - Słotwina - Mokrzeszów – Ciernie jest pozostałością moreny 
spiętrzonej z okresu tego zlodowacenia. Obok wzgórz moren spiętrzonych, 
na Równinie Świdnickiej, spotyka się także inne kulminacje. Są to płaskie 
kopuły położone na obszarach wododziałów. Budują je piaski z głazami, a 
pozbawione są pokrywy moreny dennej. Powstały w wyniku erozji i 
denudacji, która doprowadziła do wyizolowania ich z powierzchni 
wysoczyzny. Przykładem jest wzgórze położone nad Lubiechową Wodą w 
rejonie Mokrzeszowa. Typowy profil osadów czwartorzędowych na Równinie 
Świdnickiej przedstawia się następująco. Idąc od dołu są to żwiry i piaski 
warstwowane, glina brunatna z eratykami oraz gleba piaszczysto-pylasta. 
Najniższe ogniwo: piaski i żwiry zostały osadzone przed czołem lodowca. 
Następnie lodowiec wkroczył na teren Równiny Świdnickiej przykrywając ją 
osadami moreny dennej. W okresie zlodowacenia północno-polskiego, na 
powierzchni moreny, osadziły się utwory lessopodobne . 
Równinę Świdnicką rozcinają doliny rzeczne z rozwiniętym systemem teras. 
Dla rzeki Bystrzyca są to: terasa nadzalewowa o wys. 15- 20 m n.p.rz., terasa 
o wys. 4- 6 m. n.p.rz. oraz niższe terasy holoceńskie. Bystrzyca posiada 
dolinę płaskodenną, o przebiegu południkowym, cechującą się na obszarze 
opracowania asymetrią wschodnią. Lewobrzeżny dopływ Bystrzycy, 
Witoszówka, ma dolinę nieckowatą. 
Teren opracowania można ogólnie podzielić na obszary o 3 typach rzeźby. 
Najmniejszą powierzchnie zajmuje holoceńskie dno doliny Bystrzycy. 
Wschodnia część terenu opracowania to równina terasy niższej, a część 
zachodnia to głównie obszar terasy wysokiej przechodzącej w wysoczyznę 
morenową Równiny Świdnickiej.  
Pod względem morfologii, wschodnia część miasta jest słabo urozmaicona. 
Jest to wyrównana powierzchnia prawobrzeżnej terasy nadzalewowej 
Bystrzycy. Zachodnia część Świdnicy jest znacznie bardziej zróżnicowana. 
Rejon ulicy Piekarskiej to obszar  terasy 4- 6 metrowej. Dalej ku zachodowi 
rozciąga się wyższa terasa (15- 20 m), na której zlokalizowany jest rynek ( na 
wysokości około 230m n.p.m.). W rejonie ulicy Długiej, zbocze doliny 
Bystrzycy, rozcięte jest przez dolinkę denudacyjną  mającą swój wylot przy 
pl. Wolności. Wyższa terasa przechodzi w kierunku zachodnim i północnym 
w wysoczyznę morenową. Osiedle Młodych i Osiedle Zawiszów zbudowano 
na południowych stokach wzgórz morenowych. 
W wyniku działań człowieka powierzchnia ziemi obszaru Świdnicy, tak jak 
każdego obszaru zurbanizowanego, została przekształcona. 
Antropogeniczne formy rzeźby terenu to przede wszystkim nasypy i wkopy 
linii kolejowych i dróg, a także stare wyrobiska pozostałe po eksploatacji 
gliny, piasków i żwirów (największe zlokalizowane jest w południowo - 
wschodniej części miasta, pomiędzy ulicami Westerplatte i Bystrzycką). Ze 
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względu na miąższe warstwy kulturowe, rejon miejskiej zabudowy Świdnicy 
w granicach średniowiecznego grodu, może być również uznany za 
antropogeniczną formę terenu. Stanowi on swojego rodzaju „hałdę”. Silnie 
przekształconym obszarem jest także teren Parku Strzelnicy, z podłużnymi 
formami będącymi pozostałością rowów strzelniczych, rozdzielonych od 
siebie wałami. Wyraźnie antropogeniczne formy, w postaci nasypów i 
rowów, znajdują się także w rejonie dawnych fortów (ul. Brzozowa) oraz w 
Parku Sikorskiego („amfiteatr”). Zmiany rzeźby terenu wiążą się także z 
zagospodarowaniem wód powierzchniowych. Są to m.in. wały zalewu 
Witoszówki, uregulowane i częściowo obwałowane koryto Bystrzycy czy 
zbiornik w Parku Centralnym.  

 

3. Budowa geologiczna  
 

Miasto Świdnica położone jest w obrębie jednostki geologicznej określanej 
jako blok przedsudecki, na przedpolu Sudetów Środkowych. Blok ten jest 
silnie obniżony względem Sudetów, wzdłuż uskoku sudeckiego brzeżnego, 
który przebiega w odległości 3,5km na południe od Świdnicy (Teisseyre 
1956; Stupnicka 1997). Podłoże miasta stanowią utwory kenozoiczne, pod 
którymi zostały opisane karbońsko- permskie granity wraz z ich 
proterozoiczno- paleozoiczną osłoną metamorficzną. Granity są częścią 
pobliskiego masywu Strzegom- Sobótka. Ponadto podłoże krystaliczne w 
okolicach Świdnicy jest silnie obniżone tworząc zapadlisko usytuowane w 
południowo- wschodniej części rowu tektonicznego Roztoki- Mokrzeszowa 
(J. Szałamacha i in. 1992) 
Utwory paleogenu i neogenu (trzeciorzęd) cechują się dużą zmiennością 
litofacjalną w kierunku pionowym jak i poziomym. Zmienność ta 
najprawdopodobniej była spowodowana zmiennymi warunkami 
sedymentacyjno- erozyjnymi. Największa ich miąższość stwierdzona została 
o osi rowu Roztoki-Mokrzeszowa na odcinku od Świdnicy w kierunku 
Milikowic, gdzie ich miąższość przekracza 630m. 
Paleogeńsko- neogenski profil rozpoczynają regolity (pokrywy 
zwietrzelinowe) o miąższości 10-40m datowane na paleogen. Na nich 
zalegają młodsze osady neogenu wykształcone są one jako osady 
piaszczysto- mułkowo- ilaste z przewarstwieniami piaszczysto- żwirowymi o 
sumarycznej miąższości dochodzącej do 40m. Na nich zalegają ilasto- 
mułkowe osady górnego miocenu o miąższości 70- 90m. 
Osady czwartorzędowe całkowicie pokrywają teren miasta Świdnica 
(wykluczając żwirownie, piaskownie i glinianki). Leżą one niezgodnie na 
zdenudowanej powierzchni osadów paleogenu i neogenu, które są z reguły 
wyrównane opadając łagodnie w kierunku północy. Na zachód do miasta 
występują głębokie, dochodzące do 60m obniżenia wypełnione żwirami 
rzecznymi, będącymi świadectwem kopalnej doliny Bystrzycy. Najstarszymi 
utworami czwartorzędowymi odsłaniającymi się na powierzchni terenu są 
piaski i żwiry wodnolodowcowe, żwiry stożków napływowych, gliny zwałowe 
oraz żwiry i piaski terasów rzecznych określane na stadiał maksymalny 
zlodowacenia środkowopolskiego. Zlodowacenie północnopolskie 
charakteryzują żwiry i piaski rzeczne teras rzecznych. Najmłodsze osady 
holocenu to głównie namuły zagłębień bezodpływowych oraz gliny, piaski 
oraz żwiry stożków napływowych i współczesnych rzek (Szałamacha i in. 
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1992).  
 

4. Warunki hydrogeologiczne i wody podziemne. 
 

Świdnica na tle podziału hydrogeologicznego usytuowana jest w obrębie 
subregionu przedsudeckiego stanowiącego część regionu wrocławskiego. 
W obrębie miasta występują dwa piętra wodonośne: czwartorzędu i 
trzeciorzędu.  
Piętro wodonośne czwartorzędu reprezentowane jest przez jeden lub dwa 
poziomy wodonośne. Występuje w piaszczysto żwirowych utworach 
wodnolodowcowych. Ogólna ich miąższość dochodzi do 20m w dolinach 
rzecznych: Bystrzycy i Piławy. Zwierciadło wód podziemnych charakteryzuje 
się warunkami swobodnymi, rzadziej subartezyjskim. Wydajności ujęć 
wahają się od kilku do kilkunastu m3/h, a współczynniki filtracji około 
0,00003 m/s. Wody tego piętra eksploatowane są przez płytkie studnie 
wiercone (do 30 m) na potrzeby ogródków działkowych oraz Spółdzielni 
Mleczarskiej i Szpitala Miejskiego (Leśniak 1995). 
Piętro wodonośne trzeciorzędu jest dominującą jednostką hydrogeologiczną 
opisywanego terenu. Wodonośność utworów trzeciorzędu związana jest z 
ich korzystnym wykształceniem w postaci piasków i żwirów w obrębie 
kopalnej struktury geologicznej - pradoliny Bystrzycy. Utworzone jest z 
osadów frakcji pellitowej, psefitowej, psammitowej oraz aleurytowej. 
Warstwy przepuszczalne często są poprzedzielanie warstwami słabo 
przepuszczalnymi oraz nieprzepuszczalnymi osiągającymi miąższość do 
30m. W obrębie piętra wyróżnia się do ośmiu warstw wodonośnych 
połączonych hydraulicznie, o zwierciadle subartezyjskim (Leśniak 1995). 
Zbiornik ten ze względu na swoją zasobność jest ewenementem na skalę 
bloku przedsudeckiego. Szczególnie interesującym jest rejon położony w 
południowej części miasta, z którego otrzymywano 650m3 wody na godzinę 
(Morasiewicz 1968). Piętro trzeciorzędowe jest głównym piętrem użytkowym 
w rejonie Świdnicy, na którym bazują dwa ujęcia miejskie wód podziemnych 
przy ul. Bokserskiej w Świdnicy i w Pszennie. Pod względem jakości wody 
omawianego piętra są średnio twarde i nisko zmineralizowane (sucha 
pozostałość: 200-500mg/l) oraz podwyższoną zawartość żelaza i manganu. 
Jakość wód tego piętra nie jest zagrożona przez zanieczyszczenia z 
powierzchni terenu. (Leśniak 1995).  
W Świdnicy nie zaobserwowano przejawów łączności hydraulicznej między 
piętrem trzeciorzędowym i czwartorzędowym. Powierzchnie piezometryczne 
w obu piętrach układają się niezależnie od siebie. 
Obszar Świdnicy nie pokrywa się z żadnym z głównych zbiorników wód 
podziemnych (GZWP), tym samym na terenie miasta nie zostały wydzielone 
granice ochrony tych zbiorników. 

 
5. Wody powierzchniowe. 
 

Rejon opracowania należy do dorzecza rzeki Odry. Główną osią 
hydrograficzną jest rzeka Bystrzyca płynąca przez Świdnicę od kierunku 
południowego na północ. Bystrzyca jest główną rzeką płynącą przez miasto 
na odcinku ca. 6 km. 
Bystrzyca bierze początek powyżej Głuszycy, w okolicach Gór Suchych i 
Sowich. Jako lewobrzeżny dopływ uchodzi do Odry w jej 266,5 km. 
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Całkowita długość opisywanej rzeki wynosi 95,2 km. Rzeka odwadnia duży 
obszar Sudetów Środkowych oraz Masywu Ślęzy, a powierzchnia jej zlewni 
wynosi 1767,8 km2. Bystrzyca zasila dwa zbiorniki zaporowe: w Lubachowie 
oraz w Mietkowie. Najważniejsze jej dopływy to Strzegomka wraz z 
wpadającą do niej Pełcznicą, Piława i Czarna Woda.  
Do zlewni Bystrzycy należą zurbanizowane i rolnicze tereny regionu. Rzeka 
przepływa m.in. przez Głuszycę, Jugowice, Świdnicę, Kąty Wrocławskie i 
Wrocław. Oprócz tego Bystrzyca, głównie poprzez dopływy, zbiera wody z 
obszarów przyrody chronionej takich jak Książański Park Krajobrazowy, 
Park Krajobrazowy Gór Sowich, Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich i 
Ślężański Park Krajobrazowy. 

 

5.1. Ocena stanu czystości wód powierzchniowych. 
 

Dokonując oceny stanu czystości wód powierzchniowych dla obszaru 
opracowania oparto się na danych pomiarowych i interpretacyjnych 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  
Głównymi źródłami zanieczyszczenia rzeki są oczyszczalnie ścieków, które 
odprowadzają ścieki bezpośrednio lub pośrednio do Bystrzycy powyżej 
Świdnicy: 

• mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Jugowicach (ilość 
odprowadzanych ścieków – 9560 m3/d). Do oczyszczalni tej podłączone są:  
Głuszyca, Walim i Jedlina Zdrój. Ścieki z wymienionej oczyszczalni 
odprowadzane są kolektorem ściekowym „opaską” poza zbiornik  
w Lubachowie, celem ochrony  wód zbiornika przeznaczonych do 
zaopatrzenia ludności. Oczyszczalnia jest niedociążona. W związku z 
upadłością przemysłu włókienniczego w Walimiu i Głuszycy znacznie 
zmniejszyła się ilość ścieków. Konieczna jest rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej w Jedlinie Zdroju, Walimiu i Głuszycy; 

• oczyszczalnia ścieków  w Dziećmorowicach o przepustowości 800 m3/d. 
Obecnie do oczyszczalni dopływa ok. 327 m3/d ścieków sanitarnych  
z wałbrzyskiej dzielnicy Rusinowa oraz z Dziećmorowic. Oczyszczalnia 
odprowadza ścieki do potoku Złotnica, należącego do zlewni Bystrzycy; 

Poniżej Świdnicy zlokalizowane są wyloty ścieków następujących 
oczyszczalni:  

• mechaniczno-biologiczna, z podwyższonym stopniem usuwania biogenów, 
oczyszczalnia ścieków w Zawiszowie (koło Świdnicy), obsługująca Świdnicę 
i okoliczne wsie, takie jak Pszenno, Słotwina i Komorów (ilość 
oczyszczanych ścieków  – 15560 m3/d). Obecnie na ukończeniu jest 
rozbudowa części osadowej oczyszczalni; 

• mechaniczno-biologiczna  oczyszczalnia ścieków w Marcinowicach, która 
odprowadza ścieki przez rów melioracyjny do Bystrzycy (ilość 
odprowadzanych ścieków – 68 m3/d); 

• znaczny ładunek zanieczyszczeń wnoszony jest do Bystrzycy przez jej 
dopływy – Piławę i Strzegomkę wraz z Pełcznicą 

 
O jakości wody w rzece pod względem fizyko-chemicznym w jej 
początkowym odcinku decydowała głównie zawartość związków 



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 MIASTA ŚWIDNICA  

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o.  strona 17 

58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 26 

biogennych, utrzymująca się do zbiornika w Lubachowie na lekko 
podwyższonym poziomie. Poniżej zbiornika w Lubachowie i jednocześnie 
poniżej ujścia kolektora ściekowego odprowadzającego ścieki z 
oczyszczalni w Jugowicach zaobserwowano znacznie wyższe stężenia 
związków azotu i fosforu. Podwyższony poziom tych zanieczyszczeń 
utrzymywał się aż do punktu zlokalizowanego powyżej zbiornika w 
Mietkowie. W przekroju usytuowanym poniżej Świdnicy stwierdzono 
wyraźnie zwiększoną zawartość związków organicznych. Na odcinku od 
poniżej zbiornika Lubachów do powyżej zbiornika Mietków przekroczone 
zostały wartości średnie stężeń azotu azotanowego i ogólnego oraz fosforu 
ogólnego, w odniesieniu do wartości granicznych, powyżej których zachodzi 
eutrofizacja. 
W kilku przekrojach badawczych stwierdzono podwyższoną zawartość 
chlorofilu "a". Wysokie stężenia w tym zakresie odnotowano zwłaszcza w 
punkcie zlokalizowanym poniżej Świdnicy oraz powyżej zbiornika Mietków.  

 

6. Zagrożenie powodziowe. 
 

Potencjalnym zagrożeniem powodziowym dla Świdnicy jest przepływająca 
przez miasto rzeka Bystrzyca. Rzeka przepływa przez miasto w łożysku 
ukształtowanym w piaskach i żwirach zalegających na warstwie 
preglacjalnych osadów rzecznych o dużej miąższości leżących na podłożu 
krystalicznym. 
Obszar źródliskowy Bystrzycy występuje na styku Gór Sowich i Suchych 
skąd rzeka spływa wąską doliną oddzielającą te góry. Z powodu silnej 
pochyłości opady spływają szybko. Powyżej Świdnicy rzeka spływa kilka 
kilometrów po stożku rumowiska skalnego, o zmieniającym się łożysku po 
każdym wezbraniu. Maksymalne stany rzeka osiąga wiosną (roztopy) i latem 
(największe deszcze ulewne). Średni roczny spływ wynosi 6,6 m3/s, przy 
czym amplituda wahań zawiera się w przedziale 1,0 m3/s - 58 m3/s. 
Ilość opadów w najbardziej obfitym w opady miesiącu lipcu wynosi w 
dorzeczu Bystrzycy 603 - 878 mm. Na obszarze górskim dorzecza Bystrzycy 
występują bardzo wysokie  sumy opadów dobowych (do 205,6 mm/d). 
W wyniku tych wysokich opadów odnotowywano w zapisach historycznych 
powodzie w każdym wieku począwszy od XV. Największa powódź miała 
miejsce w lipcu 1997 r i wywołana była wielkimi opadami, którymi objęta była 
cała południowa Polska. Na terenie powiatu świdnickiego powodzią objęte 
były gminy: Świebodzice, Świdnica, Dobromierz, Strzegom, Żarów, 
Marcinowice. 
Na terenie Świdnicy zalane i uszkodzone były między innymi 3 mosty, droga 
między Świdnicą a Pszennem oraz zerwany został kolektor ściekowy.  
Po katastrofalnej powodzi w 1997 r w powiecie świdnickim opracowano i 
wdrożono system wczesnego ostrzegania i monitorowania pogodowego.  
Zadaniem systemu jest ciągły telemetryczny pomiar wielkości fizycznych 
charakteryzujących możliwość wystąpienia zjawisk stwarzających 
zagrożenie powodziowe i przekazywanie tych informacji do centrów analiz i 
prognoz systemu wczesnego ostrzegania i monitorowania pogodowego i 
powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. 
System ostrzegania i monitorowania pogodowego oparty jest na 8 
telemetrycznych automatycznych stacjach pomiarowych rozmieszczonych w 
reprezentatywnych przekrojach pomiarowych zlewni Bystrzycy. Celem 
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funkcjonowania tych stacji jest wczesne ostrzeganie centrów decyzyjnych o 
zagrożeniu powodziowym niezbędne do podejmowania z odpowiednim 
wyprzedzeniem akcji ochrony i zabezpieczenia ludzi i mienia jak również 
podejmowania decyzji o ewakuacji ludności i żywego inwentarza. 
 

7. Warunki klimatyczne. 
 

7.1. Mezoklimat. 

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

 Charakterystyczne wartości wskaźników termicznych i opadowych, w 

okresie 1881  1973 przedstawiają się następująco:  
 

 
Przebieg wilgotności względnej uzależniony jest od pory roku, doby jak i 
sytuacji pogodowej. Maksimum występuje późną jesienią i zimą (grudzień 
88%), minimum zaś na przełomie wiosny i lata (czerwiec 71%). W przebiegu 
dobowym maksimum przypada na godziny wieczorne i nocne, minimum zaś 
na południe.  
Z wilgotnością powietrza związane jest występowanie mgieł, których 
intensywność uzależniona jest od warunków lokalnych. Na omawianym 
terenie rejestruje się 70-80 dni z mgłą. Największe natężenie mgieł rejestruje 
się późną jesienią (listopad 14 dni).  
Maksimum zachmurzenia notowane jest w miesiącach późnojesiennych i 
zimowych (listopad, grudzień) Minima obserwuje się wczesną jesienią 
(wrzesień) i wiosną (maj). Do najpogodniejszych okresów w roku należy 
początek jesieni, najwięcej dni pochmurnych występuje natomiast w 

 średnia roczna temperatura   7,8  0C 

 średnia temperatura stycznia  -1,7 0C 

 średnia temperatura lipca  17,5  0C 

 długość okresu wegatacyjnego  220 dni 

 ilość dni z przymrozkami  105 dni 

 suma roczna opadów 650  700mm 

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

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

 pierwsza pokrywa śnieżna (średnio) 5 listopada 

 ostatnia pokrywa śnieżna (średnio) 15 kwietnia 

 liczba dni z pokrywą śnieżną 40  45 dni 



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 MIASTA ŚWIDNICA  

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o.  strona 19 

58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 26 

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

 
7.2. Warunki przewietrzania 

W regionie przedgórskim dominują wiatry z sektora zachodniego, tj. 
kierunku zachodniego 31,1% i północno-zachodniego 14,2%. Najmniejszy 
udział mają wiatry z kierunku północnego- 2,8%. W półroczu ciepłym 
wyraźnie większy jest udział wiatrów północno-zachodnich, natomiast w 
półroczu chłodnym wzrasta udział wiatrów południowych. Podczas 
występowania niekorzystnych dla przewietrzania stanów równowagi 
atmosfery dominują wiatry południowo-zachodnie i południowe, częste są 
też wiatry wschodnie.  
W czasie, gdy równowaga atmosfery znajduje się w sprzyjającej 
przewietrzaniu 4 klasie stabilności, uwidacznia się bardzo silna dominacja 
wiatrów zachodnich. Jedynie wiatry słabe, o prędkości 1 m/s, wieją 
najczęściej z południowego-zachodu. Podczas występowania 
niekorzystnych dla przewietrzania stanów równowagi atmosfery 1, 2 i 6 klasy 
(23,6 % przypadków) dominują wiatry południowo-zachodnie i południowe, 
choć częste są też wiatry wschodnie. 
Prędkość wiatrów jest większa w półroczu chłodnym, przy czym największy 
wzrost prędkości w tym okresie obserwuje się dla wiatrów zachodnich, 
południowo-zachodnich i północno-zachodnich; wiatry wiejące z tych 
kierunków charakteryzują się największymi prędkościami średnimi także 
w półroczu ciepłym. Różnicę w rozkładzie wiatrów półrocza ciepłego i 
chłodnego stanowi wyraźnie większy udział wiatrów północno-zachodnich w 
półroczu ciepłym, natomiast w półroczu chłodnym wzrasta udział wiatrów 
południowych. 
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Rysunek 1. Graficzna prezentacja udziałów kierunków 
wiatru na podstawie badań w 10-leciu 1971-1980 na stacji 
w Legnicy 

 

. 

7.3. Klimat lokalny i warunki bioklimatyczne. 
Tereny o zwartej zabudowie odznaczają się nieco zmienionym układem 
termiczno-wilgotnościowym. Budynki i pokryta asfaltem powierzchnia mają 
znacznie większą pojemność cieplną niż powierzchnie pokryte roślinnością i 
dlatego akumulują, a następnie emitują większe ilości ciepła. Wychładzanie 
powierzchni zabudowanej przebiega wolniej niż oziębianie terenów 
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niezabudowanych. Ponadto w mieście istnieje wiele sztucznych źródeł 
ciepła. W efekcie, w stosunku do terenów otwartych średnie temperatury 
dobowe są w mieście o 1 ÷ 2O wyższe. 
Wilgotność powietrza w miastach jest inna niż w ich otoczeniu, ponieważ 
ewaporacja jest w nich znacznie mniejsza niż na terenach pozamiejskich. 
Zachmurzenie jest natomiast większe z powodu obecności znacznej liczby 
jąder kondensacji, tworzonych przez zawieszone w powietrzu pyły. 
W zakresie anemologii notowane są znaczne spadki prędkości na 
poszczególnych kierunkach. Zjawisko to powstaje w wyniku istnienia zwartej 
wysokiej zabudowy spełniającej w tym przypadku rolę „ekranu”. Różnice w 
prędkości wiatrów na terenach otwartych i zabudowanych, dochodzą do 
2m/s. Należy jednak podkreślić, że w obrębie zurbanizowanym powstają 
„przeciągi”, czyli korytarze intensywniejszego napowietrzania oraz liczne 
„zawirowania strug powietrza”, a także „strefy ciszy”. Intensywność tego 
zjawiska uzależniona jest od kierunku prędkości wiatru a także układu 
urbanistycznego. 
W wyniku działania wspomnianych czynników nad miastem tworzy się 
„wyspa ciepła”,  która powoduje powstanie lokalnej cyrkulacji. W efekcie, do 
wnętrza miasta zasysane są chłodniejsze masy powietrza spoza miasta, 
łagodząc nieco efekt podgrzania powietrza. 
Bioklimat otoczenia Świdnicy jest słabobodźcowy z cechami obciążającymi 
na terenie zurbanizowanym. Pogody korzystne dla klimatoterapii występują 
latem i wczesną jesienią, pogody niekorzystne - głównie zimą (zwłaszcza w 
styczniu), co jest wynikiem oddziaływania gór. 
Odczuwalność cieplna jest przeciętna, jedynie wiosną notuje się wysoką 
częstość występowania warunków termicznych odczuwanych jako 
komfortowe. Liczba dni parnych wynosi 13-14 rocznie i jest niższa od 
średniej dla Polski południowej i centralnej. 
Obszary przydolinne Bystrzycy są rejonem o obniżonych warunkach 
termiczno - wilgotnościowych. Szczególnie w godzinach wieczornych i 
nocnych zaznacza się tu spadek temperatur ekstremalnych i wzrost 
wilgotności względnej powietrza. Warunki bioklimatyczne pogorszone, 
jednak nie brak przeciwwskazań do lokalizacji budownictwa 
mieszkaniowego. 
 

7.4. Ocena stanu czystości powietrza. 

Źródłami zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach miejskich są: 

• procesy energetycznego spalania paliw (energetyka zawodowa i 
zakładowa) 

• ogrzewanie indywidualne budynków mieszkalnych, 

• transport drogowy 

• przemysłowe procesy technologiczne 
 
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych mających 
wpływ na stan czystości powietrza w Świdnicy [materiały źródłowe WIOŚ] 
są: 

• Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. – ul. Pogodna. 
- Ciepłownia „Zawiszów”. 
- Ciepłownia Zarzecze. 

Ciepłownie o łącznej mocy 107 MWt opalane paliwem stałym. Są one 
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wyposażone w urządzenia odpylające. Łączna roczna emisja 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z wszystkich kotłowni MZEC 
wynosi w przybliżeniu: 
SO2 –  413 Mg 
NO2 – 126 Mg 
CO -   203 Mg 
CO2 –   71 Mg 
Pył –   384 Mg 
 

• „Wagony Świdnica” S.A. ul. Strzelińska 35. 
Główne źródła emisji zanieczyszczeń atmosfery związane są z emisją typu 
energetycznego ze spalania paliw stałych w zakładowej kotłowni o mocy 
57 MWt. Łączna roczna emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z 
kotłowni zakładowej wynosi w przybliżeniu: 

SO2 – 116 Mg 
NO2 –  27 Mg 
CO -    33 Mg 
CO2 –  20 Mg 
Pył –    25 Mg 
Zakład jest również znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń atmosfery 
pochodzących ze źródeł technologicznych , głównie malarni i obróbki 
mechanicznej. Łączna roczna emisja najbardziej znaczących 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z  procesów technologicznych 
wynosi w przybliżeniu: 
Żelazo – 2,1 Mg 
Octan metoksypropylu – 3,4 Mg 
Ksylen – 57 Mg 
Toluen – 2,7 Mg 
Octan etylu – 1,2 Mg 
Octan butylu – 15,3 Mg 
Etylobenzen – 1,1 Mg 
Alkohol butylowy 16 – 16,2 Mg 
Węglowodory alifatyczne – 4,6 Mg 
Cykloheksanon – 1,5 Mg 
Alkohol etylowy – 1,4 Mg 
 

• „DIORA” sp. z o.o. ul. Bystrzycka. 
Główne źródła emisji zanieczyszczeń  atmosfery związane są z emisją 
typu energetycznego  ze spalania paliw stałych w zakładowej kotłowni o 
mocy 5,9 MWt Łączna roczna emisja zanieczyszczeń pyłowych i 
gazowych z  kotłowni zakładowej wynosi w przybliżeniu: 

SO2 – 1,7  Mg 
NO2 – 5,4  Mg 
CO -    21  Mg 
CO2 –  2,8,  Mg 
Pył –    19  Mg 

Zakład jest również znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń atmosfery 
pochodzących ze źródeł technologicznych , głównie malarni.Łączna 
roczna emisja najbardziej znaczących zanieczyszczeń gazowych z 
procesów technologicznych wynosi w przybliżeniu: 
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Węglowodory alifatyczne – 0,1 Mg 
Węglowodory pierścieniowe – 0,7 Mg 

Kwasy organiczne 0,8 Mg 
 

• ELMOT” Dr Sp. z.o.o – ul. Szarych Szeregów 16/18. 
Zakład jest znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń atmosfery 
pochodzących ze źródeł technologicznych , głównie galwanizerni i 
obróbka tworzyw sztucznych.Łączna roczna emisja najbardziej 
znaczących zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z  procesów 
technologicznych wynosi w przybliżeniu: 

Węglowodory alifatyczne – 1,4 Mg 
Węglowodory aromatyczne – 0,7 Mg 
Kwasy organiczne 3,2 Mg 
CO – 6,3 Mg 
NO2 – 0,9 Mg 
Pył – 1,4 Mg 

 

• „DOLMEB” sp. z o.o. – ul. Westerplatte 55. 
Zakład jest również znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń atmosfery 
pochodzących ze źródeł technologicznych , głównie lakierni i obróbki 
drewna. Łączna roczna emisja najbardziej znaczących zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych z  procesów technologicznych wynosi w 
przybliżeniu: 

Węglowodory alifatyczne – 3,7 Mg 
Węglowodory pierścieniowe – 1,1  Mg 
Kwasy organiczne 4,5 Mg 
 

• Cukrownia „Świdnica” S.A. ul. Fabryczna w Pszennie 
Mimo, że cukrownia nie jest usytuowana w granicach miasta to ze 
względu na nieznaczne oddalenie Pszenna od Świdnicy jak i znaczącą 
emisję ze źródeł energetycznych ma ona wpływ na stopień 
zanieczyszczenia powietrza w Świdnicy. Głównymi źródłami emisji są 
źródła energetyczne związane z funkcjonowaniem kotłowni 
technologicznej, grzewczej i suszarni wysłodków o łącznej mocy 65 MWt. 
Łączna roczna emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z kotłowni 
zakładowej wynosi w przybliżeniu: 

SO2 – 124,5  Mg 
NO2 –   45  Mg 
CO -     44,5  Mg 
CO2 –  34  Mg 
Pył –    39,5 Mg 

 

Podane dane o wielkościach emisji pochodzą z 2002 r i 2003 r. Dane o 
emisjach dla największych źródeł emisji z 2003 r wykazują tendencję 
malejącą. Ponadto wpływ na zanieczyszczenia powietrza w Świdnicy mają 
mniejsze źródła emisji takie jak: 

• Fabryka Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A. i „GALPAF” sp. z o.o. ul. 
Łukasińskiego 26 – Świdnica - emisja z galwanizerni i odlewni aluminium 
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• "DOLGIPS" SC - ul. Kręta 5 - Świdnica - emisja niezorganizowana z 
procesów przesypywania zapraw 

• "GALESS" - SC - ul. Jagienki 2-4 - Świdnica - emisja z galwanizerni  

• Źródła tzw. emisji niskiej związane z paleniskami domowymi i lokalnymi 
kotłowniami - głównie emisja w sezonie grzewczym pyłu, dwutlenku siarki, 
tlenków azotu. 

• Źródła komunikacyjne związane z ruchem samochodów na terenie miasta 
- głównie emisja tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów. 

Dokonując oceny stanu czystości powietrza na terenie Świdnicy oparto się 
na danych pomiarowych monitoringu powietrza prowadzonych w 2003 r 
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska.   
Badania jakości powietrza we wszystkich tych punktach  nie wykazały 
przekroczeń wartości kryterialnych żadnego z mierzonych zanieczyszczeń.  

 
8. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Na obszarze Świdnicy i w najbliższych okolicach nie występują tereny objęte 
szczególnymi formami ochrony. Miasto posiada jednak wiele terenów 
niezabudowanych. Ich struktura wykorzystania przedstawia się następująco: 
Grunty orne stanowią 35% powierzchni miasta, łąki- 2%, pastwiska – 2%, 
sady 0,6%, resztę to jest około 60% stanowią pozostałe grunty i nieużytki. 
Wykaz ważniejszych założeń zieleni miejskiej na terenie Świdnicy oraz ich 
krótką charakterystykę prezentuje tabela nr1 . 

Tabela nr1. Założenia zieleni miejskiej na terenie miasta Świdnicy 

Nazwa Powierzchnia 
(ha) 

Opis 

Park przy ul 
W. Łukasińskiego 

2,56 Położony jest pomiędzy ulicami Esperantystów, W. 
Łukasińskiego i B. Stęczyńskiego. Powstał na terenie 
dawnego cmentarza. Drzewostan parku składa się z lipy 
drobno- i szerokolistnej, kasztanowca pospolitego, klonu 
pospolitego, topoli czarnej, grabu pospolitego. Park jest 
koszony, w związku z tym odznacza się niemal zupełnym 
brakiem podszytu. Runo jest ubogie, miejscami rośnie 
pokrzywa pospolita, podagrycznik pospolity, bluszczyk 
kurdybanem, siewki bzu czarnego. Na terenie parku znajdują 
się trzy aleje – jedna złożona z kasztanowców, dwie z lip. 

Park „Strzelnica” 16, 51 Park Strzelnica położony jest w północno-zachodniej części 
miasta. drzewostan buduje lipa drobnolistna, jesion wyniosły, 
dąb szypułkowy, kasztanowiec pospolity, buk pospolity, 
robinia akacjowa, niewielkie ilości świerka pospolitego wiązu 
szypułkowego i górskiego, brzozy brodawkowatej. Cechuje go 
silnie rozwinięty podszyt złożony z bzu czarnego, klonu 
pospolitego, jesionu wyniosłego, wiązu górskiego 
i szypułkowego, leszczyny pospolitej, głogu jednoszyjkowego, 
miejscami rośnie porzeczka alpejska, dereń świdwa, 
trzmielina pospolita, malina właściwa, 

W runie rośnie kupkówka Aschersona, wiechlina gajowa, 
kuklik pospolity, pokrzywa pospolita, podagrycznik pospolity, 
bluszcz pospolity, jasnota plamista, gajowiec żółty. 

Przy wejściu od ul Strzegomskiej znajduje się interesująca 
aleja jesionowo-kasztanowcowa, obwody pni niektórych 
drzew przekraczają 300cm. 
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Park Młodzieżowy 8,88 Park ten ograniczony jest ulicami: Armii Krajowej, Wałbrzyską, 
Spacerową, Kolejową. W drzewostanie dominuje dąb 
szypułkowy, z nieznaczną domieszką lipy drobnolistnej buka 
pospolitego, kasztanowca pospolitego, brzozy brodawkowatej, 
klonu pospolitego i jaworu, grabu pospolitego i czereśni 
ptasiej wiązu górskiego, jesionu wyniosłego, Robinii białej. 

Podszyt jest słabo rozwinięty, składa się głównie z podrostu 
młodych drzew: dębu szypułkowego, klonu pospolitego, lipy 
drobnolistnej, leszczyny pospolitej, robinii białej. Krzewy są 
reprezentowane przez: śnieguliczkę białą, jaśminowca 
wonnego, jeżynę, bez czarny, Leszczynę pospolitą.  

Runo budują głównie siewki drzew wymienione w podszycie, 
ponadto kupkówka Aschersona, wiechlina gajowa, jasnota 
plamista, gajowiec żółty, niecierpek drobnokwiatowy, w 
miejscach nieco wilgotniejszych pokrzywa pospolita, 
podagrycznik pospolity. 

Park przy ul. Pionierów 4,37 Ograniczony jest ulicami: Pionierów, Sprzymierzeńców, 
Traugutta. Drzewostan parku jest stosunkowo młody, 
dominują w nim dęby szypułkowe z niewielką domieszką lip 
drobnolistnych, klonów pospolitych i jaworów, robinii 
akacjowych. Odznacza się brakiem podszytu i ubogim runem.  

Park przy ul Sikorskiego 8,32 Park położony jest pomiędzy ulicą Esperantystów, W. 
Sikorskiego i linią kolejową. Drzewostan parku budują głównie 
dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, klony pospolite i jawory, 
ponadto występują tu jesiony wyniosłe, robinie akacjowe, 
kasztanowce pospolite, graby pospolite, czereśnie ptasie. W 
wielu miejscach parku, szczególnie w części centralnej, 
północnej rośnie gęsty podszyt. Złożony jest on głównie z 
klonu pospolitego, lipy drobnolistnej, bzu czarnego, grabu 
pospolitego, robinii akacjowej, czereśni ptasiej, jesionu 
wyniosłego. W skład runa wchodzą głównie siewki drzew i 
krzewów, kupkówka Aschersona, wiechlina gajowa, jasnota 
plamista, gajowiec żółty, w zagłębieniach terenu – miejscach 
żyźniejszych występuje pokrzywa pospolita i podagrycznik 
pospolity. 

Park przy ul Kanonierskiej 1, 57 Park znajduje się pomiędzy ul Kanonierską, W Łukasińskiego, 
Jagiellońską i linią kolejową. Na obszarze parku rośnie dużo 
starych dębów szypułkowych (obwód pni wielu drzew 
przekracza 300 cm) Drzewostan parku budują przede 
wszystkim dęby szypułkowe, z niewielką domieszką lipy 
drobnolistnej. Park jest regularnie koszony i wydeptywany w 
związku z tym odznacza się brakiem podszytu. 

Park przy ul Gdyńskiej 2,56 Park usytuowany jest pomiędzy ul W. Łukasińskiego, 
Gdyńską, Parkową i Saperów. W drzewostanie dominuje dąb 
szypułkowy, lipa drobnolistna z małą domieszką klonu 
pospolitego i robinii akacjowej. Park niemal zupełnie nie ma 
podszytu, runo jest również słabo rozwinięte, złożone głównie 
z kupkówki Aschersona i siewek drzew.  

Park Centralny 8,54 Park Park Centralny ograniczony jest ul Śląską, Pionierów, 
Sprzymierzeńców, Placem Ludowym. Charakteryzuje się 
małym zwarciem drzewostanu i dużą ilością miejsc 
bezdrzewnych. Drzewostan budują głównie: dęby 
szypułkowe, kasztanowce pospolite (niekiedy stare i 
dziuplaste), robinie akacjowe, klony pospolite i jawory, lipy, 
jesiony, wierzby białe i kruche. Dominują drzewa młode. 
Wzdłuż potoku Witoszówka rosną olsze czarne. 

Park Saperów 1,74 Park Saperów znajduje się pomiędzy ul 1 Maja i Saperów. 
Drzewostan tego parku budują głównie stosunkowo młode 
drzewa; dęby szypułkowe, lipy drobnolistne i robinie 
akacjowe. Nie ma podszytu. Runo jest ubogie, w niewielkich 
zagłębieniach terenu rozwija się roślinność nitrofilna 
reprezentowana przez pokrzywę pospolitą, podagrycznik 
pospolity, szczaw tępolistny. 
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Park „Koszary – Parkowa”–  
 

1 ,48 Park położony jest pomiędzy ulicami Parkową, Hetmańską i 
Saperów . W drzewostanie tego parku dominuje dąb 
szypułkowy ( obwód wielu pni przekracza 300cm), oraz lipa 
drobnolistna z niewielką domieszką klonu pospolitego i robinii 
akacjowej. Podszyt złożony jest głównie z siewek lipy 
drobnolistnej , bzu czarnego, robinii akacjowej- w miejscach 
żyźniejszych występuje pokrzywa pospolita i podgarycznik 
pospolity. 

Cmentarz przy Kościele 
 Pokoju, p.w. Świętej Trójcy 

- Cmentarz Położony jest pomiędzy ul ks. Agnieszki, Kościelną, 
Saperów i placem Św. Małgorzaty. Na jego terenie rośnie 
starodrzew złożony głównie z Lipy drobno- i szerokolistnej 
oraz klonów pospolitych, kasztanowców pospolitych, 
cyprysików groszkowych, żywotników zachodnich. W 
podszycie licznie występuje cis pospolity (obwód pni 
niektórych przekracza 120 cm), gdzieniegdzie rosną 
rododendrony, bez czarny, w runie rośnie bluszcz pospolity, 
jeżyny, pokrzywa. pospolita, Podagrycznik pospolity. 

Cmentarz przy ul  
Słowiańskiej 

- Cmentarz ten leży w południowej części miasta, u zbiegu ulic 
Śląskiej i Słowiańskiej. Na jego terenie rosną prawie 
wyłącznie młode drzewa i krzewy. Są nimi różne gatunki i 
odmiany jałowców, cyprysików i żywotników, a także młode 
lipy, klony i dęby. 

Cmentarz przy ul 
Brzozowej. 

- Położony jest na wzgórzu, na zachód od ul Śląskiej. W części 
południowej rosną młode żywotniki zachodnie i inne drzewa 
iglaste. W innych miejscach cmentarza dominują drzewa 
starsze, są nimi głównie lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, 
klony pospolite, robinie akacjowe. 

Cmentarz Armii Radzieckiej - Położony jest na południe od ul H. Pobożnego. Na jego 
terenie drzewa i krzrewy rosną w dużych odstępach, są nimi 
świerki kłujące odm. srebrzystej, żywotniki zachodnie, graby 
pospolite, tamaryszki. 

Cmentarz przy ul  
W. Łukasińskiego 

- Położony jest u zbiegu ulic  W. Łukasińskiego i K. 
Odnowiciela. Rosną tu lipy drobno- i szerokolistne, cyprysiki, 
żywotniki, świerki kłujące, klony pospolite, dęby szypułkowe, 
bluszcz pospolity. 

Stary cmentarz Żydowski - Znajduje się przy zbiegu ulic Esperantystów i B. 
Stęczyńskiego. Drzewostan jest złożony głównie z lipy 
drobnolistnej, Robinii akacjowej, kasztanowca pospolitego, w 
runie rośnie dużo bluszczu, siewek drzew, wiechlina gajowa, 
kupkówka Aschersona. 

Plac Grunwaldzki - Plac obsadzony jest głównie lipą drobnolistną, z niewielką 
domieszką klonu pospolitego i dębu szypułkowego oraz 
krzewami; rododendronami, jałowcami, cyprysikami, różami. 

Skwer na Placu Świętej  
Małgorzaty 

- W nasadzeniach drzew dominują lipy drobnolistne. 
Pojedynczo rosną kasztanowce pospolite, graby pospolite 
oraz dąb szypułkowy i jesion wyniosły. Na uwagę zasługują 
dwa wiązy szypułkowe, których obwód przekracza 210 cm. 

Skwer przy Zakładzie 
 Techniki Medycznej,  
ul Przyjaźni 

 Drzewostan złożony jest z lipy drobnolistnej, klonu 
pospolitego, dębu szypułkowego, Robinii akacjowej. Podszyt 
jest bardzo mocno rozwinięty, budują go przede wszystkim 
bez czarny oraz młode okazy drzew. 

Zadrzewienie pomiędzy ul 
Kasztanową i Bystrzycką 
(otaczarnia) 

- Zadrzewienie koło ul Bystrzyckiej położony jest w południowo-
wshodniej części miasta.. Drzewostan budują głównie robinia 
akacjowa i dąb szypułkowy, a także w domieszce występuje 
tu brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, klon pospolity i 
grab pospolity. Podszyt złożony jest głównie przez bez czarny 
oraz młode okazy drzew budujących drzewostan. W runie w 
wielu miejscach spotykane są rośliny nitrofilne – pokrzywa 
pospolita, podagrycznik pospolity oraz siewki drzew i 
krzewów. Brzeg lasu porośnięty jest przez drzewa owocowe 
grusze domowe, śliwy wiśniowe, jabłonie domowe, czereśnie 
ptasie. 



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 MIASTA ŚWIDNICA  

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o.  strona 26 

58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 26 

Niewielkie zadrzewienie 
Przy ul Metalowców 

- Położone jest w północno-wschodnim krańcu miasta. 
Drzewostan cechuje się małym zwarciem, buduje go głównie 
topola czarna, klon pospolity, robinia akacjowa, niewielka ilość 
lip, w podszycie są różne gatunki drzew owocowych: grusza 
domowa, jabłoń domowa, śliwa wiśniowa, śnieguliczka biała, 
róże, jeżyny, malina właściwa, podrost klonu pospolitego, w 
runie nawłoć późna, trzcinnik pospolity, bylica pospolita. 

Zadrzewienie pomiędzy  
ul Częstochowską i 
Bystrzycą 

- To niewielkie zadrzewienie leży na północno-wschodnich 
obrzeżach miasta pomiędzy Bystrzycą i ulicą Częstochowską 
ma ona charakter łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-
Alnetum. W warstwie drzewostanu dominuje olsza czarna, 
jesion wyniosły wierzba biała, wierzba krucha, niewielka 
domieszka brzozy brodawkowatej, dębu szypułkowego, klonu 
pospolitego. w podszycie dość liczna jest czeremcha 
pospolita, bez czarny, kruszyna pospolita, miejscami rośnie 
kalina koralowa. w runie znajduje się podagrycznik pospolity, 
kulik pospolity, pokrzywa pospolita przytulia czepna, nawłoć 
olbrzymia, jeżyny.  

Zadrzewienie obok 
oczyszczalni 
 ścieków 

- Niewielki las znajduje się na w miejscu najbardziej wysuniętej 
na północny-wschód części miasta. Ma on również charakter 
łęgu. Drzewostan buduje głównie jesion wyniosły, z niedużą 
domieszką olszy czarnej, dębu szypułkowego, wierzby białej i 
kruchej, brzozy brodawkowatej, klonu jaworu i pospolitego, w 
podszycie rośnie czeremcha pospolita, bez czarny, leszczyna 
pospolita, śnieguliczka biała, trzmielina pospolita, kruszyna 
pospolita, kalina koralowa, w runie pokrzywa pospolita, 
podagrycznik pospolity, nawłoć olbrzymia, jeżyny, siewki 
drzew, głównie jesion wyniosły i olsza czarna. 

Zadrzewienia pomiędzy 
Bystrzycą, a Osiedlem 
 Zawiszów 

- Pomiędzy Bystrzycą i Osiedlem Zawiszów, na niewielkim 
wyniesieniu terenu znajdują zadrzewienia z drzewostanem o 
niewielkim zwarciu, W jego skład wchodzą głównie dąb 
szypułkowy, robinia akacjowa, brzoza brodawkowata, topola 
osika, podszyt składa się głównie z głogów, róż, maliny 
właściwej, jeżyn, drzew owocowych – śliwy wiśniowej, tarniny, 
jabłoni domowej, gruszy domowej, w warstwie zielnej rośnie 
bylica pospolita, nawłoć późna, trzcinnik pospolity 

Skwer przy Pl.1000 - W nasadzeniach dominują lipy drobno i szeroko listne , 
pojedynczo rosną graby pospolite, dęby szypułkowe i jesiony 
wyniosłe oraz głogi jednoszyjkowe 

Skwer przy Pl.Wojska 
Polskiego 

- Drzewostan złożony jest wyłącznie z kasztanowca 
pospolitego, brak jest zupełnie podszytu. 
 

Skwer przy ul.Kraszowickiej - Drzewostan złożony jest wyłącznie z kasztanowca 
pospolitego, brak jest zupełnie podszytu, 
 

Skwer przy Pl. 
Kombatantów 

- W nasadzeniach dominują lipy drobno listne , klony jawory, 
oraz kasztanowce pospolite, oraz krzewy ligustru pospolitego 
w formie żywopłotowej. 

Skwer przy Pl.Drzymały - Nasadzeniami dominującymi są klony pospolite  oraz lipy 
drobnolistne występują krzewy suchodrzewów oraz ligustru 
pospolitego w formie żywopłotowej 
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8.1.Flora 

Rośliny chronione. 
 
Ochrona całkowita: 
bluszcz pospolity Hedera helix – Park Młodzieżowy, cmentarz przy Kościele 
Pokoju, Cmentarz Żydowski, park przy ul Łukasińskiego, cmentarz przy ul 
Łukasińskiego, cmentarz przy ul Brzozowej, Park Strzelnica. 
 
Ochrona częściowa: 
konwalia majowa Convalaria majalis – Park Strzelnica 
kruszyna pospolita Frangula alnus – las koło oczyszczalni ścieków 
kalina koralowa Viburnum opulus – las koło oczyszczalni ścieków 
 

Szata roślinna. 
 

Miasto w największej części pokrywają nieużytki i grunty orne. W związku z 
tym zdecydowanie dominującymi formacjami roślinności są zbiorowiska 
synantropijne.  
Na obszarze gruntów rolnych rozwijają się zbiorowiska pól uprawnych, tzw. 
Zbiorowiska segetalne – klasa Stellarietea medieae stanowią one 
wyodrębnioną grupę ekosystemów, powstających spontanicznie w 
warunkach swoistej, ale skrajnej antropopresji. Są to skupienia roślin, które 
pojawiają się samorzutnie w uprawach roślin użytkowych jako chwasty – 
niepożądani konkurenci pokarmowi usilnie zwalczani przez człowieka [10]. 
Uprawom roślin zbożowych towarzyszą zbiorowiska rzędu Centauretalia 
cyani. Poszczególne zespoły wykształciły się w warunkach tradycyjnej 
agrotechniki. Współczesne, udoskonalone metody uprawy, a zwłaszcza 
zastosowanie na wielką skalę herbicydów powodują głębokie zmiany w 
strukturze tych zbiorowisk. Na razie obserwuje się zubożenie florystyczne i 
zanikanie charakterystycznych gatunków. Gatunki charakterystyczne tego 
rodzaju zbiorowisk to m. in. chaber bławatek, mak polny, ostróżeczka polna, 
owies głuchy, wyka płotowa i owłosiona. 
Uprawom roślin okopowych towarzyszą zbiorowiska rzędu Polygono-
Chenopodietalia. Flora tych zbiorowisk, dzięki specyfice uprawy, składa się 
wyłącznie z gatunków jednorocznych rozwijających się i wydających 
nasiona latem i jesienią. Gatunki charakterystyczne to: komosa biała, 
chwastnica pospolita, mlecz polny, łoboda rozłożysta. 
Na ugorach i nieużytkach wytwarza się roślinność ruderalna, z klasy 
Artemisietea vulgaris, złożona głównie z okazałych bylin i pnączy. Rośliny 
wchodzące w skład tych zbiorowisk to: bylica pospolita, wrotycz pospolity, 
ostrożeń polny, szczaw tępolistny, nawłoć kanadyjska i olbrzymia, krwawnik 
pospolity. (Matuszkiewicz 2001) 
Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe nie odgrywają na terenie miasta 
znaczącej roli w krajobrazie, pokrywają one zaledwie 3,4% ogólnej 
powierzchni (Program ochrony środowiska gminy miejskiej Świdnica). 
Należą one do klasy Molinio- Arrhenatheretea. Są to półnaturalne i 
antropogeniczne zbiorowiska darniowe najbardziej rozpowszechnione 
wśród ekosystemów nieleśnych. Fitocenozy łąkowe i pastwiskowe 
reprezentowane są przez następujące jednostki syntaksonomiczne:  
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Zespoły z rzędu Arrhenatheretalia (tzw. łąki rajgrasowe), wytwarzające się na 
żyznych, świeżych (tj. niezbyt wilgotnych) glebach. 
Zbiorowiska przeważnie mezo i eutroficznych łąk kośnych, trwale lub tylko 
okresowo wilgotnych, z rzędu Molinietalia caeruleae. 
Zbiorowiska dywanowe z rzędu Plantaginetalia majoris, tak zwane 
(spodzichy), tworzą się w miejscach silnie wydeptywanych, złożone są z 
gatunków znoszących uszkodzenia mechaniczne i tworzących niskie, 
przylegające do ziemi murawy. Składają się one głównie z następujących 
gatunków: tasznik pospolity, życica trwała, babka zwyczajna, rdest ptasi, 
wiechlina roczna, rumianek bezpromieniowy, głowienka pospolita [10]. 
Zbiorowiska leśne są na terenie miasta bardzo słabo reprezentowane. 
Roślinność większości powierzchni leśnych cechuje się silną degeneracją – 
zaburzona jest struktura gatunkowa i wiekowa drzewostanu. Najbardziej 
zbliżone do naturalnych są niewielkie powierzchnie leśne na północno-
wschodnich krańcach miasta. Przypominają one swoim składem 
gatunkowym i strukturą łęg jesionowo-olszowy, W warstwie drzewostanu 
dominuje olsza czarna, jesion wyniosły wierzba biała, wierzba krucha, 
niewielka domieszka brzozy brodawkowatej, dębu szypułkowego, klonu 
pospolitego. w podszycie dość liczna jest czeremcha pospolita, bez czarny, 
kruszyna pospolita, w runie znajduje się podagrycznik pospolity, kulik 
pospolity, pokrzywa pospolita przytulia czepna, nawłoć olbrzymia, jeżyny. 

8.2. Dendrologia 
 

Na terenie Świdnicy znajduje się wiele parków, drzewostan tych obiektów 
złożony jest głównie z gatunków rodzimych drzew liściastych – dębów 
szypułkowych, lip drobno- i szerokolistnych, klonów pospolitych i jaworów, 
jesionów wyniosłych 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, modrzewie. 
Spora ilość parków, sprzyja występowaniu wielu cennych gatunków drzew 
i krzewów oraz dużej liczbie starych i okazałych egzemplarzy tych roślin. W 
rejestr pomników przyrody na terenie miasta wpisanych jest 97 okazów 
drzew. 
Najcenniejszym założeniem parkowym pod względem dendrologicznym 
w Świdnicy jest Park młodzieżowy. Na jego terenie rośnie aż 12 drzew 
pomnikowych. największe ich zgromadzenie znajduje się w jego północnej 
części. Rośnie tu wiele interesujących roślin: miłorząb dwuklapowy, jodły 
jednobarwne, platan klonolistny, cyprysik groszkowy. 
Wykaz najcenniejszych drzew i krzewów odnotowanych na terenie miasta, 
prezentuje tabela nr2 . Wszystkie rośliny opisane w tabeli zaznaczone są na 
mapie ekofizjograficznej. Nazewnictwo drzew i krzewów przyjęto za Senetą i 
Dolatowskim. 
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Tabela nr2: najcenniejsze drzewa i krzewy odnotowane na terenie Świdnicy. 

L.P. Nazwa taksonu 
Obwód 
[cm] na 

wys. 1,3m 
wartość Lokalizacja i uwagi 

1 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

380 Pomnik przyrody 
Park Młodzieżowy, 
przy dworcu PKS 

2 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

350 . Park Młodzieżowy 

3 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

360 . 
Park Młodzieżowy, 
ubytek powierzchniowy przy szyi korzeniowej. 

4 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

330 
Wymiary 
pomnikowe 

Park Młodzieżowy, 
powyżej 130 cm od powierzchni gruntu na 
pniu liczne narośla. 

5 
Topola biała 
Populus alba 

405 
Wymiary 
pomnikowe 

Park Młodzieżowy 

6 
Jodła pospolita 
Abies alba 

180 - Park Młodzieżowy 

7 
Sosna czarna 
Pinus nigra 

350 Pomnik przyrody Park Młodzieżowy 

8 
Miłorząb dwuklapowy 
Ginkgo biloba 

200 Pomnik przyrody Park Młodzieżowy 

9 
Jodła jednobarwna 
Abies concolor 

180 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

Park Młodzieżowy 

10 
Sosna czarna 
Pinus nigra 

230 - Park Młodzieżowy 

11 
Sosna czarna 
Pinus nigra 

365 
Wymiary 
pomnikowe 

Park Młodzieżowy 

12 
Platan klonolistny 
Platanus x hispanica 

470 Pomnik przyrody 
Park Młodzieżowy, 
pień z naroślami, rozwidlenie pnia na wys. 
180 cm. 

13 
Cis pospolity 
Taxus baccata 

260*, 
120, 100,  
110, 70 

Pomnik przyrody 
Park Młodzieżowy, 
okaz czteropniowy 

14 
Jodła jednobarwna 
Abies concolor 

215 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

Park Młodzieżowy 

15 
Modrzew europejski 
Larix decidua 

300 - Park Młodzieżowy 

16 
Cyprysik groszkowy 
Chamaecyparis pisifera 

145 - Park Młodzieżowy 
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17 
Cyprysik groszkowy 
Chamaecyparis pisifera 

160 - 
Park Młodzieżowy, 
na wys. 170 cm rozwidlenie pnia. 

18 
Żywotnik olbrzymi 
Thuja plicata 

180 Pomnik przyrody Park Młodzieżowy 

19 
Sosna czarna 
Pinus nigra 

200 - Park Młodzieżowy 

20 
Choina kanadyjska 
Tsuga canadensis 

210 - Park Młodzieżowy 

21 
Topola biała 
Populus alba 

435 
Wymiary 
pomnikowe 

Park Młodzieżowy, 
b. duży ubytek wgłębny na szyi korzeniowej, 
drzewo przechylone na zachód. 

22 
Kasztanowiec pospolity 
Aesculus hippocastanum 

310 - Park Młodzieżowy 

23 
Kasztanowiec pospolity 
Aesculus hippocastanum 

300 - Park Młodzieżowy 

24 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

385 Pomnik przyrody Park Młodzieżowy 

25 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

430 - Park Młodzieżowy 

26 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

400 Pomnik przyrody Park Młodzieżowy 

27 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

410 - Park Młodzieżowy 

28 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

380 
Wymiary 
pomnikowe 

Park Sikorskiego, 
Rozwidlenie pnia na wys. 180 cm 

29 
Buk pospolity ‘Atropunicea’ 
(odm. czerwonolistna) 
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ 

355 Pomnik przyrody 
Park Sikorskiego, 
przy amfiteatrze 

30 
Sosna czarna 
Pinus nigra 

260 - Park Sikorskiego 

31 
Świerk kaukaski 
Picea orientalis 

210 Gatunek osobliwy Park Sikorskiego 

32 
Sosna czarna 
Pinus nigra 

230 - 
Park Sikorskiego, 
drzewo pochylone 

33 
Platan klonolistny 
Platanus x hispanica 

600* Pomnik przyrody 
Park Sikorskiego, 
rozwidlenie pnia na wys. 60 cm 

34 

Buk pospolity ‘Atropunicea’ 
(odm. czerwonolistna) 
Fagus sylvatica 
‘Atropunicea’ 

340 

Wymiary 
pomnikowe, 
wysoka wartość 
dekoracyjna 

Park Sikorskiego 
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35 
Dąb czerwony 
Quercus rubra 

305 - Park Sikorskiego 

36 
Buk pospolity 
Fagus sylvatica 

380 
Wymiary 
pomnikowe 

Park Sikorskiego, 
pień z naroślami 

37 
Miłorząb japoński 
Gingko biloba 

95 Gatunek osobliwy Park Sikorskiego 

38 
Sosna czarna 
Pinus nigra 

180 - Park Sikorskiego 

39 
Sosna czarna 
Pinus nigra 

190 - Park Sikorskiego 

40 
Sosna czarna 
Pinus nigra 

220 - Park Sikorskiego 

41 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

450 Pomnik przyrody Park Młodzieżowy 

42 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

365 - Park Szkolny 

43 
Żywotnik olbrzymi 
Thuja plicata 

230 Pomnik przyrody Szkoła Podstawowa nr 7, ul Jagiellońska 27 

44 
Choina kanadyjska 
Tsuga canadensis 

220 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

Szkoła Podstawowa nr 7, ul Jagiellońska 27, 

45 
Miłorząb dwuklapowy 
Gingko biloba 

240 Pomnik przyrody Szkoła Podstawowa nr 7, ul Jagiellońska 27, 

46 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

350 Pomnik przyrody Szkoła Podstawowa nr12, ul Jagiellońska 30, 

47 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

390 Pomnik przyrody Szkoła Podstawowa nr 12, ul Jagiellońska 30, 

48 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

355 Pomnik przyrody Szkoła Podstawowa nr 12, ul Jagiellońska 30, 

49 
Robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

320 - Park Gdyński 

50 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

360 - Park Gdyński 

51 
Jodła jednobarwna 
Abies concolor 

220 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

ul Łukasińskiego, 
przy farbyce PAFAL 

52 
Lipa szerokolistna 
Tilia platyphyllos 

440 
Wymiary 
pomnikowe 

Przy Kościele Pokoju 
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53 
Lipa szerokolistna 
Tilia platyphyllos 

360 
Wymiary 
pomnikowe 

Przy Kościele Pokoju 

54 
Cedr atlaski ‘Glauca’ 
(odm. sina) 
Cedrus atlantica ‘Glauca’ 

90 
Gatunek osobliwy, 
wysoka wartość 
dekoracyjna 

Cmentarz przy Kościele Pokoju 

55 
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

450 
Wymiary 
pomnikowe 

Cmentarz przy Kościele Pokoju 

56 
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

460 Pomnik przyrody Cmentarz przy Kościele Pokoju 

57 
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

450 
Wymiary 
pomnikowe 

Cmentarz przy Kościele Pokoju 

58 
Sosna wejmutka 
Pinus strobus 

180 - Cmentarz przy Kościele Pokoju 

59 
Lipa szerokolistna 
Tilia platyphyllos 

360 
Wymiary 
pomnikowe 

Cmentarz przy Kościele Pokoju 

60 
Lipa szerokolistna 
Tilia platyphyllos 

475 
Wymiary 
pomnikowe 

Cmentarz przy Kościele Pokoju 

62 
Oliwnik wąskolistny 
Eleagnus angustifolia 

85, 85 - 
Skwer na Placu Grunwaldzkim, 
okaz dwupniowy 

63 

Klon srebrzysty 
‘Laciniatum Wieri’ 
(odm. strzępolistna) 
Acer saccharinum 
‘Laciniatum Wieri’ 

300 Pomnik przyrody II LO 

64 
Klon srebrzysty 
Acer saccharinum 

320 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

II LO 

65 
Klon srebrzysty 
Acer saccharinum 

270 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

II LO 

66 

Klon srebrzysty 
‘Laciniatum Wieri’ 
(odm. strzępolistna) 
Acer saccharinum ‘Laciniatum 
Wieri’ 

250 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

II LO 

67 
Surmia wielkokwiatowa 
Catalpa speciosa 

200 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

Skwer na Placu Świętej Małgorzaty 
Liczne ubytki powierzchniowe na pniu 

68 
Jesion wyniosły ‘Diversifolia’ 
(odm. jednolistkowa) 
Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’ 

210 - 
Skwer na Placu Świętej Małgorzaty 
Ubytki powierzchniowe na pniu 

69 
Klon jawor 
Acer platanoides 

270 Pomnik przyrody Ul. Kościelna 32, III LO 

70 
Morwa biała 
Morus alba 

260 
Pomnik przyrody, 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

Ul. Kościelna 32, III LO 

71 
Kasztanowiec pospolity 
Aesculus hippocastanum 

400 Pomnik przyrody Plac Jana Pawła II, przy katedrze 

72 
Wierzba krucha 
Salix fragilis 

480 
Wymiary 
pomnikowe 

Park Centralny 
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73 

Grab pospolity ‘Quercifolia’ 
(odm. dębolistna) 
Carpinus betulus 
‘Quercifolia’ 

180, 70, 
90 

Wysoka wartość 
dekoracyjna 

Ul Pionierów 

74 
Sosna czarna 
Pinus nigra 

340 Pomnik przyrody SP nr 15, ul Traugutta 

75 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

390 Pomnik przyrody Ul Śląska 49 

76 
Kasztanowiec pospolity 
Aesculus hippocastanum 

400 Pomnik przyrody Ul Kraszowicka 60 

77 
Grusza domowa 
Pyrus communis 

180 
Wymiary 
pomnikowe 

Ul bystrzycka 

78 
Grusza domowa 
Pyrus communis 

205 
Wymiary 
pomnikowe 

Ul bystrzycka 

79 
Grusza domowa 
Pyrus communis 

160 
Wymiary 
pomnikowe 

Ul bystrzycka 

80 
Grusza domowa 
Pyrus communis 

220 
Wymiary 
pomnikowe 

Ul bystrzycka 

81 
Jodła jednobarwna 
Abies concolor 

250 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

Przy skrzyżowaniu ulicy Bystrzyckiej i 
Westerplatte 

82 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

340 
Wymiary 
pomnikowe 

Przy parku, powyżej schodów, 
Pień wypróchniały, zabezpieczony przed 
rozłamaniem 

83 
Sosna wejmutka 
Pinus strobus 

210 - Skwer na placu Wojska Polskiego 

84 
Sosna czarna 
Pinus nigra 

190 - Skwer na placu Wojska Polskiego 

85 
Topola czarna 
Populus nigra 

575 Pomnik przyrody 

Koło rzeki Bystrzycy, między ul Westerplatte i 
Wodną. 
Zrośnięty z pniem topoli nr 86 do wysokości 
70 cm 

86 
Topola czarna 
Populus nigra 

545 Pomnik przyrody 

Koło rzeki Bystrzycy, między ul Westerplatte i 
Wodną. 
Zrośnięty z pniem topoli nr 85 do wysokości 
70 cm 

87 
Topola czarna 
Populus nigra 

585 Pomnik przyrody 
Koło rzeki Bystrzycy, między ul Westerplatte i 
Wodną. 
Pień rozwidla się na wysokości 150 cm 

88 
Aleja jesionowo-lipowa 
(6 jesionów wyniosłych i 5 lip 
drobnolistnych) 

220-300 
Wysoka wartość 
krajobrazowa 

Na północ od POD Tulipan 

89 
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

325 
Wymiary 
pomnikowe 

Przy ul Strzegomskiej 

90 
Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

375 Pomnik przyrody Park „Strzelnica” 

91 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

270 
Wymiary 
pomnikowe 

Park „Strzelnica” 

92 
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

430 Pomnik przyrody Park „Strzelnica” 

93 
Buk pospolity 
Fagus sylvatica 

425 
Wymiary 
pomnikowe 

Park „Strzelnica” 

94 
Buk pospolity 
Fagus sylvatica 

370 Pomnik przyrody Park „Strzelnica” 

95 
Szpaler Robinii akacjowej  
(8 drzew) 

220-305 
Wysoka wartość 
krajobrazowa 

Ul Niepodległości 

96 
Winorośl pachnąca 
Vitis riparia 

85 Pomnik przyrody Ul Konopnicka 4, ZOZ 

97 
Lipa srebrzysta 
Tilia tomentosa 

350 Pomnik przyrody Pl. Św. Małgorzaty, Przedszkole nr 1. 
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98 
Aleja głogów jednoszyjkowych 
(7 drzew) 

141-211 Pomnik przyrody Ul Kwiatowa 

99 
Aleja jarzębów szwedzkich 
(14 drzew) 

170-229 Pomnik przyrody Ul Okulickiego 

100 
Kasztanowiec czerwony 
Aesculus x carnea 

260 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

Ul ks. Agnieszki 

101 
Kasztanowiec czerwony 
Aesculus x carnea 

260 
Wysoka wartość 
dekoracyjna 

Ul ks. Agnieszki 

 
 

8.3. Zwierzęta 
 

Ssaki 

Przeważającą część obszaru opracowania zajmują tereny silnie 
zurbanizowane, w związku z tym zróżnicowanie gatunkowe ssaków nie jest 
duże. W mieście należy spodziewać się różnych gatunków nietoperzy, 
szczególnie synantropijnych, wybierających na schronienie strychy 
kościołów i innych starych budowli.  

Ptaki 
Na terenie zabudowanym, w centrum miasta, oraz w parkach obserwowano 
następujące gatunki ptaków: gołębia skalnego, kawkę, gawrona, srokę, 
wróbla, mazurka, szpaka, rudzika, drozda, kosa, kopciuszka, jeżyka, jaskółkę 
oknówkę, sikorkę bogatkę i modraszkę, dzięcioły oraz pustułkę. 
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 
obserwowano ptaki wodne: kaczkę krzyżówkę, łabędzia niemego, mewę 
śmieszkę, a także zimorodka. 
 

Gady i płazy 
Obecność kilku zbiorników wodnych na terenie miasta warunkuje obecność 
płazów takich jak: ropucha szara, żaba trawna i zielona, oraz zaskrońca. 
Ponadto na obrzeżach miasta mogą występować jaszczurka zwinka i 
żyworódka. 

 
8.4. Klimat akustyczny 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne 
poziomy hałasu na terenach chronionych jest rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. 2004,178,1841). Rozporządzenie to ustala 
dopuszczalne wartości poziomu hałasu w zależności od przeznaczenia 
terenu i rodzaju źródeł hałasu. 

Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, 
jaką spełnia dany teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów 
wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określane są najniższe 
poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów gdzie ochrona przed hałasem 
nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne są najwyższe. 
Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku podano w tabeli 3 
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Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne 
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne 
oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych. Tereny występujące na terenie m. 
Świdnicy wyróżniono pogrubioną czcionką.  

 
Klasa 

 Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 
równoważnym  poziomem A hałasu w dB 

standardu Przeznaczenie terenu Drogi lub linie kolejowe Inne źródła hałasu 

akustycz.  16 h dla dnia 8 h dla nocy 8h dla dnia 1h dla nocy 

I A. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 

B. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

II A.  Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej 

B. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 

C. Tereny domów opieki 

D. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

III A. Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 

B. Tereny zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej  z 

usługami rzemieślniczymi  

C. Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe poza miastem 

D. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 55 45 

IV A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 

tys mieszkańców ze zwartą zabudową 

mieszkaniową i koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. 

65 55 55 45 

 

 
Klimat akustyczny na obszarach podlegających ochronie przeciwhałasowej 
kształtowany jest głównie przez oddziaływanie akustyczne obiektów 
przemysłowych, lotniska oraz przez linie komunikacyjne związane z ruchem 
samochodów i ruchem pociągów. Na terenie Świdnicy nie występuje 
problem hałasu związanego z lotnictwem jak i hałasem napowietrznych linii 
energetycznych. Hałas przemysłowy również nie jest znaczącym w 
kształtowaniu klimatu akustycznego na obszarach chronionych. 
Klimat akustyczny na terenie opracowania w największym stopniu kształtują 
źródła komunikacyjne, głównie trasy ruchu samochodowego. Oddziaływanie 
hałasów instalacyjnych (przemysłowych) ma znaczenie lokalne i jest ściśle 
nadzorowane przez służby ochrony środowiska. Oddziaływanie akustyczne 
zakładów przemysłowych ma zazwyczaj charakter lokalny i ogranicza się do 
terenów chronionych położonych w  ich sąsiedztwie. Zasięg tego 
oddziaływania jest funkcją wielu czynników między innymi: 
- funkcji urbanistycznych otaczających zakład,  
- źródeł zewnętrznych, głównie związanych z systemami wentylacyjnymi i 

klimatyzacyjnymi stosowanymi w zakładach, 
- niedostateczną izolacyjnością akustyczną przegród budowlanych w 

przypadkach znaczących źródeł hałasu wewnątrz hal przemysłowych, 
- stosowanego czasowego systemu pracy (m. in. praca w porze nocnej) 
W chwili obecnej na terenie miasta jeden zakład jest płatnikiem kar za 
ponadnormatywną emisję hałasu do środowiska. Coraz częściej źródłem 
licznych skarg na uciążliwość akustyczną są małe źródła związane z 
działalnością gastronomiczną, rozrywkową i rzemieślniczą. Główną 
przyczyną jest ich niewłaściwa lokalizacja na terenach podlegających 
ochronie przeciwhałasowej jak i niedostateczne zabezpieczenia akustyczne 
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źródeł hałasu związanych z ich działalnością. 
Zgodnie z programem badań monitoringowych Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w 2003 roku przeprowadzono pomiary 
hałasu komunikacyjnego w 10 punktach zlokalizowanych na terenach 
zurbanizowanych południowej części powiatu świdnickiego, na których 
spodziewano się stwierdzić oddziaływanie akustyczne w porze dziennej 
pochodzące od głównych tras komunikacyjnych wyrażone równoważnym 
poziomem dźwięku A powyżej 70 dB.  
Punkty pomiarowe zostały usytuowane na terenie Świebodzic (4 punkty), 
Słotwiny (1 punkt), Świdnicy (4 punkty) i Pszenna (1 punkt) w sposób 
uwzględniający główne trasy komunikacyjne przebiegające przez ww. 
miejscowości oraz sugestie właściwych organów samorządowych (UM w 
Świebodzicach, UM w Świdnicy).  
 

Tabela 4 .Wyniki badań hałasu drogowego na terenie objętym opracowaniem na podstawie 
badań przeprowadzonych w 2003 roku przez WIOŚ we Wrocławiu. 

 

Numer Lokalizacja punktu Natężenie ruchu [poj/h] LAeq Zasięg oddziaływania 

punktu  lekkie ciężkie [dB] hałasu > 60dB 
1 2 3 4 5 6 

1 Słotwina, droga krajowa nr 35 816 85 76,0 85 m 

2 Pszenno, droga krajowa nr 35 709 87 76,7 95 m 

3 Świdnica, ul. Zamenhofa 1206 77 73,9 50 m 

4 Świdnica, ul. Westerplatte 780 57 74,6 60 m 

5 Świdnica, ul. Wałbrzyska 509 32 73,5 45 m 

6 Świdnica, ul. 1 Maja 665 42 70,8 25 m 

7 Świdnica, ul. Wrocławska 700 60 75,0 63 m 

 

Zasięg oddziaływania ponadnormatywnego dla pory dziennej dla punktów 
zlokalizowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych Świdnicy 
zawiera się w przedziale 25 m – 95 m. Zabudowa mieszkaniowa podlegająca 
ochronie przeciwhałasowej usytuowana wzdłuż tych ciągów 
komunikacyjnych w tym przedziale odległości jest narażona na hałas  
przekraczający wartości dopuszczalne. 
 

8.5. Promieniowanie niejonizujące. 
Źródłem promieniowania niejonizującego na terenach miejskich są głównie 
przesyłowe sieci elektroenergetyczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz 
urządzenia radiokomunikacyjne. 
Linie 110kV, których przebieg przez Świdnicę pokazano na mapie 
uwarunkowań środowiska są źródłami pola elektromagnetycznego 
mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach 
zamieszkałych. Największa wartość natężenia pola elektrycznego jaka może 
wystąpić pod linią lub w jej pobliżu nie przekracza tutaj 3 kV/m. Szacuje się, 
że granica strefy, w obrębie której nie dopuszcza się do stałego przebywania 
ludzi wynosi 14m. od osi linii (mierząc na poziomie 1.8m. npt. lub 1,6m od 
krawędzi balkonu, tarasu, dachu albo ściany budynku mieszkalnego). 
Zgodnie z zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 
1985r. w sprawie szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska 
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przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (M. P. Nr 3, poz. 24) 
przestrzeganianie tych odległości zapewnia zachowanie dopuszczalnej 
wartości natężenia pola elektrycznego. Ostatecznie jednak o zachowaniu 
norm rozstrzygać mają stosowne pomiary.  
 

8.6. Urządzenia radiokomunikacyjne. 
 

Zagrożenia promieniowaniem niejonizującym mogą być spowodowane przez 
urządzenia radiokomunikacyjne, które wytwarzają pola elektromagnetyczne 
w zakresie częstotliwości od 0,003 do 300 000 MHz. Do urządzeń takich 
należą między innymi stacje bazowe telefonii komórkowej. Maszty wsporcze, 

u szczytu których montuje się anteny nadawcze cyfrowej telefonii 
komórkowej promieniują energie elektromagnetyczną o częstotliwościach 

od 450 do 1800 MHz. Moc anteny jest niewielka, rzędu 40  60dBm (120 

180mW) Z reguły, na jednym maszcie umieszcza się kilka takich anten. 

Uwarunkowanie te powodują, że zagrożenie promieniowaniem 
niejonizującym przy powierzchni ziemi nie występuje i to zarówno tuż przy 
maszcie, jak i w większych odległościach. Gęstość mocy emitowanej przez 
anteny w punkcie zlokalizowanym pod masztem na wysokości 2m od gruntu 
nie przekracza 1mW/m2 (= 0,0000001 W/m2 przy normie równej 0,1 W/m2). 
Stacje bazowe telefonii komórkowej montowane są głównie na specjalnych 
konstrukcjach masztowych lub istniejących obiektach budowlanych takich 
jak: kominy, wieże kościelne, wieże ciśnień. W tabeli 5 podano wykaz 
urządzeń radiokomunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Świdnicy 

Tabela 5. Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowych, radiolinii oraz przekaźników TV na 
terenie Świdnicy. [Materiały źródłowe: Wałbrzyska Delegatura WIOŚ Wrocław, Urząd Miejski w 
Świdnicy]. 

lp Lokalizacja Obiekt budowlany 

1 ul.Dąbrowskiego Maszt 

2 ul. Pogodna MZC – komin 

3 ul. Jana Pawła I Wieża kościoła 

4 ul. Rynek Budynek PKO 

5 ul. Łukasińskiego Bud.prod. PAFAL 

6 ul. Nauczycielska Wieża ciśnień 

7 ul. Skłodowskiej Maszt 

8 ul. Bystrzycka Piekarnia - komin 

9 ul. Mleczna Droga ŚFUP – BIUROWIEC 

10 Esperantystów Maszt 

11 Sikorskiego ZSM – komin 

12 Westerplatte ZM – komin 

 

W chwili obecnej toczy się postępowanie administracyjne na budowę dwóch 
kolejnych stacji bazowych. 
Właścicielami istniejących stacji bazowych są wszyscy operatorzy 
funkcjonujący na terenie Polski. 
Stacje bazowe telefonii komórkowej, jak wynika z brzmienia przepisu art. 76 
ustawy Prawo Ochrony Środowiska, nie mogą być oddane do użytkowania, 
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jeśli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, takich jak m.in. uzyskanie 
ustawowo wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania 
ze środowiska. Zatem, wszystkie stacje wymienione w tabeli, jeśli zostały 
oddane do użytku po 1 października 2001 roku (data wejścia w życie Prawa 
ochrony środowiska) mają pozwolenie na emitowanie pól 
elektromagnetycznych i spełniają normy środowiskowe, to znaczy nie 
powodują przekroczeń wartości dopuszczalnych wskaźników pól 
elektromagnetycznych na terenach mieszkaniowych. Pozostałe winny 
uzyskać takie pozwolenie do końca 2005 roku. 
Promieniowanie jonizujące. 
Na terenie objętym ustaleniami planu nie stwierdzono żadnych anomalii 
radiacyjnych ani wzmożonej emanacji radonu z gleby. Nie występują tu też 
żadne obiekty mogące stanowić radiologiczne zagrożenie dla środowiska. 
Moc dawki promieniowania gamma w rejonie Świdnicy [13] mieści się w 

klasie 30  50 nGy/h, podczas gdy wartość średnia wyznaczona dla obszaru 
Polski wynosi 47,4 nGy/h. 

 

II-4. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 

KULTURY (rys. nr3) 

Część uwarunkowań dotycząca zagadnień środowiska kulturowego nie 
podlega zasadniczej zmianie.  

1. Rys historyczny. 
Świdnica jest jednym z najstarszych miast Dolnego Śląska. Od wczesnego 
średniowiecza była drugim po Wrocławiu ośrodkiem życia gospodarczego i 
kulturalnego regionu. Lokację na prawie niemieckim miasta poprzedziły fakty 
podkreślające znaczenie wczesnopolskiej osady, jej liczebności i zamożności. 
Osada miała własny kościół, datowany w źródłach od 1239r. Nosił on pierwotnie 
wezwanie Św. Marii, Wacława i Stanisława. Podniesienie tutejszej świątyni do 
rzędu kościołów parafialnych świadczy o tym, że wieś przerastała znaczeniem 
okoliczne osady i była dostatecznie bogata aby ją utrzymać. Co więcej, w tym 
czasie, w  bliskim sąsiedztwie powstaje drugi kościół zwany „leśnym”, a wraz z 
nim klasztor franciszkanów. Tak więc Świdnica, nie zorganizowana jeszcze na 
wzór miasta, posiadała nie tylko dwie świątynie ale i zakon żebraczy., którego 
egzystencja uzależniona była od zamożności miejscowej ludności. Świdnica zanim 
w roku 1326 została siedzibą książąt, była już co najmniej od początku XIII wieku 
książęcym grodem kasztelańskim. W roku 1267 pisano o Świdnicy jak o mieście, a 
osoba wójta występuje w dokumentach z 1274r. Po przejściu księstwa 
świdnickiego pod panowanie Czech miasto stało się głównym ośrodkiem sztuki dla 
tej części Dolnego Śląska. Dokumentem z 30.09.1363r. książę Bolko II nadał 
Świdnicy prawo magdeburskie. Należy zatem przypuszczać, że podobnie jak 
najważniejsze miasta Polski: Kraków, Poznań i Wrocław, a zapewne i szereg 
innych – również Świdnica uzyskiwały prawa miejskie stopniowo, a nie 
jednorazowo. Nadanie prawa magdeburskiego było raczej przypieczętowaniem 
istniejącej sytuacji. Tak zatem średniowieczna Świdnica zorganizowana na prawie 
niemieckich miast wchłonęła wczesnopolską osadę przykościelną zostawiając 
poza obrębem murów obwodowych najstarsze osiedle. Dopiero z czasem 
rozkwitło ono i urosło do roli świdnickiego przedmieścia, a nawet jako Nowe 
Miasto uzyskało pewne uprawnienia miejskie.  
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Gwałtowny rozwój miasta, wchodzącego początkowo w skład księstwa 
wrocławskiego, nadanie mu uprawnień miejskich, a wreszcie podnieisienie do 
godności samodzielnej stolicy książęcej, wysuwają go pod koniec XIII w. do rzędu 
przodujących miejscowości Śląska.  
Jeden z największych w historii miasta pożarów wybuchł w 1313 r. obracając w 
popioły – poza tylko dwoma murowanymi kościołami- wszystkie zabudowania 
miejskie. Miasto, zwolnione przez 4 lata od płacenia danin i popierane przez 
księcia w poczynaniach gospodarczych, szybko dźwignęło się z ruiny i stało się 
prawdziwą potęgą ekonomiczną na Śląsku. Świdnica uzyskała uprawnienia 
sądownicze, prawo bicia monety, prawo mili, urząd wagi miejskiej, wolną drogę 
handlową na Ruś (tzw. statuty świdnickie). 
W ostatnim dziesięcioleciu XIV w. Świdnica liczyła około 6000 mieszkańców i była 
najruchliwszym po Wrocławiu miastem Śląska. Według danych z 1374r. istniało na 
jej terenie 16 cechów , do najzamożniejszych zaliczany był cech karczmarzy. 
Należeli do niego posiadacze domów z prawem warzenia piwa na sprzedaż.  
W 1526 roku skończył się okres 134 lat trwającego panowania czeskiego. 
Świdnica na przeszło 200 lat znalazła się w obrębie austriackiego państwa 
rządzonego przez Habsburgów. Mimo to, najbliższych 100 lat upłynęło miastu pod 
znakiem najwyższego rozkwitu. Na uniwersytecie w Krakowie studiowało na 
przestrzeni od 1400 do 1581 r. 122 Świdniczan. Po ogromnym pożarze, który 
strawił całą połnocno-zachodnią część miasta, przystąpiono już zdecydowanie do 
murowania budynków – i to w nowym, renesansowym stylu. Zachowane materiały 
źródłowe i same zabytki nie pozwalają wprawdzie na ustalenie autorstwa 
większości zachowanych dzieł, niemniej jednak pewna ich ilość wskazuje na dobry 
poziom i względnie szerokie kontakty ze światem artystycznym ówczesnych 
budowniczych i rzeźbiarzy świdnickich. 
Na miasto spadła klęska z wybuchem wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Z 410 
budynków przed wojną stanowiących dumę bogatego miasta, zachowało się 118 
zrujnowanych domów. Najbardziej ucierpiała w tej wojnie północno-zachodnia 
część miasta.  
Druga połowa wieku upłynęła głównie pod znakiem leczenia zadanych przez 
wojnę ran. Równocześnie jednak toczyła się uporczywa walka z Habsburgami o 
wolność wyznania ewangelickiego. Pierwszym zwycięstwem protestantów było 
uzyskanie zezwolenia na budowę własnego kościoła, tzw. kościoła Pokoju, który w 
dzisiejszej postaci stanął w 1657r. Duchowieństwo katolickie zaniepokojone 
dalszymi ustępstwami Habsburgów na rzecz ewangelików, spowodowało 
osadzenie na terenie Świdnicy jezuitów, następnie w latach siedemdziesiątych 
kapucynów  i wreszcie w 1700 r. Urszulanek. Mecenat artystyczny wszystkich 
zakonników pozostawił trwałe ślady w obrazie miasta. Skromny dorobek 
budowlany mieszczan z tego okresu uległ w poważnej mierze zniszczeniu w 
wielkim pożarze miasta w 1716r.,który strawił 165 domów mieszkalnych i poczynił 
duże szkody w bloku śródrynkowym. Na najbliższe lata po tej klęsce przypadła 
odbudowa ratusza i wystawienie szeregu nowych domów mieszkalnych.  
Nowy etap dziejów miasta zapoczątkowało w 1741r. zajęcie Śląska przez króla 
pruskiego – Fryderyka II, który opierając się na już istniejących, choć 
przestarzałych i mocno nadwątlonych umocnieniach obronnych miasta, 
rozbudował je, wystawił koszary i przemienił Świdnicę w nowoczesną fortecę. O jej 
posiadanie toczyły obie strony - pruska i austriacka, zażarte boje, ponieważ 
Świdnica blokowała dojście od przełęczy sudeckich do Wrocławia. 
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W czasie wojny siedmioletniej Świdnica była czterokrotnie zdobywana. Podczas 
austriackiego oblężenia w 1757r. na miasto spadło kilkanaście tysięcy kul 
armatnich niszcząc i paląc przeszło 600 domów oraz wieżę ratuszową.  
W 1762r. doszczętnie zrujnowane miasto przeszło w ręce Prus. Odbudowa 
realizowana była według nowoczesnych wymogów urbanistycznych, chociaż 
zubożałe miasto nie stać na luksusowe inwestycje. Przy odbudowie zostały 
zastosowane przede wszystkim materiały niepalne. W roku 1798 w śródmieściu 
pozostaje tylko ostatni dom kryty gontem, pozostałe pokryte są dachówką. 
Ludność miasta osiąga ponownie stan sprzed wojny trzydziestoletniej, tj. ponad 
9000 osób. 
W 1807 r. wojska Napoleona zdobyły miasto uszkadzając ponad 200 domów i 
przystąpiły do wysadzania fortyfikacji. Rozpoczęła się nowoczesna historia 
Świdnicy. Powstała Miejska kasa Oszczędności(1819), wybudowano teatr (1831), 
powstała fabryka dywanów (1834), tkalnia mechaniczna (1840) a w roku 1844 
miasto uzyskało połączenie kolejowe przez Jaworzynę Śl. ze Świebodzicami i 
Wrocławiem. 
W Świdnicy znajdowało się kilkanaście fabryk zatrudniających przeciętnie od 20 – 
85 osób. Liczba ta wzrosła z początkiem XX w. Okres międzywojenny zahamował 
proces dalszego rozwoju uprzemysłowienia miasta. Było ono w tym czasie 
ośrodkiem o największej na Śląsku hurtowni towarów kolonialnych. Liczba 
ludności w mieście wzrastała w nieznanym dotąd tempie. O ile w 1762 r po wojnie 
siedmioletniej Świdnica liczyła zaledwie 4900 mieszkańców, to w 1794 miała już 
9077, w 1849 – 14 850, 1885 – 23 667, a w 1939 – 39 069. 

 
2. Historia kształtowania się zabudowy. (tekst MPRL rozdział  2.4.4.) 

Bogata historia miasta ma swoje odwzorowanie w zabytkach architektury, 
budownictwa i urbanistyki. 
Do dziś główną, dominującą w skali miasta tkankę zabudowy stanowią 
cztery, wyodrębniające się urbanistycznie i architektonicznie obszary 
historyczne, komponowane koncentrycznie wokół średniowiecznego 
centrum. 
Obszar centralny stanowi miasto średniowieczne, o powierzchni ok.25 ha, 
zamknięte w granicach wytyczonych przebiegiem średniowiecznych murów 
obronnych, lokowane na prostokątnej, dobrze zachowanej siatce ulic, z 
centralnie usytuowanym Rynkiem, kompleksem okazałych domów 
mieszczańskich w zwartej, kwartałowej zabudowie, gotycką farą, blokiem 
śródrynkowym, w którym znajdował się ratusz i sukiennice a dopełnieniem 
jego architektury jest barokowy zespół pourszulański z kościołem pw. Św. 
Józefa, zespół pokapucyński wzniesiony na reliktach zamku książąt 
świdnickich oraz gotycki, przybramny kościół pw. Św. Barbary i XVI-wieczna 
basteja Bramy Strzegomskiej oraz usytuowane poza pasmem murów 
obronnych protestancki barokowy Kościół Pokoju  położony w zabytkowym 
kompleksie architektoniczno-urbanistycznym zwanym Placem Pokoju i 
kościół Św. Krzyża. 
Ośrodek średniowieczny otacza pierścieniem zwarta, kwartałowa zabudowa, 
złożona z XIX wiecznych i z początku XX w. kamienic czynszowych, 
usytuowana pomiędzy linią średniowiecznych murów obronnych a 
obwodowo biegnącym pasmem XIX wiecznych parków i skwerów 
założonych na splantowanych, w mniejszym lub większym stopniu, wałach i 
fosach zewnętrznego pierścienia fortyfikacji fryderycjańskich. 
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Ostatnie, zewnętrzne pasmo zabudowy historycznej stanowią obszary 
zabudowy willowej, koszarowej i modernistyczne osiedla mieszkaniowe oraz 
zabytkowe zespoły architektury przemysłowej. 
Zabudowa historyczna Świdnicy nadal nadaje charakter całemu miastu a 
obszar miasta średniowiecznego zachował funkcję dominującego centrum 
handlowo-usługowego i kulturalnego. 

 
3. Stan badań archeologicznych. 

Na terenie miasta znajdują się następujące stanowiska archeologiczne: 

1. Świdnicka Fibula – kultura łużycka, 
2. Stanowiska luźnych monet rzymskich, 
3. Cmentarzysko całopalne – epoka brązu / żelaza, 
4. Stanowisko figurek rzymskich, 
5. Stanowisko, znalezisko luźne – neolit, topór, 
6. Stanowisko, znalezisko luźne, naczynie, 
7. Gródek stożkowaty, 
8. Cmentarzysko całopalne, 
9. Stanowisko ceramiki starożytnej, 
10. Zamek książąt świdnickich – średniowiecze, 
11. Grób szkieletowy – średniowiecze, 
12. Bez opisu szczegółowego, 
13. Bez opisu szczegółowego. 

 

4. Zasoby środowiska kulturowego 

4.1. Wśród architektury sakralnej wyróżniają się: 
• Zespół kościelny 

a) kościół p.w. Św. Stanisława i św. Wacława  
b)  kolegium jezuickie(ob. plebania) 
c)  konwikt jezuicki ob. dom handlowy  

 
• Zespół kościelny ewangelicki 

a)  Kościół Pokoju 
b)  dzwonnica 
c)  pastorówka (ob. dom mieszk.) 
d)  szkoła(ob. bud. paraf.) 
e)  dom nauczycieli (ob. kaplica Kośc. Pol.-Katol.) 
f)  stróżowka 
g) cmentarz 
 

• Kościół p.w. Św. Barbary wraz z basteją Bramy Strzegomskiej  
(ob. klub Naczelnej Organizacji Technicznej) 

 
• Zespół klasztorny pokapucyńsk (ob. Zbór Kościoła Zielonoświątkowego)) 

a) kościół 
b) klasztor 
 

• Zespół klasztorny Krzyżowców 
a) kościół p.w. Św.Krzyża 
b) komandoria ob.dom parafialny 
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• Zespół klasztorny SS Urszulanek 

a) kościół p.w.  Św. Józefa 
b) klasztor i szkoła klasztorna (ob. budynek parafialny) 

 
4.2.  Wśród zabytkowych obiektów zabudowy mieszkaniowej wyróżniają się: 

• domy mieszczańskie i kamienice przy Rynku 
• willa fabrykancka ob. bud. Adm. zakładów "PAFAL", przy ul. 

Łukasińskiego 26 
• willa fabrykancka ob.przychodnia, przy ul.Równej 16, 
• budynek obecnego Banku PKO przy Rynek 4, dawny bud. mieszkalny 
• budynek obecnej przychodni zdrowia, zlokalizowanej przy ul. 

Konopnickiej 4, dawniej budynek mieszkalny 
• budynek obecnego nadleśnictwa, zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 1, 

dawniej budynek mieszkalny 
 
4.3. Wśród obiektów i zespołów użyteczności publicznej wyróżniają się: 

• w bloku śródrynkowym: 
a) Ratusz (ob. siedziba Muzeum Dawnego Kupiectwa) 
b) dawne sukiennice przebudowane na teatr miejski (ob. sala teatralna i 

siedziba Świdnickiego Ośrodka Kultury)  
c) przyziemie wieży ratusza (relikt gotyckiej wieży) 

• budynek użyteczności publicznej, przy ul. Tołstoja 2 
• bank przy ul. 1000-lecia (ob. siedziba Banku Zachodniego) 

 
4.4. Wśród zabytków techniki i przemysłu wyróżniają się: 

• Spichlerz, przy ul. Kotlarskiej 16 
• Wieża ciśnień, przy ul. Nauczycielskiej 3 
• Hale fabryczne nr 6,7,8,9, przy ul. Łukasińskiego 26 

 
5. System ochrony zabytków . 

5.1. Dla zachowania wartości kulturowych miasta, w jego planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyszczególniono 
następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

A – ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej miasta, tożsamej z 
granicą strefy E – ekspozycji bezpośredniej obszarów objętych 
bezpośrednia ochroną (obejmuje swoim zasięgiem obszar „Starego Miasta” 
wpisany do rejestru zabytków, obowiązuje tu zasada bezwzględnej ochrony 
historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego i utrzymania 
historycznej zabudowy), 

B – strefa ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego oraz 
zabytkowych elementów zagospodarowania, obejmująca obszar 
przyległy do strefy „A. oraz niewielkie kompleksy zabudowy zwartej 
sprzed 1945 (obowiązuje tu zasada utrzymania historycznego 
charakteru zabudowy zabytkowej). 

K  -  strefa ochrony krajobrazu, chroniąca sylwetę zespołu zabudowy 
śródmiejskiej miasta 

Aa – strefa ochrony archeologicznej terenów położonych poza granicą strefy 
A (są to tereny potencjalnych znalezisk, gdzie obowiązuje zasada 
nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu budów) 
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Ab – strefa obserwacji archeologicznej 
W - stanowiska archeologiczne  
 
Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego stracił swoją ważność z 
dniem 1 stycznia 2004 r, stąd też powyższe obszary utraciły status terenów 
chronionych. 
 
Liczba obiektów zabytkowych, zwłaszcza tych nie wpisanych do rejestru 
zabytków, nie jest jeszcze ostatecznie określona. Obecnie, w oparciu o 
obowiązujące od września 2003r. przepisy opracowywana jest gminna 
ewidencja zabytków. Dotychczas Dolnośląski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków uznał za zabytki 964 obiekty architektury, budownictwa i 
urbanistyki. 
Z tej liczby 119 zabytków wpisano do rejestru zabytków, w tym, m. innymi:  

• 15 obiektów sakralnych, 
•  4 budynki użyteczności publicznej,   
• 1 pałac,  
• 5 budynków przemysłowych, 
• 1 park, 
• 1 cmentarz,  
• stanowiska archeologiczne, 
• obszar ośrodka miasta średniowiecznego. 
• liczne budynki mieszkalne. 

Pierwszą decyzję o wpisaniu do rejestru  zabytków wydano w 1949r., 
ostatnią w roku 2000. 
W roku 2001 Kościół Pokoju wpisany został na listę światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego UNESCO. 
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 i prywatnego Muzeum Broni i Militariów. 
Struktura własności obiektów zabytkowych jest zróżnicowana. Spośród 
zabytków wpisanych do rejestru: 2 są własnością  Skarbu Państwa, 27 jest 
własnością komunalną, 22 własnością  prywatną, 13 własnością kościelną, 
47 współ własnością. 
Własność kościelna jest niejednorodna. Właścicielami zabytków są kościoły: 
Adwentystów Dnia Siódmego, Ewangelicko-Augsburski, Polsko-Katolicki, 
Rzymsko-Katolicki, Prawosławny, Zielonoświątkowy. 
 

5.2. Obiekty wpisane do rejestru zabytków, podlegające ścisłej ochronie 
konserwatorskiej to: 

Według stanu na dzień 31.10.2004 r., do rejestru zabytków wpisane są w Świdnicy 
następujące obiekty:  
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REJESTR  ZABYTKÓW ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA 

i URBANISTYKI  miasta ŚWIDNICY 

spis chronologiczny 

stan na dzień 01.12.2004r. 

 

L.p. Obiekt Adres Wiek Nr decyzji 

1. Kościół p.w. Św.Stanisła-wa i 

Św.Wacława 

pl..Jana  Pawła  II  1  1330-90, XV, XVI, 

k.XIX 

77 

29.03.1949r. 

2. 

 

Kościół Pokoju pl.Pokoju 1656-59, XVII/XVIII, 

1902 

131 

02.01.1950r. 

3. Dom mieszkalny  ul.Grodzka 14 XIV, 1737, pocz.XX 151 

21.03.1950r. 

4. Dom mieszkalny ul.Grodzka  16 XIV, ok.1720, k.XIX 152 

21.03.1950r. 

5. Ratusz 

 

a) budynek krużgankowy płd. 

     skrzydło ratusza 

b) przyziemie wieży ratusza 

 

Rynek pocz.XIV, XVI/XVII, 

1717-20,  

a) 1 ćw.XVIII 

 

b) XIV, XVI, XVIII 

154 

21.03.1950r. 

6. 

 

Budynek prymariatu   pl.Pokoju 1 1700, XX 311 

03.05.1956r. 

7. 

  

 

 

Obszar zabytkowego ośrodka 

miasta historycznego Świdnicy 

al.Niepodległości, ul.1-

Maja, 

pl.Małgorzaty,ul.Chrobr

ego, 

ul. Muzealna, ul. 

Żeromskiego wraz  

z Pl.Pokoju 

 

 470 

27.12.1957r. 

8. Szkoła parafialna 

„Luterheim” 

Pl.Pokoju 2 1709, pocz. XX 346 

22.11.1956r. 

9. Dom mieszkalny  ul.Trybunalska 1 XIV, 1528, 1648, 1716, 

XIX/XX, 1984 

609 

28.08.1959r. 

10. Dom mieszkalny Rynek 7 XVIII, pocz. XX 644 

26.02.1960r. 

11. Dom mieszkalny Rynek 15 XV,  1730, 1881,  

1964-65 

645 

26.02.1960r. 

12. Pałac opatów ul. Franciszkańska 18 1723-25, pocz. XX 646 

26.02.1960r. 

13. Komandoria krzyżowców ul. Westerplatte 4 2 poł. XVII, XVIII, 

k.XIX 

1276 

13.04.1965r. 

14. Zespół klasztorny 

( pourszulański ) 

ul. Kotlarska 19 1731-34, 1851-75 1277 

13.04.1965r. 

15. Zespół Bramy Strzegomskiej 

a) kościół Św.Barbary 

 

b)basteja Bramy Strzegomskiej 

ul. Basztowa   

a)XVI, XVII, XVIII, 

   k.XIX 

b)k.XV, 1850 

1278 

13.04.1965r. 

16. Budynek klasztorny dawnego 

kolegium jezuickiego 

pl. Jana Pawła II 1664-67, k.XIX 1279                          

13.04.1965r.        

17. Dom mieszkalny Rynek 6 XIV, pocz.XVII,  

2 poł. XVIII, k.XIX 

1280 

13.04.1965r. 

18. Dom mieszkalny  Rynek 8 pocz. XVII, 

 1 poł. XVIII, pocz. XX 

1281 

13.04.1965r. 

19. Dom mieszkalny Rynek 23 a 2 poł.XVI, XVI-XVII,  

2 poł.XVIII, poł.XIX, 

pocz.XX 

1282 

13.04.1965r. 
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20. Dom mieszkalny  Rynek 23 b 

(ob.Świętokrzyska 2 ) 

2 poł.XV, k.XVI,  

2 poł.XVIII, 2 poł. XIX, 

pocz.XX 

1283 

13.04.1965r. 

 

21. Dom mieszkalny  Rynek 25 XIV-XV, XVI, 

2 poł.XVIII, k.XIX, 

1928 

1284 

13.04.1965r. 

22. Dom mieszkalny Rynek 26 XV-XVI, pocz.XVII, 

XVIII/XIX, 2 poł.XIX 

1285 

13.04.1965r. 

23.  Dom mieszkalny  Rynek 36 XV,XVI, ok.1730, 

pocz.XX 

1286 

13.04.1965r. 

24. Dzwonnica  Pl.Pokoju 1709 1693 

12.05.1966r. 

25. Mury obronne średniowieczne ul. Muzealna  1694 

12.05.1966r. 

26. Dom mieszkalny ul. Kościelna  5 ok.1730, XX 1695 

12.05.1966r. 

27. 

 

Dom mieszkalny ul. Kościelna  9 1738, XX 1696 

12.05.1966r. 

28. Dom mieszkalny  ul. Łukowa  4 XV, poł.XVIII, k.XIX 1697 

12.05.1966r. 

29. Dom mieszkalny ul. Kotlarska 7 XV,  ok.1720, 1926 1698 

12.05.1966r. 

30. Dom mieszkalny ul. Kotlarska 17 XV, 1763, pocz.XX 1699 

12.05.1966r. 

31. Dom mieszkalny ul. Długa 23 XV, 1 poł.XVIII, 

XIX/XX 

1700 

12.05.1966r. 

32. Budynek mieszkalny (?)  ul. Spółdzielcza 14  1702 

12.05.1966r. 

33. Dom mieszkalny ul. Grodzka 12 XVI, ok.1720,  

pocz. XX 

1703 

12.05.1966r. 

34. Dom mieszkalny ul. Grodzka 18 XIV, ok.1720, 

k.XIX 

1704 

12.05.1966r. 

35. Dom mieszkalny Rynek 1 XIV, XVI, poł.XVIII, 

k.XIX 

1705 

12.05.1966r. 

36. Dom mieszkalny  Rynek 3 XIV, 1778, 2 poł. XIX, 

pocz.XX 

1706 

12.05.1966r. 

37. Dom mieszkalny Rynek 9 XVII, 2 poł.XVIII, 

k.XIX 

1707 

12.05.1966r. 

38. Dom mieszkalny Rynek 20 XV, poł.XVI, 

2 poł. XVIII, 1907 

1708 

12.05.1966r. 

39. Dom mieszkalny  Rynek 27 XV,pocz.XVI, ok.1780 1709 

12.05.1966r. 

40. Dom mieszkalny Rynek 33 XIV/XV, XVI, 

 2 poł. XVIII, k.XIX, 

1932 

1710 

12.05.1966r. 

41. Dom mieszkalny Rynek 34 XV, pocz.XVI, 

pocz.XVIII, k.XVIII, 

k.XIX, 1905, 1933 

1711 

12.05.1966r. 

42. Dom mieszkalny  Rynek 35 XV, XVI, ok.1730, 

pocz.XX 

1712 

12.05.1966r. 

43. Dom  mieszkalny Rynek 41 XV, XVI, ok.1720, 

XIX/XX 

1713 

12.05.1966r. 

44. Dom mieszkalny ul. Pułaskiego 24 XV, XVI, ok.1720, 

pocz.XX 

2090 

20.08.1973r. 

45. Zespół klasztorny kapucynów 

a) kościół, 

b) klasztor 

ul. Zamkowa-Muzealna  

a) 1682-88,1815 

b) 1673-80, 2 poł.XIX 

643/Wł 

30.10.1976r. 

46. Kaplica cmentarna rodziny 

Jaensch 

Cmentarz przy 

ul. Łukasińskiego 

2 poł. XIX 647/Wł 

20.12.1976r. 

47. Kaplica cmentarna rodziny Cmentarz przy  ok.1890 648/Wł 
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Runge ul. Łukasińskiego 20.12.1976r. 

48. Kościół pomocniczy 

p.w.Św.Krzyża 

ul. Westerplatte 1720, ok. poł.XIX 699/Wł 

14.12.1978r. 

49. Park miejski ul. Armii Krajowej  705/Wł 

14.12.1978r. 

50. Cmentarz  Pl. Pokoju  706/Wł 

14.12.1978r. 

51. Kościół  p.w. Św.Józefa ul. Kotlarska  1754-72 785/Wł 

25.05.1981r. 

52. Dom mieszkalny Rynek 23 XV, 1 poł.XVI, 

1 poł. XVIII, XIX/XX 

1173/Wł 

19.05.1986r. 

53. Dom mieszkalny 

„Pod  Złotym Gryfem” 

ul. Łukowa  2 XV, XVI, XIX/XX 1174/Wł 

19.05.1986r. 

54. Dom mieszkalny Rynek 28 XIV-XV, k.XVIII,1869 1175/Wł 

19.05.1986r. 

55. Dom mieszkalny Rynek 24 2 poł.XV, k.XVIII,1883, 

pocz.XX 

1176/Wł 

19.05.1986r. 

56. Dom mieszkalny Rynek 21 XV, XVI, XVIII, 

poł. XIX, 1920 

1177/Wł 

19.05.1986r. 

57. Dom mieszkalny 

„Pod Złotą Gęsią” 

Rynek 29 XV,XVI, 1894 1178/Wł 

19.05.1986r. 

58. Kamienica ul. Pułaskiego 7 XVIII, XIX/XX 1179/Wł 

19.05.1986r. 

59.  Dom mieszkalny Rynek 5 XIV, 1 poł.XVI, 2 poł. 

XVIII, k.XIX 

1180/Wł 

19.05.1986r. 

60. Dom mieszkalny Rynek 31 XV/XVI, XVIII, XX 1181/Wł 

19.05.1986r. 

61. Kamienica  ul. Pułaskiego 14 XV, poł.XVIII, k.XIX 1182 

19.05.1986r. 

62. Dom „Dom pod Bykami” ul. Długa 45 XV, XVI, k.XIX  1183/Wł 

19.05.1986r. 

63. Dom  mieszkalny ul. Długa 37 XV, 1573, 1 poł.XVIII 1184/Wł 

19.05.1986r. 

64. Willa ul. Sikorskiego 1 XIX/XX 1205/Wł 

24.09.1986r. 

65. Kamienica ul. Pułaskiego 2 k.XIX 1244/Wł 

23.12.1988r. 

66. Kamienica  ul. Pułaskiego 8 XV, XVIII, XIX/XX 1246/Wł 

23.12.1988r. 

67. Dom mieszkalny ul. Pułaskiego 12 k.XIV, XV 1247/Wł 

23.12.1988r. 

68. Dom mieszkalny ul. Pułaskiego 19 XIV, 2 poł.XVIII, 

pocz.XX 

1249/Wł 

23.12.1988r. 

69. Kamienica  ul. Pułaskiego 23 XIV, k.XVIII, XIX/XX 1250 

23.12.1988r. 

70. Kamienica  ul. Pułaskiego 25 1888 1251/Wł 

23.12.1988r. 

71. Dom mieszkalny ul. Pułaskiego 38 XV,  XVIII, pol.XIX 1252/Wł 

23.12.1988r. 

72. Dom mieszkalny  ul. Pułaskiego 40 XV, XVI, XVIII, 

 3 ćw. XIX 

1253/Wł 

23.12.1988r. 

73. Kamienica  ul. Grodzka 1 XIX/XX 1254/Wł 

23.12.1988r. 

74. 

 

Kamienica  ul. Grodzka  3 ok.!905 1255/Wł 

23.12.1988r. 

75. Kamienica  ul. Grodzka 5 ok.1915 1256/Wł 

23.12.1988r. 

76. Kamienica  ul. Grodzka 8 XIV, XVI, XVIII 1257/Wł 

23.12.1988r. 
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77. Kamienica ul. Grodzka 10 XIV, pcz.XX 

 

1258/Wł 

23.12.1988r. 

78. Dom mieszkalny ul. Grodzka 19 XIX/XX 1260/Wł 

23.12.1988r. 

79. Kamienica ul. Grodzka 20 XIV, XIX/XX 1261/Wł 

23.12.1988r. 

80. Dom mieszkalny  Rynek 19 XV, 1903 1262/Wł 

14.04.1989r. 

81. Dom mieszkalny Rynek 32 XV,ok.1720, XIX/XX 1266/Wł 

14.04.1989r. 

82. Dom mieszkalny  Rynek 42 XVIII/XIX, k.XIX 1267/Wł 

14.04.1989r. 

83. Dom mieszkalny Rynek 2 

 

XIV, XIX/XX 1268/Wł 

14.04.1989r. 

84. Dom mieszkalny Rynek 13 XV, XVI, XVIII, k.XIX 1269/Wł 

14.04.1989r. 

85. Dom mieszkalny Rynek 16 k.XIX/XX 1270/Wł 

14.04.1989r. 

86. Dom mieszkalny Rynek 17 1910 1271/Wł 

14.04.1989r. 

87. Dom mieszkalny ul. Pułaskiego 16 

a) dom I 

b) dom II 

 

a) XV, XVIII, k.XIX 

b) XVIII, XIX 

1273/Wł 

14.04.1989r. 

88. Dom mieszkalny  ul. Pułaskiego 15  XIV, XVI, poł.XVIII, 

k.XIX 

1274/Wł 

14.04.1989r. 

89. Dom mieszkalny ul. Pułaskiego 17 XIV, poł.XVIII 1275/Wł 

14.04.1989r. 

90. Dom mieszkalny ul. Pułaskiego 28 XVIII, XIX/XX 1276/Wł 

14.04.1989r. 

91. Dom mieszkalny  ul. Pułaskiego 51 XIV,XVI, pocz.XIX 1277/Wł 

14.04.1989r. 

92. Dom mieszkalny ul. Pułaskiego 69 XIV, k.XIX 1278/Wł 

14.04.1989r. 

93. Dom mieszkalny 

Ob. przychodnia 

ul. Konopnickiej 4 k.XIX 1313/Wł 

18.09.1990r. 

94. Dom mieszkalny  ul. Kotlarska  20 XV, XVIII, pocz.XX 1342/W 

07.06.1991r. 

95. Kamienica ul. Kolejowa 21 XIX/XX 1343/Wł 

07.06.1991r. 

96. Willa ul. Tołstoja 2 k.XIX 1349/Wł 

02.08.1991r. 

97. Hotel 

Nr 3 ob. Kościół Adwentystów 

Dnia Siódmego 

ul. Jagiellońska  3/5/7 1906 1369/Wł 

13.05.1992r. 

98. Budynek mieszkalny 

(przybramny)  

Pl. Pokoju 7 1710, pocz.XX 1394/Wł 

28.12.1993r. 

99. Dom mieszkalny ul. Pułaskiego  13            XIV, poł.XVIII, k.XIX 1402/Wł 

06.05.1994r. 

100. Dom  członków kolegium 

Szkoły ewangelickiej 

ul. Saperów 20 

(dawniej pl.Pokoju 5) 

1762, pocz.XX 1401/Wł 

14.04.1994r. 

101. Kamienica  ul. Komunardów 4 ok.1910 1403/Wł 

10.06.1994r. 

102. Wieża cisnień ul. Nauczycielska 3 ok.1890 1415/Wł 

08.10.1994r. 

103. Dom mieszkalny ul. Trybunalska 9 XV, XIX/XX 1422/Wł 

11.01.1995r. 

104. Dom mieszkalny 

(ob. Bank) 

Rynek 4 XIV, 1840, pocz.XX 1450/Wł 

09.10.1995r. 

105. Kamienica ul. Pułaskiego 36 XV, 1 poł.XIX, XX  1449/Wł 

02.10.1995r. 
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106. Dom mieszkalny ul. Środkowa  1 XVII, k.XIX 1518/Wł 

23.09.1996r. 

107. Dom mieszkalny ul. Łukowa 12 XV, XVI, XVIII, 

XIX/XX 

1508/Wł 

02.07.1996r. 

108. Dom mieszkalny ul. Łukowa 2a ok. 1880 1538/Wł 

05.12.1996r. 

109. Zespół 4 hal produkcyjnych 

 nr 6,7,8,9 

ul. Łukasińskiego 26 ok.1910 1569/Wł 

21.05.1997r. 

110. Willa fabrykanta ARONA ul. Łukasińskiego 26 4 ćw. XIX 1570/Wł 

21.05.1997r. 

111. Willa fabrykanta 

ROSENTHALA 

ul. Westerplatte 29 

(ob.Równa 16) 

pocz. XX 1571/Wł 

21.05.1997r. 

112. Dom mieszkalny ul. Kotlarska 18 XV, pocz.XVI, XVIII, 

XX 

1587/Wł 

29.09.1997r. 

113. Magazyn 

(dawny arsenał i kościół)  

ul. Kotlarska 16  pocz.XIX (?) 1590/Wł 

20.11.1997r. 

114. Dom mieszkalny ul. Łukowa  1 k.XIV, XV, XVI, XVII, 

XVIII, 2 poł.XIX,  

1985-89 

1592/Wł 

27.11.1997r. 

115. Dom mieszkalny ul. Trybunalska 7 XV, k.XIX 1617/W 

04.02.1998r. 

116. Dom mieszkalny ul. Łukowa 8 XV, XVIII, XIX/XX 4/A/99 

07.12.1999r. 

117. Dom mieszkalny ul. Łukowa 6 XV, XVIII., k.XIX 25/A/00 

10.07.2000r. 

118. Kamienica ul. Długa 1 k.XIX 30/A/00 

24.07.2000r. 

119. Gródek stożkowaty ul. Kliczkowska  

(dz. Nr.30,a.m.7) 

 9/Arch/2000 

04.09.2000r. 

 

5.3. Obiekty zabytkowe ujęte w wykazie zabytków, podlegają ochronie  
konserwatorskiej.  

 
Powyższy wykaz dostępny jest w Wałbrzyskim Oddziale Wojewódzkiego 
Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Do końca roku 2006, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami  należy opracować gminną ewidencję zabytków 

 
5.4. W okresie powojennym nastąpiła znaczna degradacja wartości 

kulturowych miasta poprzez wprowadzenie w jego obręb wielu obiektów i 
zespołów obcych stylistycznie w stosunku do historycznych tradycji i 
rażących często skalą oraz gabarytami. Najbardziej dysharmonijne 
obszary to:  
• obszar ulicy Siostrzanej, 
•  pierzeje ul. Pułaskiego i ul. Długiej 
Sylwetę miasta przesłaniają i dekomponują budynki wielkopłytowe 
usytuowane np. przy drogach dojazdowych do miasta (Osiedle Młodych) z 
przeskalowaną bryłą nowego Kościoła. 
Nieład przestrzenno-architektoniczny wprowadzają także małe obiekty 
usługowe, prowizoryczne o przypadkowej formie – np. wbudowane w 
pierzeje ul. Długiej, ul. Kościelnej i ul. Wałbrzyskiej. 

 
5.5. W większości zachowane zabytkowe obiekty pełnią funkcje mieszkalne, 

usługowe, kulturowe, użyteczności publicznej. 
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W centrum miasta większość budynków ma wyremontowane elewacje. Z 
uwagi na brak wyposażenia w instalacje sanitarne, przeludnienie i 
nadmierne zużycie, warunki zamieszkiwania są tu substandardowe  . 
 

 

II-5. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH 

ZDROWIA 

1. Demografia 
 

Dokładna analiza demograficzno - społeczna zawarta jest w ,Strategii 
Rozwoju Miasta Świdnicy, opracowanej w 1999r.  i opracowywanym Planie 
Rozwoju Lokalnego.  

 
LUDNOŚĆ, Stan w dniu 31 XII 2003r. 

LATA 

PRZYROST 

NATURALNY 

SALDO 

MIGRACJI LUDNOŚĆ 

na 1 km2 

LUDNOŚĆ W WIEKU 

NIEPRODUKCYJNYM 

na 100 osób w wieku 

produkcyjnym na 1000 ludności 

2002 -1,2 -2,0 2812 55,1 

2003 -1,5 -4,0 2800 54,0 

 
W porównaniu do 2002 roku nastąpiło przesunięcie w strukturze wiekowej z 
grupy przedprodukcyjnej (poprzednio 20,0%) do grupy produkcyjnej (w 2002 
r. – 64,5%) i do grupy poprodukcyjnej (w 2002r. – 15,5%). 

 
STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI 

WIEK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

0-4 2454 1272 1182 

5-9 2998 1560 1438 

10-14 3702 1908 1794 

15-19 4617 2379 2238 

20-24 4887 2537 2350 

25-29 4696 2288 2408 

30-34 3911 1907 2004 

35-39 3616 1787 1829 

40-44 4373 2104 2269 

45-49 5474 2599 2875 

50-54 5704 2633 3071 

55-59 3775 1738 2037 

60-64 2632 1136 1496 

65 i więcej 8098 2991 5107 

Razem 60937 28839 32098 
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Porównując ostatnie dwa lata można zauważyć, że w dalszym ciągu 
przybywa w Świdnicy ludzi w wieku powyżej 64 lat. Zwiększyła się także 
liczebność grup wiekowych 55-59 lat, 50-54 lata, 30-34 lata, 25-29 lat oraz  20-
24 lata. Natomiast zmniejszyła się liczba mieszkańców w grupie 0-19 lat, 35-
39 lat, 40-49 lat oraz 60-64 lata. 
 

2. Ludność według wykształcenia 
 

LUDNOŚĆ ŚWIDNICY W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA (NSP 2002)1 

WYSZCZE
GÓLNIENI

E 

OGÓŁ
EM 

WYŻSZ
E 

POLICE
ALNE 

ŚREDNI
E 

OGÓLN
OKSZT
AŁCĄC

E 

ŚREDNI
E 

ZAWOD
OWE 

ZASAD
NICZE 

ZAWOD
OWE 

PODST
AWOW

E 
UKOŃC
ZONE 

PODSTA
WOWE 
NIEUKO
ŃCZONE 

LUB 
BRAK 

NIEUS
TALON

E 

Świdnica 
/osoby/ 

53 218 5 770 1 940 5 519 13 407 10 574 13 454 1 413 1 141 

Świdnica 100% 10,8% 3,6% 10,4% 25,2% 19,9% 25,3% 2,7% 2,1% 

Powiat 
świdnicki 

100% 7,4% 3,3% 7,6% 22,6% 23,7% 30,3% 3,9% 1,2% 

Wojewód
ztwo 
dolnośląs
kie 

100% 9,9% 3,4% 9,0% 20,9% 23,3% 28,7% 3,5% 1,4% 
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Świdnica dysponuje dużym potencjałem ludzi z wyższym wykształceniem, 
których udział w populacji ludności w wieku powyżej 12 lat sięga prawie 11% 
i jest wyższy niż w powiecie i województwie. Podobnie jest w przypadku 
mieszkańców z wykształceniem średnim (prawie 36%). 

 
3. Gospodarka mieszkaniowa (dane ustalone na podstawie spisu powszechnego w 

2002r.) 
Porównując liczbę gospodarstw domowych w latach 1988 i 2002 stwierdza 
się wzrost ich liczby o 11,2 %. W ty samym okresie r. liczba samodzielnie 
zamieszkujących gospodarstw domowych zwiększyła się w Świdnicy o 3142 
gospodarstwa, natomiast spadła o 787 liczba gospodarstw zamieszkujących 
wspólnie. 

Różnica między liczbą gospodarstw domowych (w mieszkaniach) a liczbą 
zasobów mieszkaniowych w skład których wchodzą mieszkania 
zamieszkane (stale i czasowo) i mieszkania niezamieszkane przeznaczone 
do stałego zamieszkania - wykazuje ilość brakujących mieszkań. Według 
danych spisowych brakowało 1236 mieszkań. 

W mieszkaniach (i domach) użytkowanych z tytułu własności powierzchnia 
użytkowa przypadająca na 1 osobę jest większa niż w mieszkaniach 
użytkowanych z innego tytułu. W Świdnicy w budynkach, które są 
własnością osób fizycznych średnia powierzchnia użytkowa na 1 osobę 
wynosi 26,0 m2, natomiast w budynkach będących własnością gminy 
wskaźnik ten wynosi 18,9 m2 a dla spółdzielni mieszkaniowej 18,5 m2 Około 
53,3% ludności zamieszkujących mieszkania będące własnością osób 
fizycznych, w których na 1 osobę przypada ponad 20 m2 powierzchni 
użytkowej. Ten sam wskaźnik wielkości mieszkania posiada 31,6% ludności 
zajmujących mieszkania spółdzielcze oraz 33,0% ludności zajmujących 
mieszkania będące własnością miasta. 

 
LUDNOŚĆ W MIESZKANIACH WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA 1 OSOBĘ ORAZ 
RODZAJU PODMIOTÓW BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELAMI MIESZKAŃ W 2002 R. 

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM 

W MIESZKANIACH O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ  

- w m2 - na 1 osobę 

/w % ogółem/ 

poniżej 

10,0 m2 
10,0 - 14,9 15,0 - 19,9 

20,0 m2 i 

więcej 

Świdnica 61192 1,4 33,8 25,1 39,7 

osób fizycznych 21141 0,7 26,1 19,9 53,3 

spółdzielni 

mieszkaniowych 
22246 1,0 35,7 31,6 31,7 

gminy 15051 2,9 41,2 22,9 33,1 

Skarbu Państwa 557 2,3 31,8 33,9 32,0 

zakładów pracy 1830 3,0 42,8 22,5 31,7 

pozostałych podmiotów 367 1,1 17,7 29,2 52,0 

 

 
Mieszkania zamieszkane należące do osób fizycznych nie są natomiast tak 
dobrze wyposażone w instalacje jak mieszkania spółdzielcze. Najgorzej 
wyposażone są mieszkania będące własnością miasta i tak: tylko 57,1% 
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mieszkań wyposażonych jest w 3 podstawowe instalacje, natomiast 
spółdzielcze– 99,8%. 

W warunkach „złych” (mieszkania nie posiadające łącznie: wodociągu, 
ustępu i łazienki) mieszka w Świdnicy ponad 6 tys. osób (10% 
mieszkańców); 71,9% mieszkań o „złych” warunkach to mieszkania sprzed 
1918 roku; 77,8% mieszkań o „złych” warunkach to mieszkania gminy 
miejskiej Świdnica. Do kategorii „bardzo złe” można zaliczyć mieszkania 
pozbawione nawet wodociągu. W Świdnicy spisano 216 takich mieszkań, w 
tym 207 zamieszkałych stale z 434 osobami. W tej liczbie jest 87,5% 
mieszkań, które są własnością gminy miejskiej Świdnica. 

Gmina miejska Świdnica jest właścicielem 74% zasobów ogółem 
określanych jako „bardzo złe”.  Przeciętne zaludnienie w tych mieszkaniach 
przekracza 5 osób na izbę; mieszka w nich 77% ogółu ludności 
mieszkających w warunkach „bardzo złych”. 

Gmina Miasto Świdnica posiada wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002-2006. 

 
4. Oświata 
4.1. Na terenie Świdnicy funkcjonuje: 

•  11 przedszkoli ( 7 publicznych  i 4 niepubliczne) 

• 11 szkół podstawowych (10 publicznych i 1 społeczna), 

• 6 gimnazjów ( 4 publiczne, 1 społeczne i 1 niepubliczne) 

• 3 licea 

• 27 szkół średnich technicznych i zawodowych,  

• 6 szkół zawodowych policealnych, 

• 3 szkoły wyższe  
 

4.2. Prognoza GUS ujmuje, iż do 2012 roku liczba dzieci w wieku 
przedszkolnym zmniejszy się w porównaniu z rokiem 2002 o 25%, a do 2030 
roku – o 50%. Przy niezmienionej sieci przedszkoli skutkować to będzie 
zwiększeniem liczby niewykorzystanych miejsc: z ok.140 obecnie, do ok. 290 
w 2012 r. Oznacza to, że przy utrzymaniu się stałego poziomu 
zainteresowania usługami przedszkolnymi w okresie najbliższych ośmiu lat 
trzeba będzie zamknąć trzy przedszkola, z czego jedną placówkę od 
najbliższego roku szkolnego. 

 
4.3. Z opracowanych prognoz przez Referat Oświaty i Wychowania UM w 

Świdnicy wynika, że do 2012 roku liczba dzieci uczęszczających do szkół 
podstawowych zmniejszy się w porównaniu z 2002 r. o 34%, do gimnazjów o 
36 %, a do 2030 roku – odpowiednio: o 51% i 55%. Biorąc pod uwagę, iż 
obecnie pomieszczenia do nauki w niektórych szkołach podstawowych nie 
są optymalnie wykorzystane, przeprowadzenie reorganizacji sieci szkół jest 
nieuchronne. Powinna ona polegać na zamknięciu niektórych placówek. 
Analiza danych demograficznych wskazuje, iż od roku szkolnego 2009/2010 
wszyscy uczniowie w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat (ok. 3150 dzieci) 
mogą pobierać naukę w Szkołach Podstawowych Nr, Nr: 1, 4, 5, 6 i 8 - 
dysponujących najlepszą bazą dydaktyczną i zapleczem sportowo –
rekreacyjnym. 
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4.4. Zmniejszająca się liczba uczniów w gimnazjach spowoduje poprawę 
warunków do nauki w tych szkołach oraz wyeliminuje występujące jeszcze 
obecnie przepełnienie i wydłużony z  konieczności czas odbywania zajęć. 
Zatem przez najbliższych 5 lat nie ma potrzeby reorganizacji sieci szkół 
gimnazjalnych.  

 
5. Ochrona zdrowia 
5.1. Zadania ochrony zdrowia wobec mieszkańców Świdnicy realizują 3 szpitale 

w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, SP ZOZ 
Powiatowe Pogotowie Ratunkowe oraz 22 niepubliczne zakłady ochrony 
zdrowia. 

 
5.2. W Świdnicy funkcjonuje Żłobek Miejski nr 1, będący zakładem opieki 

zdrowotnej udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie działań 
profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat. 

 
6. Opieka społeczna 

Pomocą społeczną w mieście zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Działalność jego polega na realizacji pomocy dla potrzebujących w formie 
świadczeń pieniężnych, rozpoznawaniu pomocy prawnej w środowiskach 
zagrożonych patologią społeczną.  
Ważnym elementem systemu opieki społecznej jest także oddany w 1997 
roku dom dziennego pobytu przewidziany na około 70 pensjonariuszy. 

 
7. Kultura. 
7.1. Upowszechnianiem kultury w mieście Świdnica zajmuje się m.in.: 

•  Świdnicki Ośrodek Kultury dysponujący trzema obiektami : 
- Rynek 43: sala teatralna na 316 miejsc, sale wystawiennicze, 

konferencyjno – bankietowe, biura, zaplecza itd. 
- Rynek 44: Galeria Fotografii, 
- Plac Grunwaldzki 11: Klub Bolko z salą widowiskową na 300 miejsc, sale 

wystawiennicze, konferencyjne i pomieszczenia ćwiczeń zespołów 
tanecznych, 

• Młodzieżowy Dom Kultury: 
- ulica Nauczycielska 2, 
- ulica Marcinkowskiego 4: Młodzieżowy Dom Kultury „Bartek” 

• Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37 

• Muzeum Broni i Militariów, Al. Niepodległości 21 

• Miejska Biblioteka Publiczna: 
- ulica Siostrzana 9-25: czytelnia główna, muzyczna, czytelnia dla 

niewidomych oraz oddział dziecięcy (jest to lokal wynajmowany z 
zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej, obecnie na cele MBP remontowany 
jest zabytkowy budynek przy ul. Franciszkańskiej. 

- ulica Żeromskiego 13: czytelnia czasopism oraz księgarnia, 
- ulica Wrocławska 44: filia nr 1, 
- ulica Kozara – Słobódzkiego 21: filia nr 2, 
- ulica Leśna 27-29 (szpital „Latawiec”): filia nr 3, 
- ulica Kraszowicka 55: filia nr 5.  

 
▪ sale widowiskowe i kinowe poza zasobami miejskimi: 
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- kino „Gdynia” przy ulicy Zygmuntowskiej (dysponent-Przedsiębiorstwo 
Dystrybucji Filmów „Syrena”), 

- sala kinowo – widowiskowa przy ulicy Pionierów (aula I Liceum 
Ogólnokształcącego), 

- sala widowiskowa przy ul. ks. Agnieszki (Dom Spotkań Parafii 
Ewangelicko – Augsburskiej),  

- sala widowiskowa przy dawnym hotelu Volksgarten (ul. Jagiellońska 5 -
 7) – obecnie w ruinie. 

▪ galerie sztuki poza zasobami miejskimi: 
- galeria „Vitro-Art”, ul. Łukowa 1, 
- galeria „Na piętrze”, ul. Łukowa 2, 
- galeria „Cafe 7”, plac Pokoju 7, 
- zakrystia Kościoła Pokoju, plac Pokoju 6. 

 
7.2. Najważniejsze imprezy, festyny i imprezy sportowo-kulturalne 

▪ Dni Gór – listopad, 
▪ Dni Fotografii – wrzesień, 
▪ Dni Świdnicy w ramach Dni Księstwa Świdnicko – Jaworskiego – 

czerwiec, 
▪ Europejskie Dni bez Samochodu i regaty „Książęcy Szkwał” – wrzesień, 
▪ Festiwal Teatru Otwartego – lipiec, 
▪ Giełda Birofili – marzec, 
▪ Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości – każda pierwsza niedziela 

miesiąca, 
▪ Międzynarodowy Festiwal Bachowski – lipiec / sierpień, 
▪ Międzynarodowy Festiwal Szachowy – czerwiec / lipiec, 
▪ Przegląd Piosenki Literackiej „PaPaLi” – maj, 
▪ Przegląd Zespołów Kolędniczych – styczeń, 
▪ Rajd ELMOT – kwiecień, maj lub czerwiec, 
▪ Silesian Cup – lipiec, 
▪ Świdnica Jazz Festival – październik, 
▪ Świdnicki Festiwal Gitarowy – kwiecień, 
▪ Świdnickie Dni Muzyki Kameralnej – wrzesień, 
▪ Świdnickie Noce Jazzowe – kwiecień, 
▪ Świdnicka Opera Kameralna – cały sezon, 
▪ Targi Świdnickie i Festiwal Nauki i Techniki – czerwiec, 
▪ Wigilia Wszystkich Świdniczan – grudzień. 

 
8. Sport , rekreacja i turystyka. 

8.1. W Świdnicy działa Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zarządza on następującymi 
obiektami: 

• obiekty sportowe w trwałym zarządzie ŚOSiR: 
- basen kryty przy ulicy Równej: z niecką basenową o wymiarach 25 x 12,5 

m, z nieużytkowaną obecnie częścią balneologiczno – kąpielową oraz 
dwukondygnacyjnym łącznikiem hallu, 

- kompleks sportowy przy ul. Śląskiej – Sportowej – Pionierów, w tym: 
a) kąpielisko otwarte z brodzikiem i trzema nieckami pływackimi, terenem 

rekreacyjnym, wypożyczalnią sprzętu i zapleczem szatniowo – sanitarnym, 
b) stadion z czterema boiskami, w tym z boiskiem głównym wyposażonym w 

bieżnię, skocznię, rzutnię i wieżę komentatorską, 
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c) korty tenisowe ziemne: kort centralny i pięć kortów bocznych, 
d) sztuczne lodowisko kryte o powierzchni płyty mrożącej 1800 m2, wraz z 

szatniami, wypożyczalniami sprzętu, pomieszczeniami socjalnymi, bufetem i 
pomieszczeniami sanitarnymi, 

e) hala sportowa, w skład której wchodzą: hala przeznaczona do rozgrywania 
meczów m.in. piłki siatkowej i koszykówki, hala do ćwiczeń akrobatycznych i 
ogólnorozwojowych, sauna i zaplecze sanitarne, 

f) budynek hotelowy na 60 miejsc noclegowych z kawiarnią letnią, 
g) pawilon siłowni obecnie wykorzystywany jako magazyn,  
h) pawilon szatni piłkarskich z sanitariatami i zapleczem socjalnym, 
i) pawilon wielofunkcyjny z kawiarnią i częścią szatniową dla klubów 

piłkarskich, 
- stadion przy ul. Hetmańskiej – Podchorążych, na którym, oprócz 

rozgrywek piłkarskich, przeprowadzane są obecnie imprezy o charakterze 
masowym, 

▪ obiekty administrowane przez ŚOSiR: 
- hala sportowa wielofunkcyjna w dzielnicy Zawiszów z boiskiem 

centralnym, bieżnią tartanową i kompleksem boisk ziemnych, z salą 
rehabilitacyjną, zapleczem oraz salą do tenisa stołowego, 

 
8.2. Obiekty zarządzane przez inne instytucje lub nieużytkowane: 

- boisko trawiaste nieużytkowane – przy drodze krajowej nr 35 w kierunku 
wsi Słotwina, osiedle Młodych, 

- boisko ziemne – ul. Riedla – Wróblewskiego, osiedle Młodych,  
- boisko ziemne do koszykówki i siatkówki, z betonowym stołem do tenisa, 

skałką wspinaczkową – ul. Prądzyńskiego, osiedle Młodych, 
- boisko trawiaste – osiedle Słowiańskie, 
- boisko ziemne – osiedle Zawiszów, 
- boisko asfaltowe z koszami do koszykówki – ul. Pionierów, Śródmieście, 
- boisko trawiaste – ul. Armii Krajowej, Śródmieście, 
- boisko asfaltowe z koszami do koszykówki i betonowym stołem do tenisa 

– ul. Kościelna, Śródmieście, 
- korty tenisowe – ul. Westerplatte, Śródmieście, 
- korty tenisowe - ul. Saperów,  
- boisko trawiaste, boisko ziemne do koszykówki i siatkówki – osiedle 

Zarzecze, 
- atestowana strzelnica sportowa w Muzeum Broni i Militariów, 

al. Niepodległości, Śródmieście, 
- siłownia, ul. Ofiar Oświęcimskich, Śródmieście, 
- hala do tenisa, ul. Towarowa, dzielnica przemysłowa 
 
▪ liczne obiekty sportowe przy szkołach 
▪ place zabaw i terenowe urządzenia rekreacyjne. 

 
8.3. Baza noclegowa: 

• Park Hotel (***), ul. Pionierów 10 – 48 miejsc noclegowych 

• Hotel Piast Roman (***), ul. Kotlarska 11 – 54 miejsc noclegowych, 

• Hotel Sportowy, ul. Śląska 31 – 45 miejsc noclegowych, 

• Pensjonat Alex, ul. Polna Droga 9 – 14 miejsc noclegowych, 

• Zajazd Pod Wierzbą, ul. Częstochowska 1 - 12 miejsc noclegowych, 
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• Pokoje gościnne Eliza, ul. Marusarzówny 11 - 10 miejsc noclegowych, 

• Dom Rekolekcyjny, ul. Muzealna 1 - 44 miejsc noclegowych, 

• Schronisko PTSM, ul. Kanonierska 3 - 60 miejsc noclegowych, 

• Internat, ul. Kościelna 28 - 100 miejsc noclegowych, 

• Internat Zespołu Szkół Mechanicznych , ul. Sikorskiego 41 - 140 miejsc 
noclegowych, 

 
Razem 517 miejsc noclegowych, z tego 173 w hotelach, pensjonatach i 
zajazdach, a 344 w schroniskach młodzieżowych i internatach. 
Standard odpowiedni do wymogów nowoczesnej turystyki (głównie 
międzynarodowej, ale także coraz częściej krajowej) mają dwa hotele. 
Pozostałe hotele i pensjonaty, bądź nie prezentują wystarczającego 
poziomu, bądź nie posiadają odpowiedniej liczby miejsc. 
 

8.4. Baza gastronomiczna i rozrywkowa: 

• Według danych z roku 2003 w Świdnicy istnieje: 
- 11 restauracji z 510 miejscami konsumpcyjnymi (z tego 5 na terenie 

Starego Miasta z 230 miejscami konsumpcyjnymi), 
- 11 kawiarni z 426 miejscami konsumpcyjnymi (z tego 8 na terenie 

Starego Miasta z 264 miejscami konsumpcyjnymi), 
- 7 piwiarni i pubów z 381 miejscami konsumpcyjnymi (z tego 4 na 

terenie Starego Miasta ze 191 miejscami konsumpcyjnymi), 
- 1 dyskoteka (poza obszarem Starego Miasta), 
- 6 pizzerii lub punktów gastronomicznych sprzedających pizzę z 200 

miejscami konsumpcyjnymi (z tego 3 na terenie Starego Miasta z 80 
miejscami konsumpcyjnymi), 

- 19 barów i jadłodajni z 484 miejscami konsumpcyjnymi (z tego 10 na 
terenie Starego Miasta z 224 miejscami konsumpcyjnymi). 

 
Ogólnie na terenie miasta Świdnicy zlokalizowano 54 różnego typu lokali 
gastronomicznych (z czego 30 /55,6%/ na terenie Starego Miasta) 
posiadających łącznie 2001 miejsc gastronomicznych (bez wliczania miejsc 
w ogródkach letnich) – z tego 989 /49,4%/ miejsc gastronomicznych na 
terenie Starego Miasta. 
Sytuacja w zakresie gastronomii jest również niezadawalająca. W zasadzie 
można mówić o dwóch restauracjach hotelowych spełniających standardy 
turystyki międzynarodowej oraz jednej restauracji działającej niezależnie od 
hoteli. Widoczny jest brak kawiarni oraz pubów i klubów młodzieżowych, 
nastawionych na obsługę ruchu turystycznego, gdzie turyści mogliby 
spędzić wolny czas.  

 

II-6. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 

1. Bezpieczeństwo publiczne 
1.1. Komenda Powiatowa Policji i Straż Miejska. 

W Świdnicy na przestrzeni kolejnych lat notuje się wzrost popełnianych 
przestępstw. W kategorii przestępstw największe zagrożenie występuje w grupie 
przestępstw przeciwko mieniu. Wzrasta liczba wypadków samochodowych.  
Niekorzystnym zjawiskiem jest też spadek wykrywalności przestępstw.  

1.2. Za jeden z najważniejszych czynników wpływających na stan 
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bezpieczeństwa uznaje się również „bezpieczeństwo ekologiczne” - czyli 
ochronę ludzi i zasobów przyrody przed zagrożeniami związanymi z 
zanieczyszczaniem wody, powietrza, gleby, a także innych komponentów 
środowiska, w którym została naruszona równowaga.  
Szczególnym rodzajem zagrożeń występujących w środowisku są tzw. 
„nadzwyczajne zagrożenia” charakteryzujące się nagłym przebiegiem. Do 
zagrożeń takich zaliczyć należy albo klęski o charakterze naturalnym jak: 
powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, albo katastrofy i wypadki związane z 
technologiami i wytworami ludzkimi jak: uwalnianie się niebezpiecznych 
substancji chemicznych, wybuchy, katastrofy komunikacyjne itp. zwane 
poważnymi awariami. 
Cechami charakterystycznymi zdarzeń związanych z poważnymi awariami 
jest ich niepowtarzalność, losowość, wieloprzyczynowość i różnorodność 
bezpośrednich skutków. Mogą one powodować zagrożenie zdrowia i życia 
ludzi, degradację środowiska czy też poważne straty gospodarcze.  
Najważniejszym w przeciwdziałaniu powstania tych zagrożeń jest prewencja, 
czyli ograniczenie do minimum prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy 
lub awarii. Ponieważ katastrof nie można uniknąć, ani im całkowicie 
zapobiec, istotne znaczenie ma przewidywanie ich skutków, opracowanie 
wcześniej właściwych planów ratowniczych, procedur postępowania, 
zapewnienie sił i środków, przygotowanie systemów powiadamiania i 
ewakuacji ludności.  
W ustawie prawo ochrony środowiska, w tytule IV „Poważne awarie ” 
zawarte są przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu 
poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego 
zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
oraz obowiązki organów administracji związane z awariami. 
Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska:  
poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja 
powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,  
 w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z 
opóźnieniem. 

 poważna awaria przemysłowa - to poważna awaria w zakładzie.  
Według rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu oraz Państwową Straż Pożarną, na terenie 
Świdnicy nie funkcjonują zakłady przemysłowe, w których występowałyby 
rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych pozwalające zakwalifikować je do 
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej jak i zakładów o 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
Poważne awarie na terenie miasta mogą występować przede wszystkim na 
szlakach komunikacyjnych: drogowych i kolejowych podczas zdarzeń i 
katastrof komunikacyjnych z udziałem substancji niebezpiecznych. 

 
II-7. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA 
 
1. Potrzeby rozwojowe miasta zmieniają się pod wpływem przemian 

politycznych, społecznych i gospodarczych. Główne cele polityki zmierzają 
do poprawy standardów zamieszkiwania, zmniejszenia bezrobocia poprzez 
aktywizację gospodarczą miasta i przyciągniecie inwestorów strategicznych.  
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Strategia rozwoju miasta oraz jej aktualizacja i uzupełnienie programu 
rozwoju miasta Świdnicy, pod nazwą  „Strategia rozwoju miasta Świdnicy na 
lata 2000-2015” identyfikują główne problemy rozwojowe miasta a przede 
wszystkim formułują cele strategiczne miasta i wskazują osiem programów 
realizacyjnych oraz konkretne zadania składające się na te programy. Miejski 
Plan Rozwoju Lokalnego określa szczegółowo  zadania i programy, które 
będą mieć na celu poprawę sytuacji społeczno - gospodarczej.  

 

Do głównych pracodawców w mieście zalicza się: 

1) Wagony Świdnica / Greenbrier Company S.A. – jeden z głównych 
producentów wagonów towarowych w Europie, 

2) Elmot DR Sp. z o.o. / od 8 lipca 2004 Remy Automotive Poland sp. z o.o. / 
– producent wyrobów i podzespołów dla motoryzacji, 

3) KRAUSE sp. z o.o. – wiodący europejski producent drabin, pomostów, 
schodów i rusztowań z aluminium, 

4) Adler Polska sp. z o.o. – producent tkanin wysokopuszystych 
i technicznych dla przemysłu motoryzacyjnego, 

5) Franc Gardiner sp. z o.o. – producent rolet zwijanych, zasłon i zasłon 
użytkowych, 

6) IMP Komfort sp. z o.o. – producent włóknin i tkanin technicznych dla 
przemysłu meblarskiego, odzieżowego i motoryzacyjnego, 

7) FAP Pafal S.A. – konstrukcja i produkcja aparatury kontrolno – 
pomiarowej, 

8) Cloos Polska S.A. – projektowanie, budowa i dystrybucja stanowisk 
spawalniczych spawalniczych i sprzętu spawalniczego, 

9) Prywatna Firma „Osadowski” - produkcja podzespołów 
elektromechanicznych, wyrobów metalowych i elementów 
konstrukcyjnych, 

10) BEL – POL – jedna z największych w Polsce sieci sprzedaży hurtowo – 
detalicznej artykułów budowlanych i wyposażenia wnętrz, 

11)Franc – Textil – producent tekstylnych dekoracji okiennych i wyposażenia 
mieszkań, 

12) Galess s.c. – producent wyrobów parafinowych i usługi galwaniczne, 

13) Siwela sp. z o.o. – produkcja włóknin przeszywanych stosowanych w 
przemyśle meblarskim, motoryzacyjnym i tekstylnym, 

14) Pebek S.A. – produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane, 
 

W tym zestawieniu najważniejszych pracodawców przeważa działalność 
produkcyjna, głównie w branży przemysłu metalowego, motoryzacyjnego, 
mechanicznego, elektromechanicznego budowlanego i włókienniczego 
(głównie tkaniny techniczne). Istotne jest również to, że większość 
przedsiębiorstw powstała w wyniku restrukturyzacji lub zakupu części 
upadłych przedsiębiorstw państwowych, z utrzymaniem branży i 
asortymentu produkcji. Wśród dużych pracodawców brak przedsiębiorstw 
całych branż przemysłu, m.in. branży spożywczej, biotechnologii, 
nowoczesnej chemii domowej i gospodarczej, wyrobów elektronicznych, 

telekomunikacyjnych, artykułów gospodarstwa domowego itp. 
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Można określić, że, mimo modernizacji produkcji, pracodawcy działają 
w tradycyjnych branżach przemysłu, które są podstawą polskiego rynku 
pracy, ale też stale zmniejszają swój procentowy udział w rynku na rzecz 
tzw. technologii wschodzących. 

Regionalne Strategie Innowacji budowane w ramach Programów Rozwoju 
Regionalnego, m.in. na Dolnym Śląsku zakładają, że w perspektywie 
początków XXI wieku za najbardziej obiecujące można uznać następujące 
sektory gospodarki: 

- dziedziny związane z przekazywaniem i przetwarzaniem informacji – 
telekomunikacja i urządzenia dla niej, przedsiębiorstwa obsługujące sieci 
informacyjne (zwłaszcza firmy internetowe), sektor informatyczny 
obejmujący wytwórców software’u jak i producentów wyrafinowanego 
sprzętu komputerowego bądź jego podzespołów, 

- sektory skupione na automatyzacji, usprawnianiu pracy, wyrastające z 
przemysłu elektronicznego, wybranych dziedzin przemysłu maszynowego i 
optycznego, 

- sektory z pogranicza chemii i biologii – takie jak biotechnologia, genetyka, 
niektóre dziedziny chemii, przemysłu farmaceutycznego, oferujące nowe 
substancje, materiały i technologie produkcji, 

- przemysły związane z podnoszeniem jakości życia – skierowane np. na 
ochronę środowiska, ekologię, nowe źródła energii, sposoby jej 
oszczędzania służące sektorom usługowym (finanse, turystyka), związane z 
zagospodarowaniem czasu wolnego. 
Obok tych centrów wzrostu przemysłowego z pewnością znaczącą rolę 
utrzymują też przemysły zaspokajające podstawowe potrzeby 
społeczeństwa. Sektor odzieżowy, obuwniczy, spożywczy, materiałów 
budowlanych itp., po gruntownej rekonstrukcji związanej z tendencjami 
globalizacji i koncentracji, pozostaną atrakcyjnymi i stosunkowo mało 
ryzykownymi obszarami inwestowania i rozwoju. 
Dla innych gałęzi przemysłu istnieje perspektywiczne niebezpieczeństwo 
znaczącego zmniejszenia popytu na wyroby, co w efekcie będzie 
wywoływało grupowe zwolnienia jak i upadłości całych przedsiębiorstw. 

 
Potencjalni pracodawcy zatrudniający ponad 50 osób (sprzedane grunty, 
wstępne oferty zakupu lub wstępne oferty inwestycyjne): 
Sprzedane grunty: 
1) Prywatna Firma „Osadowski” – przeniesienie i rozbudowa 
przedsiębiorstwa, 
2) IMP Comfort sp. z o.o. – przeniesienie i rozbudowa przedsiębiorstwa, 
3) Micro Air – podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego, inwestor 
niemiecki. 
Wstępne oferty zakupu: 
4) inwestor hiszpański – usługi galwaniczne, 
5) inwestor niemiecki – przetwórstwo spożywcze, 
6) inwestor austriacki – elementy metalowe i elementy konstrukcyjne. 
Wstępne oferty inwestycyjne: 
7) inwestor niemiecki – przemysł meblowy, 
8) inwestor polski – usługi transportowe, 
9) inwestor polski – chemia domowa, 
10) inwestor polski – usługi remontowe taboru kolejowego. 
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2. Podstawowe potrzeby miasta zostały podzielone na  trzy sfery życia: 
 

2.1. Sfera społeczna: 

• likwidacja wysokiego bezrobocia  

• zapewnienie miejsc pracy dla absolwentów zawodowych szkół średnich – 
przyciągnięcie  nowych inwestycji przemysłowych, 

• ograniczenie ciągle wzrastających wydatków na opiekę społeczną, 

• poprawa bezpieczeństwa publicznego., 

• poprawa warunków  zamieszkiwania,   

• zmiana w układzie i ilości szkół, włącznie z likwidacją, w związku z 
postępującym zmniejszaniem się liczby uczniów, 

• stworzenie warunków kształcenia wyższego, 
 
2.2. Sfera gospodarcza: 

• zapewnienie nowych terenów pod rozwój inwestycji przemysłowych, 
zwłaszcza o dużych areałach powierzchni ( pow. 10 ha), celem pozyskania 
inwestora strategicznego oraz stworzenie warunków dla lokalizacji 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

• realizacja obwodnicy południowej w ciągu drogi krajowej Nr 35, 

• realizacja drogi łączącej Specjalną Strefę Ekonomiczną w Wałbrzychu, 
Podstrefę w Świdnicy i Podstrefę w Żarowie z autostradą A4.  

• budowa nowych dróg w mieście dla prowadzenia transportu związanego z 
funkcjonowaniem nowych zakładów , 

• zapewnienie dostawy mediów poprzez między innymi wskazanie nowych 
terenów pod lokalizację urządzeń i  sieci infrastruktury technicznej 

• rozwiązanie spraw utylizacji i składowania odpadów komunalnych, 
wdrażanie  systemu segregacji śmieci. 

 

 2.3. Sfera turystyczna: 

• zwiększenie atrakcyjności miasta, celem zatrzymania turystów na więcej 
niż jeden dzień, 

• rewitalizacja zespołu staromiejskiego, 

• zmiana standardów funkcjonowania bazy hotelowej i gastronomicznej 
oraz jej rozbudowa, 

• wskazanie miejsc pod budowę pola namiotowego i campingu, 

• stworzenie możliwości realizowania turystki pieszej, rowerowej, 
samochodowej, 

• zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum miasta. 
 

3.  Możliwości rozwoju miasta. 

• Świdnica jest miastem powiatowym, co znacząco zwiększa atrakcyjność 
zamieszkiwania i sprzyja inwestowaniu, 

• położenie przy głównych szlakach drogowych i kolejowych, stwarza 
możliwości na prowadzenie różnorodnych form działalności gospodarczej i 
turystycznej, 

• zabytkowy charakter miasta z licznymi cennymi obiektami ujętymi w 
rejestrze zabytków, parkami i przede wszystkim Kościołem Pokoju 
wpisanym na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
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UNESCO, stwarza szansę na przyciągnięcie wielu zwiedzających i rozwój 
turystyki  

• brak istotnych ograniczeń w rozbudowie infrastruktury technicznej, 

• korzystna struktura zwartych zasobów gruntów komunalnych. 
 

II-8. STAN PRAWNY GRUNTÓW 

1. W mieście Świdnicy do Skarbu Państwa należy łącznie 600 ha. Głównymi 
posiadaczami tych gruntów są: Agencja Nieruchomości Rolnych i 
państwowe osoby prawne tj. uwłaszczone byłe przedsiębiorstwa państwowe 
– obecnie spółki Skarbu Państwa. 

2. W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości 
stanowiące przedmiot własności gminy, nie oddane w użytkowanie 
wieczyste oraz nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa w 
użytkowaniu wieczystym gminy. 

3. Gmina miejska Świdnica jest właścicielem 941 ha oraz 155 ha oddanych 
w użytkowanie wieczyste. 

4. Osoby fizyczne posiadają w mieście 309 ha – w tym 102 ha w obszarze 
gospodarstw rolnych. 

5. Gminne osoby prawne posiadają  3 ha gruntów. 
6. Do spółdzielni należy 98 ha – w tym: 

- 88 ha rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
- 10 ha spółdzielni mieszkaniowych 

7. Kościoły i związki wyznaniowe posiadają łącznie 18 ha. 
8. Własnością powiatu jest 35 ha, województwa 1 ha, a do spółek prawa 

handlowego należy 18 ha 

 
II-9. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH. 

1. Na terenie miasta występują następujące obiekty i tereny chronione 
przepisami odrębnymi: 

• obiekty i tereny ujęte w rejestrze zabytków , 

• obiekty i tereny ujęte w spisie konserwatorskim zabytków,  

• tereny objęte strefami konserwatorskimi ustalonymi w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

• tereny obserwacji archeologicznej, stanowiska archeologiczne, 

• pomniki przyrody ożywionej  

• tereny gruntów rolnych chronionych nie posiadające zgody na wyłączenie 
z użytkowania rolnego, 

• tereny ogrodów działkowych, stanowiących składnik terenów zielonych 
oraz terenów rekreacyjnych, 

• tereny bezpośredniego ( międzywale) zagrożenia powodziowego, 

• tereny udokumentowanego złoża żwiru: 
- „Niegoszów” ( tylko w niewielkiej części obejmuje grunty na  terenie 

miasta, zasoby jego szacowane są na 9,5 mln.ton) 

• strefy ochrony sanitarnej od cmentarzy, 

• tereny ujęć wody wraz ze strefą bezpośredniej i pośredniej ochrony: 
- ujęcie wody w Pszennie , 
- ujęcie wody „Bokserska” 
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2. Na terenie miasta nie występują obszary naturalnych zagrożeń 

geologicznych. 
3. Na terenie miasta nie ma utworzonych terenów górniczych 
 
 
II-10. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

(rys. nr 4) 

 
1. Charakterystyka istniejącego stanu komunikacji  kołowej w Świdnicy. 
 

1.1.Przez miasto przebiega kilka ważnych szlaków komunikacyjnych: 

• droga krajowa główna nr 35  

• droga wojewódzka zbiorcza nr 382   

• droga wojewódzka zbiorcza nr 379  
Ruch tranzytowy prowadzony przez miasto tymi drogami, a zwłaszcza w 
ciągu drogi krajowej nr 35 stanowi poważne utrudnienie w poprawie jakości 
życia mieszkańców Świdnicy.  
 
1.2. Podstawowy układ komunikacyjny stanowią drogi  w/w uzupełnine 

siecią dróg powiatowych i gminnych. Są to ciągi dróg: 

• krajowej Nr35 przechodzącej przez ulice: Esperantystów, Szarych 
Szeregów i Zamenhofa, ulice te posiadają parametry  drogi głównej i  
pokryte są nawierzchnię bitumiczną.  

• wojewódzkiej Nr 382 przechodzącej przez ulice: Łączna, Plac Wolności,  
Sikorskiego (część), Westerplatte, Wrocławska, ulice te posiadają 
nawierzchnie bitumiczną i parametry Z1/2. 

•  wojewódzkiej nr 379 do i przechodzącej przez ulice: Aleja Niepodległości,  
Pl. Grunwaldzki (część) Wałbrzyska o nawierzchni bitumicznej i 
parametrach technicznych Z1/2,  

• droga powiatowa nr 2876D stanowi ulica Bystrzycka, 

• droga powiatowa nr 2910D stanowi ulica Śląska, 

• droga powiatowa nr 1990D stanowią ulice: Wodna, Kopernika, 

• droga powiatowa nr 3396D stanowią ulice: Henryka Pobożnego, 
Kochanowskiego, Łukasińskiego (część), Kazimierza Odnowiciela (część) 

Świdnica posiada drogi o łącznej długości 114,8 km z czego 2 km stanowią 
ulice w Mieście  o nawierzchni nietrwałej, natomiast 7,6 km stanowią ulice, 
które wymagają pilnego przeprowadzenia prac w zakresie powierzchniowych 
utrwaleń nawierzchni.  Stan techniczny pozostałych dróg jest dobry. 
Długości ulic w ciągach dróg w Świdnicy przedstawia poniższa tabela. 

 

Kategorie dróg długość [km] Ilość ulic 

Krajowe  5,5 3 

Wojewódzkie  7,6 8 

Powiatowe 21,3 24 

Lokalne 80,4 224 

Razem  114,8 259 
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1.3. Obecnie funkcjonujący system komunikacji kołowej w Świdnicy kształtowany jest 

przez historyczny układ promienisty, zespolony małą owalną obwodnicą, która 
przebiega wokół Starego Miasta. Ten promienisto – pierścieniowy układ został 
przecięty w latach siedemdziesiątych od strony północnej ówczesną obwodnicą na 
kierunku wschód – zachód, łącząc Wrocław z Jelenią Górą i Wałbrzychem. Ulica 
ta szybko zmieniła się z obwodnicy na ulicę średnicową w związku z rozbudową 
tkanki mieszkaniowej po jej północnej stronie. Obecna struktura hierarchiczna 
systemu komunikacji kołowej miasta Świdnica obejmuje praktycznie trzy stopnie. 
Dotyczą one: 

• drogi średnicowej w ciągu ulic: Zamenhofa, Esperantystów i Szarych Szeregów 
– droga krajowa Nr 35, 

• pięcioramiennej sieci ulic w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych spiętych  
historyczną obwodnicą wokół Starego Miasta, 

• pozostałych ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych. 
 

1.4. W mieście na szczególną uwagę zasługują te mosty, które związane są z 
obsługą ruchu tranzytowego na drodze krajowej Nr 35 i drogach 
wojewódzkich 382 i 379.  Stan w/w mostów jest dobry, bowiem w ostatnich 
latach przeszły remonty. 
 

1.5. Wiadukty drogowe (pięć zlokalizowanych nad torami PKP) i kolejowe 
charakteryzują się zadawalającym stanem technicznym. 

 
2. Świdnica nie leży na głównych pasażerskich szlakach kolejowych. Obsługuje ruch 

pasażerski na szlaku Świdnica-Wrocław.  Linia kolejowa przechodząca przez 
Świdnicę obsługuje głównie transport towarowy. Trasa ta, łącząca Katowice z 
Legnicą, rozdziela miasto na dwie części, utrudniając ruch drogowy.  

 
3. Zaopatrzenie w wodę. 
 

Miasto Świdnica zaopatrywane jest w wodę z dwóch ujęć wód podziemnych: 
ujęcia przy ulicy Bokserskiej, posiadającego zatwierdzone zasoby 700 m3/h i 
ujęcia wód podziemnych w Pszennie, z zatwierdzonymi zasobami 
wynoszącymi 631 m3/h. 
Na ujęciu wód podziemnych przy ulicy Bokserskiej woda ujmowana jest 
z trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, przy aktualnie pracujących 8-
miu studniach głębinowych o głębokościach 55-130m. 
Ujęcie przy ul.Bokserskiej – wiek około 40-50 lat, duży udział w sieci 
ujęciowej stanowią rurociągi stalowe mocno skorodowane. Stan techniczny 
tej sieci jest niezadowalający. 
Zakład Uzdatniania Wody dla tego ujęcia wody jest  eksploatowany od 1880 
roku. Jego stan techniczny jest zły a stosowane technologie są nieefektywne 
i energochłonne. Zagraża to niezawodności i ciągłości dostawy wody dla 
mieszkańców miasta, gdyż układ hydrauliczny sieci miejskiej nie pozwala na 
zasilenie mieszkańców tylko z jednego ujęcia i zakładu uzdatniania wody.  
Na ujęciu wód podziemnych w Pszennie woda ujmowana jest również z 
trzeciorzędowego poziomu wodonośnego przy istniejących 6-ciu studniach 
głębinowych o głębokościach 62-130m. Ilość wody pobranej z w/w ujęć 
wynosi wg. stanu za rok 2003 - 4682200 m3/rok t.j. średnio - 12 828 m3/dobę . 
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Ilość wody dostarczanej dla miasta Świdnicy (sprzedaż) wg. stanu za rok 
2003 wynosi 3079,7 tys m3/rok t.j. średnio 8432 m3/dobę. 
Pod względem ilościowym na ujęciach istnieje rezerwa wody, ponieważ 
zasoby ogółem wynoszą 31944 m3/dobę a maksymalne zapotrzebowanie 
wynosi około 18000 m3/dobę. 
Ponadto na terenie gminy miejskiej Świdnica, głównie do celów 
przemysłowych, ujmowana jest woda z ujęć własnych. 

 
3.1. Stan sieci wodociągowej: 

Ok. 59% sieci wodociągowej wykonana jest z żeliwa, pozostałe materiały to 
PCV, PE, stal. oraz 3,65% (ok. 5,0 km) wykonana jest z azbestu (Dn 80-200 
mm w ul. Reja, Kraszewskiego, Mazowiecka, Sikorskiego, Wyszyńskiego, 
Waryńskiego, Zamenhofa, Riedla, Kunic, Słobódzkiego, Poznańska) i ze 
względów ekologiczno - zdrowotnych wymaga wymiany. 
20,2 % sieci  ma wiek powyżej 50 lat a 47,4% ma wiek powyżej 20 lat. 
Bardzo wysoką awaryjność wykazują rurociągi w ulicy Kliczkowskiej i 
Pionierów oraz magistrala wodociągowa Dn 400mm  ul. Szarych Szeregów- 
Sikorskiego o dł. 2 km, zaś w ul. Hetmańskiej i Podchorążych nie spełniają 
wymogów eksploatacyjnych ze względu na zbyt małą przepustowość i brak 
niezbędnego zabezpieczenia przeciw pożarowego. 
Ponadto istniejące obecnie magistrale wodociągowe od ul. Wałbrzyskiej 
i Kolejowej poprzez ul. Żeromskiego – Muzealną – Komunardów – Chrobrego 
- Bohaterów Getta – Środkową – Trybunalską – do Nauczycielskiej nie 
gwarantują pewności dostaw wody odbiorcom. 
Długość czynnej sieci wodociągowej w Świdnicy wynosi ca 190 km, w tym:  

• magistralna - 31 km 

• rozdzielcza - 112 km 

• przyłącza - 47 km 

 
4. Odbiór i unieszkodliwianie ścieków. 
 
4.1. Miasto Świdnica posiada kanalizację mieszaną - kanalizacja 

ogólnospławna wybudowana na przełomie XIX i XX w - ułożona głównie w 
rejonie Śródmieścia, o ogólnej dł.55,1 km. Jej stan techniczny dotychczas 
oceniany był jako dobry, ze względu na niską awaryjność. Jednakże nowe 
technologie oceny kanalizacji a w szczególności kamerowanie kanalizacji 
poddają w wątpliwość taką ocenę. 
W roku 2003 usunięto 9 awarii na sieci kanalizacyjnej, na przewodach 
kamionkowych Dn 160mm, 200 i 300 mm. Istniejący i system kanalizacji 
sanitarnej nie jest w stanie przejąć ścieków z terenu planowanego 
budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bystrzycka – Westerplatte 
i Sikorskiego. Ponadto kolektor ogólnospławny w dolnej części systemu jest 
zlokalizowany w wale rzeki Bystrzycy, co grozi jego uszkodzeniem w czasie 
wysokiego poziomu wody. 
 

4.2. System odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta stanowią: 

− cieki otwarte będące odprowadzalnikami wód deszczowych - długość ok. 
17 000 m, 

− kolektory zbiorcze  o średnicy od Ø 200 do Ø 1000 – długość ok. 67 000 m, 

− przyłącza od wpustów deszczowych – łączna długość ok. 10 000 m, 
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− przyłącza z nieruchomości – łączna długość ok. 12 000 m, 

− studnie wpustów deszczowych  – łączna ilość ok. 2800 szt., 

− studnie rewizyjne na sieci – łączna ilość ok.2350 szt.  
Stan techniczny kanalizacji deszczowej można uznać jako średni. Dzięki 
systematycznemu oczyszczaniu urządzeń sieć jest drożna. Istniejący system 
kanalizacji deszczowej (w szczególności skanalizowany potok 
Wapienniczka) jest niewydolny w trakcie intensywnych opadów deszczu. 
Bardzo ważny element systemu odprowadzenia wód deszczowych stanowią 
rowy i cieki wodne.  

 
4.3. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest we wsi Zawiszów 

tuż przy granicy miasta. Część mechaniczna oczyszczalni została oddana do 
eksploatacji w 1992 r. W 1998 r. oddano do użytku część biologiczną. 
Przepustowość oczyszczalni: 

• części mechanicznej, wynosi 60.000 m3/dobę,  

• części biologicznej natomiast 30.000 m3/dobę. 
Średnio ilość dopływających ścieków 24.000 m3/d z wodami deszczowymi i 
infiltracyjnymi, bez wód deszczowych i infiltracyjnych 12.500 m3/d. 
Występujący zapas mocy przerobowych w/w nowoczesnego obiektu 
zapewni rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej miasta 
Świdnica na kilkadziesiąt lat.  
Ścieki oczyszczone posiadają odpowiednie parametry jakościowe. 
Mankamentem oczyszczalni jest brak utylizacji osadów. Obecnie na 
ukończeniu jest III etap budowy – docelowa gospodarka osadowa.   
  

5.  Gospodarka odpadami. 
 

Od 1996 r. Miasto korzysta z wysypisk w ościennych gminach. Wytworzone 
odpady wywożone są na składowisko odpadów komunalnych na terenie wsi 
Zawiszów należącym do Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 
Kwestia zagospodarowania odpadów stałych jest jednym z poważniejszych 
problemów ekologicznych Świdnicy. W 2003 r firmy zbierające na terenie 
miasta odpady ustanowiły na terenie miasta łącznie 57 punktów selektywnej 
zbiórki odpadów.  
Na terenie miasta jedyną instalacją do unieszkodliwiania odpadów jest 
oczyszczalnia ścieków przemysłowych w administracji „Art.-Eko” Utylizacja 
Recykling sp. z o.o.  Unieszkodliwiane odpady są w postaci ciekłej.  
Odpady komunalne deponowane są na terenie składowiska odpadów 
komunalnych w Zawiszowie. Składowisko jest typu podpoziomowo-
nadpoziomowego, a jego eksploatacja trwa od 2001 roku. Powierzchnia 
przeznaczona do składowania wynosi 6,7 ha, a cały obiekt zajmuje 14,91 ha. 
Składowisko projektowano na okres 30 lat. Jest to obiekt wyposażony w 
wagę samochodową, brodzik dezynfekcyjny, kompaktor, zbiornik odcieków, 
przepompownię odcieków i system odgazowujący złoże. Obecnie kwatera nr 
II została wypełniona do poziomu 225 mnpm oraz  wstępnie zrekultywowana. 
W niedalekiej przyszłości wprowadzone będzie, zgodnie z projektem, 
wykorzystanie gazu. Możliwe jest zainstalowanie własnych agregatów 
prądotwórczych na składowisku. Aktualnie kwaterę nr I/1 przygotowano do 
deponowania odpadów. Trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia 
zintegrowanego dla obiektu. Rocznie na składowisku deponowanych jest 
ponad 100 tys. Mg z grupy 20. Zgodnie z zawartą umową miasto Świdnica 
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ma zagwarantowany odbiór odpadów komunalnych do 2011 roku. 
Na terenie Świdnicy powstają w wyniku działalności przemysłowej 
wytwórczej i usługowej odpady inne niż komunalne. Według zgłoszeń 
przekazanych do bazy SIGOP za rok 2002 na terenie miasta Świdnicy 
wytworzono ponad 17,78 tys. Mg odpadów z czego procesom odzysku 
poddano 10,72 tys. Mg odpadów co stanowi 60,3%. Unieszkodliwiono poza 
składowaniem 2,83 tys. Mg (15,9%), natomiast poprzez składowanie 1,34 tys. 
Mg odpadów (7,5%).  
Z terenu miasta Świdnicy do bazy SIGOP zgłoszono łącznie wytworzenie 
499,11 Mg odpadów niebezpiecznych. Odpady te w 95,3% unieszkodliwiono 
poza składowaniem, tylko 0,95% odpadów niebezpiecznych 
unieszkodliwiono poprzez składowanie. 

 
6. Elektroenergetyka. 
 

Zapotrzebowanie na energię elektryczna całkowicie pokrywane jest przez 
ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A. 
Świdnica zasilana jest w energię elektryczną z systemu sieci wysokich 
napięć, z rozdzielni Świebodzice oraz rozdzielni Ząbkowice z transformacją 
220/110kV. Do Świdnicy energia dostarczana jest napowietrznymi liniami o 
napięciu 110 kV poprzez trzy stacje elektroenergetyczne: 

• GPZ „R- Słotwina z transformatorem na napięcie 110/20kV o mocy 25MVA 
GPZ „R- Jagodnik” wyposażony w transformator na napięcie 110/20kV i 
mocy 25MVA oraz transformator o napięciach 110/20/10kV i mocy 40/10/10 
MVA, 

• GPZ „R- Świdnica” zlokalizowany przy ul. Równej w centralnej części 
miasta  wyposażony w 2 transformatory : 110/20kV o mocy 160MVA. 

Układ linii 110kV zasilających powyższe GPZ zapewnia podstawowe i 
rezerwowe  zasilanie w układzie pierścieniowym. Moc dyspozycyjna dla 
trzech GPZ wynosi – 69,2 MVA i jest wykorzystywana w ok. 37 %. Planowana 
jest  budowa nowego GPZ –tu w rejonie Os. Zawiszów. 
Do rozprowadzania energii po terenie miasta wykorzystywane są sieci 
średniego napięcia (20 kV). Ze 196 stacji transformatorowych wyprowadzona 
jest sieć rozdzielcza niskiego napięcia, w większości wykonana jako 
kablowa, z wyjątkiem dzielnic peryferyjnych, gdzie wielkość stanowią linię 
napowietrzne. 
Energia elektryczna dostarczana jest do ponad 27.000 odbiorców 
komunalnych i ok. 100 odbiorców przemysłowych. 
Ogółem zużycie energii elektrycznej wyniosło ponad 120.000 MWh z tego 
odbiorcy komunalni zużyli ponad 65.000 MWh a przemysłowi ok. 55.000 
MWh. 
Zakład Energetyczny Wałbrzych notuje systematyczny spadek 
zapotrzebowania na moc i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. 
System elektroenergetyczny Świdnicy zapewnia bezpieczeństwo zasilania 
odbiorców energii elektrycznej. 
Istnieją duże rezerwy mocy w GPZ-tach, a co za tym idzie możliwość 
podłączenia nowych odbiorców. Problemem może być jedynie przyłączenie 
odbiorców przemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną 
w rejonie Zawiszowa. 
Linie średniego napięcia, odpowiednio rozbudowane i restaurowane, 
zapewniają ciągłą dostawę energii elektrycznej o wymaganych parametrach. 
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7. Gospodarka cieplna. 
 

Głównym wytwórcą i dystrybutorem energii cieplnej na terenie Świdnicy jest 
Miejski Zaklad Energetyki Cieplnej sp. z o.o. zarządzające ciepłowniami: 

• ciepłownia Zawiszów o mocy 58,15 MW – opalanej węglem kamiennym 

• ciepłownia Zarzecze o mocy 34,89 MW – opalanej węglem kamiennym 

• ciepłownia Boh. Getta o mocy 3,5 MW – opalanej gazem GZ-50 i olejem 
opałowym lekkim EL 

• ciepłownia Saperów o mocy 2,52 MW – opalanej gazem GZ-50 i olejem 
opałowym lekkim EL 

• ciepłownia H.Pobożnego o mocy 2,3 MW – opalanej gazem GZ-50 
Ponadto MZEC zarządza 25 kotłowniami lokalnymi o mocach od 0,03 MW do 
1,38 MW znajdującymi się na terenie miasta oraz jednej we wsi Marcinowice, 
z czego w 18 paliwem jest gaz GZ-50, w 1 olej opałowy a w pozostałych 
węgiel groszek. 
Dystrybucja ciepła odbywa się poprzez rozbudowany system sieci 
ciepłowniczych.  
Ciepłownia Zawiszów zaopatruje w ciepło w czasie sezonu grzewczego 
Osiedle Zawiszów oraz Osiedle Młodych. Poza sezonem grzewczym Osiedle 
Zawiszów zaopatrywane jest w ciepło potrzebne do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej z Ciepłowni zlokalizowanej przy ul. H. Pobożnego a u 
odbiorców z terenu Osiedla Młodych dla potrzeb przygotowania c.w.u. 
wybudowano indywidualne gazowe źródła ciepła. 
Ciepłownia Zarzecze dostarcza ciepło w czasie sezonu grzewczego do sieci 
ciepłowniczej Osiedla Zarzecze oraz do firmy Remy Automotive Poland Sp. z 
o.o.. 
Ciepłownia Bohaterów Getta dostarcza ciepło wyłącznie w sezonie 
grzewczym w rejon ul. Bohaterów Getta. 
Ciepłownia Saperów dostarcza ciepło wyłącznie w sezonie grzewczym w 
rejon ul. Saperów.  
Indywidualne systemy grzewcze pozostające głównie w dyspozycji 
prywatnych użytkowników stanowią pozostały system grzewczy oparty w 
ostatnim czasie głównie na paliwie gazowym. Dotyczy to zwłaszcza 
budownictwa indywidualnego.  
Roczne zużycie energii cieplnej oszacowano na ok. 1 833 TJ w tym: 

− 1 330 TJ dla budownictwa mieszkaniowego i budynków użyteczności 
publicznej  

− 503 TJ dla potrzeb przemysłu 
Istniejące zapotrzebowanie jest pokrywane : 
 - z systemu ciepłowniczego -  512,38 TJ  (28%) 
 - z kotłowni lokalnych         -  585,94 TJ  (31 %) 
Duże znaczenie ma zastosowanie gazu sieciowego - 487,70 TJ (27 %) oraz 
paliwa stałego w indywidualnych piecach – 178,6 TJ (10%). Energia 
elektryczna do wytwarzania ciepła wykorzystywana jest w niewielkim 
stopniu – 13,63 TJ – ok.1%.  
Istniejące źródła ciepła (ciepłownia Zawiszów i ciepłownia Zarzecze) o 
łącznej mocy dyspozycyjnej ok. 93 MW w pełni pokrywają wymagane 
zapotrzebowanie (60 MW) podłączonych odbiorców. Posiadają rezerwę mocy 
w źródłach. Wymagają modernizacji. 
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Istniejąca sieć ciepłownicza wyprowadzona z ciepłowni Zawiszów jest 
przewymiarowana, szczególnie rurociągi magistralne są źródłem wysokich 
strat przesyłowych wynoszących 13% w skali roku.  
Kotłownie gazowo – olejowe przy ul. B.Getta i Saperów pracują z 
obciążeniem szczytowym zbliżonym do mocy dyspozycyjnej źródeł. Każda z 
nich współpracuje z lokalną siecią ciepłowniczą, gdzie poziom strat wynosi 3 
– 4 % . 
 

8. Zaopatrzenie w gaz. 

Źródłem zasilania w gaz ziemny wysokometanowy jest gazociąg wysokiego 
ciśnienia o parametrach Pr = 6,3 MPa  relacji Lubiechów – Świdnica – 
Ząbkowice. Średnica tego gazociągu na odcinku Lubiechów – Dzierżoniów 
wynosi DN 300, natomiast na odcinku Dzierżoniów – Ząbkowice DN 250. Od 
w/w gazociągu wyprowadzone są dwa odgałęzienia umożliwiające zasilanie 

miasta za pośrednictwem 2 stacji I: 

− stacji przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie o nominalnej wydajności 16.000 
m3/h (zasilanej gazociągiem DN 300 o długości 1km); 

− stacji przy ul. Bystrzyckiej o nominalnej wydajności 3 000 m3/h, (zasilanej 
gazociągiem DN 200 o długości 2,2 km); 

Na terenie Świdnicy rozdział gazu realizowany jest za pośrednictwem 20 

stacji redukcyjno-pomiarowych  II o łącznej przepustowości 24 600 nm3/h. 
Na obszarze miasta gaz rozprowadzany jest siecią rozdzielczą średniego i 
niskiego ciśnienia o łącznej długości 110,3 km. Istniejąca sieć średnioprężna 
i niskoprężna zaopatruje praktycznie cały obszar miasta. 

Pierścieniowe spięcie stacji I sieciami średniego ciśnienia daje dużą 
pewność zasilania i zapewniają bezpieczeństwo energetyczne. 
W połowie 1999 roku w Świdnicy zastąpiono dotychczas stosowany gaz 
zaazotowany GZ–35 gazem wysokometanowym GZ-50. 
Świdnica posiada opracowanie pod nazwą „Koncepcja programowa 
podmiany paliw stałych gazem w Świdnicy do 2020 roku” według którego 
realizowany jest proces gazyfikacji miasta. 
Zużycie gazu przez poszczególne grupy odbiorców przedstawiało się 
następująco: 

− gospodarstwa domowe  - 68 % 

− przemysł                        - 13 % 

− handel i usługi               - 19 % 
Zarówno stacje redukcyjne I° i II°, jak i sieci magistralne i rozdzielcze 
średnioprężne posiadają rezerwy przepustowości. System gazowniczy 
przygotowany jest na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz, 
gwarantując przy tym wysoką pewność zasilania. Jedynie w przypadku 
podjęcia decyzji o realizacji układów energetycznych dużej mocy 
spalających gaz, niezbędne byłoby przeprowadzenie nowych inwestycji 

w systemie gazowniczym i zrealizowanie nowej stacji redukcyjnej I o 
przepustowości odpowiedniej dla pokrycia dodatkowych potrzeb sektora 
energetycznego 
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II-11. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW 

PUBLICZNYCH. 

Do zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych zalicza się: 

• budowę obwodnicy południowej w ciągu drogi nr 35 

• modernizację i remonty ulic w ciągu drogi krajowej Nr 35 

• modernizacje i remonty ulic w ciągach dróg wojewódzkich Nr 379, 382 

• modernizacje i remonty ulic w ciągach dróg powiatowych, 

• modernizacje linii kolejowej nr 137, 

• modernizacji i przywrócenia ruchu na linii kolejowej nr 285, 

• zakończenie przebudowy szpitala „Latawiec” 

• modernizację i remonty szkół średnich, 

• remonty obiektów administracji powiatowej, 

• stworzenie Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości oraz włączenie 
jej do podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu, 

• budowy nowego korytarza komunikacyjnego do autostrady A4.  
 

II–12. WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIE KIERUNKÓW I ZASAD 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

Dokładna analiza uwarunkowań ma znaczący wpływ na ustalenie kierunków i 
zasad zagospodarowania przestrzennego miasta. Zostały określone 
elementy sprzyjające rozwojowi i aktywizacji miasta, do których należą 
między innymi: 

• miasto jest ważnym ośrodkiem o funkcjach ponadlokalnych, o bogato 
rozwiniętych funkcjach społeczno-gospodarczych, jest siedzibą powiatu 
świdnickiego, 

• pełne uzbrojenie miasta w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
oraz istniejące rezerwy zaopatrzenia miasta w poszczególne media, 

• rozwiązana gospodarka ściekami, z kilkudziesięcioletnią rezerwą 
unieszkodliwiania ścieków, 

• istniejący system terenów zielonych, na który składają się tereny parków, 
ogrodów działkowych, terenów zieleni nieurządzonej wzdłuż rzeki 
Bystrzyca oraz części terenów otwartych, 

• czytelny układ urbanistyczny miasta, wyodrębniający część zabytkową 
miasta, 

• znaczące walory środowiska kulturowego o wartości ponadlokalnej i 
europejskiej, 

• wyodrębnienie  części przemysłowej miasta, zlokalizowanej poprawnie 
pod względem przestrzennym i geograficznym. 

• korzystna strukturę zasobów gruntów komunalnych, 
 

Za niedostatki w rozwoju zagospodarowania przestrzennego uważa się: 

• brak obwodnic miasta, co powoduje niepożądany przejazd ruchu 
tranzytowego przez centrum i zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, 

• brak nowoczesnego powiązania komunikacyjnego o dużej 
przepustowości z ponadregionalnym układem dróg, m.in. z 
transeuropejskim korytarzem komunikacyjnym A4-E40, 
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• brak terenów o powierzchniach powyżej 15 ha pod lokalizację dużych 
inwestycji przemysłowych, celem przyciągnięcia inwestora 
strategicznego, 

• występowanie braków w powiązaniach komunikacyjnych między terenami 
mieszkaniowymi, 

• występowanie znacznych obszarów wymagających rewaloryzacji i 
modernizacji, 

• zły stan zagospodarowania i wykorzystania założeń parkowych, 

• istniejącą zabudowę mieszkaniową w strefie przemysłowej (os. Zarzecze), 

• brak, poza śródmieściem, przestrzeni publicznych o wyróżniającym się 
znaczeniu w strukturze miasta, 

• występowanie terasy zalewowej Bystrzycy,  

• występowanie dużej ilości terenów kolejowych, bocznic i obsługi 
technicznej kolei – sztywny podział miasta , 

• znaczne przekroczenie średniej gęstości zaludnienia, 

• brak możliwości realizacji zrównoważonego rozwoju miasta w jego 
granicach administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami, 
unieszkodliwiania ścieków, budowy nowych cmentarzy, 

• wymagające rozbudowy i modernizacji istniejące sieci kanalizacji 
ogólnospławnej i sanitarnej, 

• słabo rozbudowana baza hotelowa i gastronomiczna  

 

Uwzględnienie uwarunkowań sprzyjających rozwojowi miasta w części 
kierunków Studium podkreśli główne walory miasta, a zidentyfikowanie 
zagrożeń i określenie barier pozwoli na przyjęcie takich rozwiązań, aby 
zmniejszyć ich negatywny wpływ na rozwój miasta. 

 

 

CZĘŚĆ  III -  KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

 

III-1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY (rys. nr 6 i 8) 

 

1. Zasadnicza część opisowa dotycząca modelu struktury funkcjonalno-
przestrzennej  miasta zawarta w Studium z 2001r  nie uległa dezaktualizacji. 

Świdnica jest miastem o wyraźnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 
zdeterminowanej układem linii kolejowych, układem doliny rzeki Bystrzycy, a także 
dotychczasowym stanem zabudowy i zagospodarowania terenów. 
Zakłada się kontynuację rozwoju tej struktury z jednoczesnym dążeniem do 
kształtowania nowych wartości urbanistycznych i architektonicznych oraz poprawy 
funkcjonowania miasta jako całości. 
Zakłada się także kontynuację promienistego, centrycznego rozwoju struktury 
funkcjonalno - przestrzennej miasta. Wokół historycznie ukształtowanego i 
przestrzennie zdeterminowanego centrum, które oznaczono jako strefa centralna-
wielofunkcyjna A, następuje kontynuacja rozwoju naprzemiennie występujących 
stref będących elementami struktury funkcjonalno-przestrzennej: 
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• zurbanizowanych (strefy B, D, E, 1G, 2G), 

• stref systemu przyrodniczego (strefy C, F, H). 
 

2. Strefy struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta 
Strefy te to dające się wyróżnić w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta 
obszary, będące elementami tej struktury, w odniesieniu do których przyjęta być 
musi, odpowiednia do stanu zagospodarowania lub przydatności terenów do 
zabudowy, polityka przestrzenna oraz związane z nią działania wynikające z 
przepisów szczególnych. Polityka ta, wyrażona w niniejszym studium, przez 
określenie funkcji jakie mogą być realizowane w poszczególnych strefach 
strukturalnych jak i przez określenie zasadniczych cech i warunków 
zagospodarowania przestrzennego tych stref, realizowana być musi przez 
sukcesywne sporządzanie niezbędnych opracowań planistycznych, jak i 
podejmowanie pojedynczych decyzji administracyjnych związanych z gospodarką 
przestrzenną w poszczególnych strefach. Ważnym elementem w procesie 
podejmowania decyzji jest dbałość o to, aby ich realizacja prowadziła do 
osiągnięcia przyjętych celów rozwoju przestrzennego miasta jako całości. 
Na obszarze miasta wydzielono następujące strefy . 
 

• Strefa centralna-wielofunkcyjna A – (ograniczona ulicami Wałbrzyską, 
Głowackiego, Sybiraków, Zamenhofa, Esperantystów, rzeką Bystrzycą, oraz 
torami kolejowymi do ulicy Wałbrzyskiej), to strefa koncentracji funkcji 
ogólnomiejskich i ponadlokalnych, które wraz z funkcją mieszkalną wpisują się w 
zabytkową tkankę zabudowy. W strefie tej występuje najwięcej obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków i wykazu zabytków. Elementami systemu 
miejskich przestrzeni publicznych w tej strefie są: istniejące centrum 
wielofunkcyjne „Stare Miasto” (teren nr I, na rys. nr 8 ) oraz zespół sportowy przy 
ul. Sportowej (teren nr VI, na rys. nr 8). 
 

• Strefa przemysłowo-wielofunkcyjna B – (ograniczona ulicą Szarych Szeregów,  
granicą miasta, ulicą Westerplatte, oraz rzeką Bystrzycą), jest strefą o 
przeważającej funkcji produkcyjnej i magazynowo - składowej. W strefie tej 
znajduje się zespół zabudowy mieszkaniowej o interesującym układzie 
urbanistycznym. Współcześnie rozbudowany jest obecnie miejscem 
dyskomfortowego obszaru mieszkaniowego. Elementem systemu miejskich 
przestrzeni publicznych w tej strefie jest ciąg komercyjny (pieszo jezdny) łączący 
osiedle Zarzecze z centrum wielofunkcyjnym „Stare Miasto (teren nr I, na rys. nr 
8). 
 

• Strefa zabudowy jednorodzinnej z zielenią C – (ograniczona ulicą Westerplatte, 
granicą miasta, ulicą Wałbrzyską, oraz torami kolejowymi do zamknięcia z ulicą 
Polna Droga), to strefa  o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach z 
dużym udziałem zieleni. Elementami systemu miejskich przestrzeni publicznych w 
tej strefie są: projektowane centrum komercyjne w obszarze Osiedla 
Kraszowice (teren nr VIII, na rys. nr 8), oraz centrum sportu i rekreacji przy 
zalewie „Witoszówka” (teren nr VII, na rys. nr 8). 
 

• Strefa zabudowy jednorodzinnej z usługami D – (ograniczona ulicami Zamenhofa, 
Sybiraków, Armii Krajowej, Polna Droga, oraz granicą miasta), to obszar 
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zabudowy jednorodzinnej. W obrębie strefy zlokalizowane jest ponadlokalne 
centrum administracyjne (teren nr II, na rys. nr 8). 

 
• Strefa mieszkaniowo-usługowa E – (ograniczona ulicami Zamenhofa, 

Strzegomską, gen. Sikorskiego, oraz granicą miasta), to obszar zabudowy 
wielorodzinnej Osiedla Młodych, bez wyraźnie wyodrębnionego centrum. Za 
centrum dzielnicy należy uznać zespół usługowy przy ul. Zamenhofa i obiekt 
kościoła. Kościół jest zamknięciem osi kompozycyjnej centrum usługowego 
dzielnicy „Osiedle Młodych” (teren nr III, na rys. nr 8). 

 
• Strefa przyrodniczo wielofunkcyjna F – (ograniczona ulicami gen. Sikorskiego, 

Strzegomską, Esperantystów, oraz torami kolejowymi i granicą miasta), to obszar 
stanowiący klin nawietrzający miasto będący znaczącym elementem w 
historycznie ukształtowanym zespole założeń parkowych, stanowiących część 
systemu przyrodniczego miasta. W tej strefie znajduje się centrum komercyjne 
(teren nr IV, na rys. nr 8)  

 
• Strefa mieszkaniowo-usługowa 1G – (ograniczona ulicami Esperantystów, 

terenami zieleni miejskiej o przebiegu orientacyjnym i torami kolejowymi), to 
zabudowany obszar jednostki o dominującej funkcji mieszkaniowej. 
Zrealizowana część Osiedla Zawiszów oddzielona jest drogą nr 35 relacji 
Wrocław- Mieroszów – granica państwa od położonego w znacznym oddaleniu 
centrum miasta. Centrum  miejskich przestrzeni publicznych osiedla Zawiszów 
stanowi teren szkoły podstawowej Nr1 wraz z halą sportową, teren kościoła 
p.w. Św. Ducha oraz przyległe tereny projektowanych usług komercyjnych 
(teren nr V, na rys. nr 8). Za terenami szkoły podstawowej i projektowanego 
wielofunkcyjnego centrum, w kierunku północnym planowany jest pas 
zieleni izolacyjnej, chroniący istniejącą zabudowę mieszkaniową przed 
negatywnym oddziaływaniem projektowanej zabudowy przemysłowej w 
jednostce 2G. 

 

• Strefa aktywizacji gospodarczo-przemysłowej 2G – (ograniczona od zachodu 
terenami kolejowymi, od północy granicą miasta, od wschodu orientacyjną 
granicą między terenami otwartymi, od południa projektowaną drogą 
zbiorczą), to obszar wskazany pod lokalizację obiektów przemysłowych, 
obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, parkingów i zieleni 
izolacyjnej. (Teren ten stanowią grunty komunalne). Prowadzona polityka 
władz miasta zmierzająca do: zaktywizowania gospodarczego miasta, 
zapewnienia atrakcyjnych warunków inwestowania, skutkująca nowymi 
miejscami pracy i ograniczeniem bardzo wysokiego bezrobocia, wymusiła 
zmianę przeznaczenia terenu. Strefa 2G  wraz z terenami gminy Świdnica  
może być np. częścią projektowanego kompleksu Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Strefę w Wałbrzychu, projektowane podstrefy w Świdnicy 
oraz podstrefę w Żarowie ma połączyć z Autostradą A4 nowa droga, której 
przebieg pokazany jest na rys. nr 5 „Powiązań przestrzennych z 
otoczeniem”. 
 

• Strefa przyrodniczo-mieszkaniowa H – (ograniczona ulicami Szarych Szeregów, 
granicą miasta, oraz granicą orientacyjną między terenami zielonymi i zabudową 
w strefie G), to obszar terenów otwartych w dolinie rzeki Bystrzycy, na który 
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składają się grunty orne wysokich klas bonitacyjnych. Stanowi obszar wchodzący 
w skład systemu przyrodniczego Świdnicy jako jeden z klinów nawietrzających 
miasto. 
 

3. Systemy funkcjonalne miasta 
 

Systemy funkcjonalne to różniące się funkcją podstawową układy, stanowiące 
podstawę prawidłowego funkcjonowania poszczególnych stref strukturalnych i 
skoordynowanego funkcjonowania miasta jako całości. Występowanie i rozwój 
tych systemów determinuje często możliwość wyznaczenia nowych terenów 
inwestycyjnych i właściwe ich funkcjonowanie w strukturze miasta. 

 
Wymienione wyżej strefy struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta obsługiwane 
są przez ogólnomiejskie systemy funkcjonalne, do których zalicza się: 
- system przyrodniczy miasta (chronionej zieleni miejskiej), 
- system miejskich przestrzeni publicznych, 
- system komunikacji drogowej, 
- system komunikacji pieszej i rowerowej, 
- system infrastruktury technicznej. 
 
System przyrodniczy miasta - składa się z terenów chronionej zieleni miejskiej, 
który tworzą trzy znaczące w przestrzeni miasta kliny nawietrzające, będące także 
obszarami połączeń biologicznych. 
Dwa z klinów leżące w południowej i północnej części miasta, nad rzeką 
Bystrzycą, związane z występującymi w mieście obszarami rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej i terenami wzdłuż koryta rzeki Bystrzycy, uzupełnione są trzecim 
ważnym klinem przyrodniczym położonym między ul. Gen. Sikorskiego a torami 
kolejowymi. System ten oprócz wymienionych trzech największych obszarów 
uzupełniają istniejące i projektowane parki miejskie - planty wokół świdnickiej 
starówki, a także kompleksy ogrodów działkowych i tereny cmentarzy. 
 

System miejskich przestrzeni publicznych - stanowi jeden z podstawowych 
elementów charakteryzujących strukturę miasta. Kierunkowy rozwój systemu 
projektuje się jako zespół sześciu miejskich centrów wielofunkcyjnych: 
Teren nr I.  Centrum wielofunkcyjne „Stare Miasto”, 
Teren nr II.  Centrum administracyjne, 
Teren nr III.  Centrum dzielnicy  „Osiedla Młodych”, 
Teren nr IV. Centrum komercyjne przy ul. Sikorskiego, 
Teren nr V.   Centrum dzielnicy „ Osiedle Zawiszów”, 
Teren nr VI. Centrum sportowo-rekreacyjne  przy ul. Sportowej 
Teren nr VII.  Centrum sportowo-rekreacyjne przy zalewie Witoszówka 
Teren nr VIII. Centrum komercyjne Osiedla Kraszowice - projektowane 
 
 
Rdzeniem układu jest centrum wielofunkcyjne „Stare Miasto” (teren Nr I), 
najbardziej atrakcyjne pod względem przestrzennym i funkcjonalnym. Pozostałe 
centra powiązane są ze Starym Miastem ciągami komercyjnymi wzdłuż ulic, 
których pierzeje mieścić będą zróżnicowane funkcje ogólnomiejskie. 
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W strukturze centrów wyróżniają się dwa centra rekreacji i wypoczynku: 
Teren nr VI.  Centrum sportowo-rekreacyjne  przy ul. Sportowej 
Teren nr VII. Centrum sportowo-rekreacyjne przy zalewie Witoszówka 
 
System komunikacji drogowej – składa się z systemu dróg głównych 
wykorzystywanych również do przejazdów tranzytowych, i dróg zbiorczych o 
znaczeniu ogólnomiejskim, oraz  obszarowym. Tworzą one dwa pierścienie 
obwodnic miasta, połączone promieniście rozchodzącymi się drogami wylotowymi 
biegnącym od obwodnicy śródmiejskiej do miejscowości sąsiadujących ze 
Świdnicą. Ważnym elementem podnoszącym standard zamieszkiwania i 
obsługi komunikacji będzie wybudowanie obwodnicy w ciągu drogi nr 35 nr 
382. 
 
System komunikacji pieszej i rowerowej – składa się z ciągów pieszo – 
rowerowych, łączących ze sobą miejskie centra wielofunkcyjne i sportowo-
rekreacyjne oraz tereny mieszkaniowe. System składa się z 3 elementów: 
- ścieżek rowerowych wraz z ciągami spacerowymi o charakterze rekreacyjnym, 
- ciągów pieszych  na terenie „Starego Miasta”, 
- ciągu pieszo – jezdnego łączącego osiedle „Zarzecze” ze „Starym Miastem”. 
  W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców należy dążyć aby istniejące  
przejścia piesze na trasie Wrocław– Mieroszów  zmodernizować do parametrów 
przejść bezkolizyjnych.  
 
System infrastruktury technicznej – składa się z sukcesywnie rozwijanych i 
uzupełnianych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych 
i cieplnych. Rozbudowa realizowana jest głownie w związku z koniecznością 
obsługi rozwijających się terenów inwestycyjnych. W mieście nie występują 
zasadnicze bariery w rozwoju miejskich sieci infrastrukturalnych. 
 
 Szczególnych rozwiązań technicznych wymagają trudniej dostępne, 
pagórkowate tereny na południu miasta oraz tereny wzdłuż sieci kolejowej i rzeki. 
W pobliżu tych terenów możliwe jest stosowanie indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków. 
 
 

4. Tereny przeznaczone pod  nowe zainwestowanie – kierunki przekształceń – rys. 
nr 8 

 
4.1. Do obszarów, które są przeznaczone pod nowe zainwestowanie zalicza się: 

− niezabudowane działki w granicach istniejącej zabudowy, 

− tereny niezabudowane lecz przeznaczone do zabudowy w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta lub jego 
części, 

− tereny zabudowane lecz nieużytkowane,  

− tereny, których obecne zainwestowanie stwarza konflikty przestrzenne, 

− tereny nie przeznaczone jeszcze do zabudowy, na których nie występują jednak 
uwarunkowania wykluczające lub istotnie ograniczające rozwój 
zagospodarowania przestrzennego, a więc wskazane w niniejszym studium 
jako tereny preferowane do rozwoju procesów urbanizacyjnych. 
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4.2. STREFA  A – CENTRALNA, WIELOFUNKCYJNA 

 
Obszar tej strefy to obszar w większości już zabudowany. Jest to obszar 
charakteryzujący się wielofunkcyjnością właściwą dla śródmieścia, w którym 
zlokalizowane są również usługi o znaczeniu ponadlokalnym. Różnorodność 
funkcjonalna na tym obszarze powinna być zachowana i rozwijana, z 
wykluczeniem  uciążliwego przemysłu i rzemiosła, występujących obecnie  na tym 
obszarze.  
teren nr 12  – teren z przewagą zabudowy przemysłowej o niskich 

standardach, nieuporządkowany, częściowo 
niezagospodarowany.   Wskazane przekształcanie terenu w 
zakresie funkcji – stopniowa likwidacja funkcji przemysłowej 
na rzecz funkcji usługowych. Teren ważny dla wizerunku 
miasta – widoczny od strony ul. Esperantystów. 

 
teren nr 32, 33– tereny ogrodnictw, nieuporządkowane, częściowo 

niezagospodarowane.   Wskazane przekształcanie terenów 
w zakresie funkcji – wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi. 

 
teren nr 35  – teren zabudowany obiektami magazynowo-przemysłowymi, 

nieuporządkowany.   Wskazane przekształcanie terenu w 
zakresie funkcji – stopniowa likwidacja części produkcyjnej 
na rzecz funkcji usługowych. 

 
teren nr 36  – teren zabudowany obiektami magazynowo-przemysłowymi, 

nieuporządkowany.   Wskazana funkcja parkingu. 
 
teren nr 38  – teren zabudowany obiektami magazynowo-przemysłowymi, 

nieuporządkowany.   Wskazane przekształcanie terenu w 
zakresie funkcji – lokalizacja usług handlu o powierzchni 
handlowej  powyżej 2000m2 

 
teren nr 37  – teren zabudowany obiektami magazynowo-przemysłowymi, 

nieuporządkowany.   Wskazane przekształcanie terenu w 
zakresie funkcji – wprowadzenie funkcji zabudowy 
wielorodzinnej z usługami 

 
teren nr 39,40  – tereny zabudowane obiektami bazy pogotowia ratunkowego 

i budynkami szpitalnymi nieuporządkowany.   Wskazane 
przekształcanie terenów w zakresie funkcji – wprowadzenie 
funkcji zabudowy wielorodzinnej z usługami 

 
teren nr 73  – tereny kolei i terenów zamkniętych w centrum miasta.   Po 

zniesieniu terenów zamkniętych wskazane przekształcanie 
terenów w zakresie funkcji – wprowadzenie funkcji 
zabudowy usługowej 

 
teren nr 74  – teren ogrodów działkowych w centrum miasta.   Wskazane 

przekształcanie terenu w zakresie funkcji – wprowadzenie 
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funkcji zabudowy jednorodzinnej , jako kontynuacja funkcji 
terenów przyległych 

 
teren nr 81,82  – tereny niezagospodarowane przy ul. Kanonierskiej.   

Wskazane przekształcenie terenów w zakresie funkcji – 
wprowadzenie funkcji usługowej 

 
teren nr 83  – teren ogrodów działkowych przy ul. Esperantystów.   

Wskazane przekształcanie terenu w zakresie funkcji – 
wprowadzenie funkcji usługowej 

 
teren nr 84  – teren ogrodów działkowych przy ul. Esperantystów.   

Wskazane przekształcanie terenu w zakresie funkcji – 
wprowadzenie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z 
pasem zieleni izolacyjnej od ul. Esperantystów 

 
 

4.3. STREFA B - PRZEMYSŁOWO - WIELOFUNKCYJNA 
 
Jest to obszar częściowo zabudowany. Przeważające funkcje obiektów to funkcje 
przemysłowe, magazynowe i obsługi technicznej miasta. Część tej strefy – rejon 
osiedla Zarzecze -  wykorzystana jest pod zabudowę mieszkaniową. 

 
teren nr 14  – teren otwarty  przylegający do istniejącej zabudowy 

jednorodzinnej, wskazany pod funkcję zabudowy  
jednorodzinnej z usługami 

 
teren nr 15  – teren otwarty i teren ogrodnictwa przylegający do 

istniejącego terenów stacji paliw i usług, wskazany pod 
funkcję zabudowy  usługowej 

 
teren nr 16  – teren otwarty przylegający do istniejących terenów stacji 

paliw i usług, w sąsiedztwie istniejącego osiedla Kolonia 
wskazany pod funkcję zabudowy produkcyjno- usługowej 

 
teren nr 17,20  – tereny otwarte i nieużytkowane, wskazany pod funkcję 

przemysłową 
 
teren nr 18  – teren ogrodów działkowych, wskazany pod funkcję 

usługową i przemysłową, z przewagą funkcji usługowej 
 
teren nr 19  – teren otwarty i ogrodów działkowych, wskazany pod funkcję 

zabudowy produkcyjno- usługowej, z przewagą funkcji 
produkcyjnej 

 

teren nr 21  – teren otwarty przylegający do istniejących terenów 
mieszkaniowych, wskazany pod funkcję usług sportu i 
rekreacji 

 
teren nr 22  – teren otwarty przylegający do istniejących terenów 

mieszkaniowych, wskazany pod funkcję usługową  
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teren nr 23  – teren ogrodnictwa, wskazany pod funkcję usługową i 

ogrodnictwo 
 
teren nr 24  – teren otwarty, wskazany pod funkcję przemysłową 
 
teren nr 25,27  – tereny otwarte przylegające do istniejących terenów 

przemysłowych, wskazany pod funkcję przemysłową 
 
teren nr 26  – teren zieleni nieurządzonej i usług, przylegający do 

istniejących terenów przemysłowych, wskazany pod funkcję 
przemysłową  

 
teren nr 28  – teren otwarty, wskazany pod funkcję przemysłową i 

usługową 
 
teren nr 29  – teren otwarty, wskazany pod funkcję przemysłową i 

usługową  
 

teren nr 30,31 – tereny nieużytkowane, wskazane pod wprowadzanie funkcji 
usługowych i produkcyjnych  

 

teren nr 34 – teren zabudowy produkcyjnej, wskazany pod wprowadzanie 
funkcji usługowych i produkcyjnych  

 
teren nr 41,42 – tereny ogrodnictw nieuporządkowane, wskazane pod 

wprowadzanie funkcji zabudowy wielorodzinnej z usługami, 
jako kontynuacja zabudowy sąsiedniej istniejącej 

 
teren nr 43  – teren ogrodów działkowych wewnątrz istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, wskazany pod wprowadzanie funkcji 
zabudowy wielorodzinnej  

 
teren nr 44  – teren zabudowy produkcyjno-magazynowej i baz wewnątrz 

zabudowy mieszkaniowej, wskazany pod wprowadzanie 
funkcji usługowo-produkcyjnej nieuciążliwej 

 
teren nr 45  – tereny kolei i terenów zamkniętych, położone przy ul. 

Towarowej. Po zniesieniu terenów zamkniętych, wskazane  
pod stopniową lokalizację obiektów usługowych i 
produkcyjnych nieuciążliwych 

 
teren nr 46  – teren nieużytkowany wzdłuż terenów kolejowych, wskazany 

pod wprowadzanie funkcji produkcyjno- usługowej, 
 
teren nr 47  – teren niezagospodarowany przylegający do istniejących 

terenów przemysłowych, wskazany pod funkcję 
przemysłową  

 
teren nr 48  – teren otwarty położony przy ul. Kopernika, obok GPZ, 

wskazany pod lokalizację usług 
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teren nr 49  – teren otwarty, wskazany pod lokalizację usług i parkingów  
 

teren nr 50  – teren ogrodów działkowych położony  pomiędzy ul. 
Westerplatte a ul. Strzelińską, przy trasie wylotowej do 
Dzierżoniowa, wskazany pod lokalizację usług  

 
teren nr 51 – teren niezagospodarowany położony  pomiędzy ul. 

Westerplatte a ul. Strzelińską, wskazany pod budowę stacji 
paliw 

 

 

4.4. STREFA C - ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ Z ZIELENIĄ TOWARZYSZĄCĄ 
 
Jest to obszar częściowo zabudowany, na którym występują jeszcze rezerwy 
terenów preferowanych do zabudowy. 

 
teren nr 52  – teren otwarty wzdłuż ul. Westerplatte przy trasie wylotowej 

do Dzierżoniowa, wskazany pod funkcję usługową  
 
teren nr 53  – teren otwarty wzdłuż ul. Westerplatte przy trasie wylotowej 

do Dzierżoniowa, wskazany pod budowę stacji paliw z 
usługami  

 
teren nr 54  – teren otwarty, wskazany pod wprowadzanie funkcji 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
 
teren nr 55  – teren niezagospodarowany, wskazany pod wprowadzanie 

funkcji usług sportu i rekreacji 

 
teren nr 56  – teren ogrodów działkowych przylegających do zabudowy 

wielorodzinnej, wskazany pod wprowadzanie funkcji 
mieszkaniowej wielorodzinnej 

 
teren nr 57  – teren niezagospodarowany, wskazany pod wprowadzanie 

funkcji usługowej  
 
teren nr 58  – teren niezagospodarowany, wskazany pod wprowadzanie 

funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej  

 
teren nr 59  – teren otwarty, przylegający do istniejącego osiedla 

mieszkaniowego, wskazany pod wprowadzanie funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej  

 
teren nr 60  – teren ogrodów działkowych, wskazany pod wprowadzanie 

funkcji usługowej  
 
teren nr 61  – teren ogrodnictwa, wskazany pod wprowadzanie funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
 
teren nr 62  – teren otwarty i zainwestowany, wskazany pod wprowadzanie 

funkcji zabudowy jednorodzinnej i usługowej 
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teren nr 63 – teren otwarty, wskazany pod wprowadzanie funkcji obsługi 

komunikacji wraz ze stacją paliw  
 
teren nr 64  – teren produkcyjno-magazynowy, wskazany pod 

wprowadzanie funkcji usługowej z dopuszczeniem funkcji 
produkcyjnej nieuciążliwej 

 
teren nr 65 – teren otwarty, wskazany pod wprowadzanie funkcji 

zabudowy jednorodzinnej  i  usług rzemiosła 
 
teren nr 66  – teren przylegający do zbiornika Witoszówka, wskazany pod 

wprowadzanie funkcji usług sportu i rekreacji 
 
teren nr 67 – teren otwarty, wskazany pod wprowadzanie funkcji 

zabudowy jednorodzinnej   

 

 
4.5. STREFA D - ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI 
 

Jest to obszar w większości zabudowany, z występującymi jednocześnie  
znacznymi terenami ogródków działkowych. 

 
teren nr 68  – teren otwarty za szpitalem „Latawiec” przy ul. 

Kochanowskiego, wskazany pod wprowadzanie funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami 

 
teren nr 69  – teren niezagospodarowany za szpitalem „Latawiec” przy ul. 

Leśnej, wskazany pod wprowadzanie funkcji zabudowy 
jednorodzinnej  i wielorodzinnej z usługami  

 
teren nr 70  – teren zdewastowany, zabudowany obiektami gospodarczo-

garażowymi wykorzystywanymi m.in. pod hurtownie, 
magazyny, wskazany pod wprowadzanie funkcji zabudowy 
jednorodzinnej z usługami 

 
teren nr 71 – teren użytkowany jako ogrodnictwo, wskazany pod 

wprowadzanie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami 

 
teren nr 72  – teren nieurządzony  wewnątrz kwartału historycznej 

zabudowy w ul. Armii Krajowej, Głowackiego i Wałbrzyskiej, 
wskazany pod wprowadzanie funkcji zieleni urządzonej, 
rekreacji i parkingów  

 
teren nr 75 – teren ogrodów działkowych, wskazany pod stopniowe 

wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 

teren nr 76 – teren Intermarche i niezagospodarowany za stacją Shell, , 
wskazany pod lokalizacje usług handlu powyżej 2000m2 
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teren nr 77 – teren otwarty i boiska sportowego wzdłuż ul. Zamenhofa, 
wskazany pod lokalizacje usług  

 

 
4.6. STREFA E – MIESZKANIOWO-USŁUGOWA 
 

Jest to obszar w większości zabudowany, z występującymi jednocześnie  
znacznymi terenami ogródków działkowych. 

 
teren nr 78,79 – tereny otwarte, wskazane pod lokalizację zabudowy 

jednorodzinnej 

 
teren nr 80 – teren otwarty przy istniejącym GPZ, wskazany pod 

lokalizację parkingów, garaży i usług nieuciązliwych 
 

 

4.7. STREFA F – PRZYRODNICZO-WIELOFUNKCYJNA 
 
Jest to obszar w dużej części zagospodarowany różnymi formami zieleni miejskiej 
oraz tu zlokalizowane jest główne centrum usług komercyjnych. 

 
teren nr 85  – teren usług i niezagospodarowany, wskazany pod 

lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000m2 

 
teren nr 86 -  teren niezagospodarowany, wskazany pod lokalizację 

funkcji usług 
 

teren nr 87,88  – tereny otwarte przy ul. Sikorskiego wskazane pod 
wprowadzanie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami 

 
teren nr 89  – teren otwarty, wskazany pod wprowadzanie funkcji usług 

komercyjnych dla projektowanego osiedla mieszkaniowego 
 
teren nr 90,91  – tereny otwarte przy ul. Sikorskiego, Pogodnej i Podmiejskiej, 

wskazane pod wprowadzanie funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

 
teren nr 92  – teren otwarty, wskazany pod rozbudowę ciepłowni lub 

wprowadzenie usług i składów 
 
teren nr 93 -  teren otwarty, wskazany pod lokalizację obiektów 

infrastruktury technicznej (np. oczyszczalnia ścieków) lub 
grzebowiska dla zwierząt 
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4.8. STREFA 1G – MIESZKANIOWO-USŁUGOWA 
 

Jest to obszar częściowo zabudowany, funkcję dominującą stanowi zabudowa 
wielorodzinna z usługami. 
 
teren nr 4  – teren wokół kościoła p.w. Św. Ducha i teren zdewastowanej 

zabudowy, wskazany pod wprowadzanie funkcji usług   
 
teren nr 5  – teren wokół szkoły podstawowej nr 1, wskazany pod 

wprowadzanie funkcji usług  
 
teren nr 6  – teren otwarty i teren zdewastowanej zabudowy , wskazany 

pod wprowadzanie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i 
usług  

 
teren nr 9  – teren ogrodów działkowych , wskazany pod wprowadzanie 

funkcji usługowej i produkcyjnej nieuciążliwej, z przewagą 
usług 

 
teren nr 10  – teren nieurządzony, wskazany pod wprowadzanie funkcji 

usług  
 
teren nr 11 – teren nieurządzony, wskazany pod wprowadzanie funkcji 

usług  
 
 

4.9. STREFA 2G – STREFA AKTYWIZACJI GOSPODARCZO-PRZEMYSŁOWEJ  
 

Jest to obszar otwarty, wskazany pod lokalizację nowych wielkopowierzchniowych 
terenów przemysłowych 
 
teren nr 1, 2  – tereny otwarte, wskazane pod wprowadzanie funkcji 

przemysłowej   
 
teren nr 3 – teren otwarty, wskazany pod wprowadzanie funkcji usług  
 
teren nr 94 – teren otwarty, wskazany pod wprowadzanie funkcji usług  
 
teren nr 95 – teren otwarty, wskazany pod budowę GPZ 

 

 
4.10. STREFA  H – PRZYRODNICZO-MIESZKANIOWA 
 

Jest to obszar jednego z trzech klinów nawietrzających miasta, tylko w niewielkiej 
części zabudowany. W strefie tej, poza terenami mieszkaniowymi, powinny być 
lokalizowane funkcje rekreacyjno - sportowe, ogrody działkowe i obiekty oraz 
urządzenia związane z bieżącą obsługą terenu lub liniowe inwestycje 
infrastruktury miejskiej. 
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teren nr 7,8, – tereny otwarte, wskazane pod wprowadzanie funkcji 
rekreacyjno-sportowych  

 
teren nr 13  – teren usług  rzemiosła, wskazany pod wprowadzanie funkcji 

usług i działalności gospodarczej nieuciążliwej 
 
 

III-2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 

UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD 

ZABUDOWY (rys. nr 6) 

 

1. Przedstawione na rysunku studium ustalenia przestrzenne dotyczą 
wskazania funkcji wiodących na danym terenie. Poniższa tabela opisuje 
również funkcje towarzyszące i dopuszczalne na danym terenie. Celem 
takiego zapisu jest wykluczenie szybkiej dezaktualizacji ustaleń zawartych 
w studium, możliwość sporządzania zmian planów miejscowych bez 
każdorazowej potrzeby zmiany studium.  Ustalenie funkcji towarzyszących 
odbyło się na podstawie dokładnej, analizy stanu istniejącego i zawartych 
ustaleń w obowiązujących planach miejscowych. 

Ilekroć w tekście studium jest mowa o : 
1) wskaźniku zabudowy działki  – rozumie się przez to wartość stosunku 

powierzchni zabudowy rzutu przyziemia obiektów stałych 
zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni działki (terenu), 

2) wskaźniku intensywności zabudowy działki – rozumie się przez to wartość 
sumy powierzchni całkowitej zabudowy wszystkich kondygnacji 
nadziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce 
(terenie), łącznie z powierzchnią ogólną poddaszy, liczoną wg 
obowiązujących przepisów, do powierzchni działki (terenu), 

 

 
STREFA  A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

 
max. współczynniki 
zabudowy/ max. 
współczynniki 
intensywności 
zabudowy (określone 
dla terenu istniejącej 
lub projektowanej 
działki) 
 

1. MW -tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
- istniejące 

MWp, MN, U, US, ZP, ZPp, garaże 
istniejące, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. utrzymanie 
istniejących 
współczynników dla 
wolnostojącej 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,4 / 
1,0 

2. dla zabudowy 
zwartej, szeregowej – 
1,0/5,0 

2. MWp – tereny zabudowy MNp, Up, ZPp, USp, ulice l dojazdowe i  
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mieszkaniowej wielorodzinnej 
- projektowane 

wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,5 / 2,0 

3. MW/U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej - 
istniejące 

MWp, MN, Up, US, USp, ZP, ZPp, garaże 
istniejące, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi 
(również podziemne i kubaturowe 
wielopoziomowe) 

1. utrzymanie 
istniejących 
współczynników dla 
wolnostojącej 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 
2,0 

2. dla zabudowy 
zwartej, szeregowej 
– 1,0/5,0 

4. MWp/Up – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
projektowanej i tereny 
zabudowy usługowej - 
projektowane 

ZP, ZPp, garaże istniejące, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

 
0,5/2,0 

5.  MN- tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
- istniejące 

MW, MNp, U, Up, US, USp, ZP, ZPp, 
garaże istniejące i projektowane, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ciągi 
piesze i rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, 
istniejące obiekty gospodarcze 

1. utrzymanie 
istniejących 
współczynników dla 
wolnostojącej 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,4 / 
0,8 

2. dla zabudowy 
zwartej, szeregowej 
– 0,5/1,0 

6. MNp – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej- projektowane 

MN, U, Up, ZP, ZPp, ulice l dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, garaże 

 
0,4 / 0.8 

7. MN/U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i tereny zabudowu usługowej - 
istniejące 

MW, MWp, MNp, Up, ZP, ZPp, US, Usp, 
ulice l dojazdowe i wewnętrzne, ciągi 
piesze i rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, 
garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 0,8 

8.  MN/RU/RO – tereny 
zabudowy jednorodzinnej, 
usług rzemiosła i ogrodnictwa 
- istniejące 

MW, MNp, U, Up, ZP, ZPp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, 
garaże i obiekty gospodarcze 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 0,8 

9.  MN/RU – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług rzemiosła - istniejące 

MW, MNp, U, Up, ZP, ZPp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, 
garaże i obiekty gospodarcze 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 0,8 

10. MNp/Up – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
projektowanej i tereny 
zabudowu usługowej 
projektowanej 

MW, MN, U, RO, ZP, ZPp, USp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, 
garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 0,8 

11. U – tereny zabudowy 
usługowej - istniejące 

MW, MWp, MN, Up, U/P, ZP, ZPp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,6 / 1,0 

12. Up – tereny zabudowy 
usługowej - projektowane 

MW, MN, U, U/P, ZP, ZPp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

 
0,6 / 1,2 
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13. UCp – tereny rozmieszczenia 
obiektow handlowych o 
powierzchni powyżej 2000m2 
- projektowane 

U, KS, KSP, ZP, ZPp, ulice l dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,6 / 1,2 

14. U/MW - tereny zabudowy 
usługowej i zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
- istniejące 

MN, MNp, MWp, Up, ZP, ZPp, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, parkingi, ciągi 
piesze i rowerowe, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 

przekraczają - 0,6 / 2,0 
 

15. U/Pp - tereny zabudowy 
usługowej istniejące i 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów - 
projektowane, 

MN,  MW, Up, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, parkingi, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, garaże 

 
0,8 / 1,5 

16. Up/P - tereny zabudowy 
usługowej projektowanej i 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów - 
istniejących,  

U, ZP, ZPp, US, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, parkingi, garaże 

 
0,8 / 1,5 

17. Up/Pp - tereny zabudowy 
usługowej i obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów, z przewagą 
usług - projektowane 

U, ZP, ZPp, US, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, parkingi, garaże 

 
0,8 / 1,5 

18. KS/U – tereny obsługi 
komunikacji i usług – teren 
dworca PKS - istniejące 

MW, MN, Up, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, parkingi, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 

przekraczają - 0,6 / 0,8 
 

19. UK/ZC – teren usług 
sakralnych i zieleni 
cmentarnej – Teren Koscioła 
Pokoju 

MW, MN, U, ZP, ulice wewnętrzne, ciągi 
piesze, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 

zabudowy 
 

20. ZP– tereny zieleni urządzonej 
- istniejące 

WS, U, MN, MW, USp, ciągi piesze i 
rowerowe sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

                - 

21. ZPp – tereny zieleni 
urządzonej - projektowane 

WS, U, Up, USp, ciągi piesze i rowerowe 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

                - 

22. 1ZP – tereny zieleni 
urządzonej - istniejące 

WS, U, Up, MN, MW, USp, ciągi piesze i 
rowerowe sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

                - 

23. ZIp – tereny zieleni izolacyjnej ZP, ciągi piesze, rowerowe, parkingi, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

                - 

24. KS1p - tereny parkingów 
strategicznych –projektowane 

ZP, ZPp, ZI, ZIp, U, Up, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają  
  - 0,15 / 0,15 

25.  KS1/U – tereny parkingów i 
usług – teren dworca PKP - 
istniejące 

Up, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 

przekraczają - 0,5 / 0,8 

26. US – tereny sportu i rekreacji 
- istniejące 

ZP, ZPp, KS, U, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, parkingi 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają  
  - 0,1 / 0,1 

27. ZD – tereny ogrodów 
działkowych  - istniejące 

MN, ZP, ZPp, usługi gastronomiczne, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 

wg przepisów 
odrębnych 
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rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi 

28. W,G – tereny infrastruktury 
technicznej – wodociągi i 
gazownictwo - istniejące 

MW, U, UP, KS, KSp, ZPp, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają  
  - 0,8 / 2,0 

29. E – tereny infrastruktury 
technicznej – energetyka - 
istniejące 

MW, U, UP, KS, KSp, ZPp, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają  
  - 0,8 / 1,2 

30. WS – tereny wód 
powierzchniowych 
śródlądowych - istniejące 

- - 

31. KK/Up – tereny kolei – 
istniejące i tereny usług - 
projektowane 

ZPp, garaże, magazyny, parkingi i ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi  

 

32. IS (KK/Up) – tereny 
zamknięte- do stopniowego 
przekształcania po ich 
zniesieniu na tereny kolei i 
usług projektowanych 

ZPp, garaże, magazyny, parkingi, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi – po 
zniesieniu terenów zamkniętych 

- 

33. G1/2, G2/2,  Z1/2, L1/2, D1/2- 
tereny komunikacji:        

sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, ciągi piesze i rowerowe 

- 

34. ZZ – tereny zieleni łęgowej - 
istniejące  

ulice dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

- 

 

 

 

STREFA  B 
 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

 
max. współczynniki 
zabudowy/ max. 
współczynniki 
intensywności 
zabudowy (określone 
dla terenu istniejącej 
lub projektowanej 
działki) 
 

1.  MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
- istniejące 

MNp, MW, U, Up, garaże, parkingi, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,4 / 0,6 

2. MNp – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
- projektowane 

Up, ZPp, garaże, parkingi, ulice dojazdowe 
i wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

 
0,4 / 0,6 

3.  MN/RO – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i ogrodnictwa - istniejące 

RU,MNp, Rop, ZP, ZD, ZPp, garaże i 
parkingi, ulice dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, parkingi, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 

przekraczają - 0,4 / 0,8 

4.  MNp/ROp – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i ogrodnictwa - projektowane 

RU, ZP, ZD, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,4 / 0,8 
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5. MW -tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
istniejące 

MWp, MN, U, Up, US, ZP, ZPp, garaże, 
ulice lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, parkingi, siec, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

1. utrzymanie 
istniejących 
współczynników dla 
wolnostojącej 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,4 / 
1,0 

2. dla zabudowy 
zwartej, szeregowej 
– 1,0/4,0 

6. MWp -tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
projektowane 

MNp, Up USp, ZPp, garaże, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, siec, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

 
0,4 / 2,0 

7. MW/U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej - 
istniejące 

MWp, MN, U, Up, US, USp, ZP, ZPp, 
garaże istniejące, ulice lokalne, dojazdowe 
i wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. utrzymanie 
istniejących 
współczynników dla 
wolnostojącej 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,4 / 
2,0 

2. dla zabudowy 
zwartej, szeregowej 
– 1,0/4,0 

8. MWp/Up – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej - 
projektowane 

MW, MN, U, US, USp, ZP, ZPp, garaże 
istniejące, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,4 / 2,0 

9.  MN/MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej - istniejące 

U, UP, ZP, ZPp, US, Usp, garaże 
istniejące, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. utrzymanie 
istniejących 
współczynników dla 
wolnostojącej 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,4 / 
1,0 

2. dla zabudowy 
zwartej, szeregowej 
– 1,0/4,0 

10. U – tereny zabudowy 
usługowej – istniejące 

MW, MN, Up,U/P, U/Pp, ZP, ZPp, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,6/ 1,0 

11. Up – tereny zabudowy 
usługowej – projektowane 

MN, MW, U, U/P, ZP, ZPp, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

 
0,5 / 1 

12.  USp – tereny usług sportu i 
rekreacji - projektowane 

Zp, ZPp, ulice dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, parkingi, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

wg potrzeb 

13. Up/P – tereny zabudowy 
usługowej  projektowanej i 
tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów - istniejące 

MW, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,8 / 2,0 

14.  Up/Pp - tereny zabudowy 
usługowej i obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów - projektowane 

MW, Up, KS1, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,6 / 1,0 
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15. P/U – tereny obiektów 
produkcyjnych, składów, 
magazynów i zabudowy 
usługowej - istniejące 

MW, MN, ZP, ZPp, garaże i parkingi, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, garaże, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,8 / 2,0 

16.  Pp/Up – tereny obiektów 
produkcyjnych, składów, 
magazynów i zabudowy 
usługowej - projektowane 

KS, KSp, ZP, ZPp, Zip, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, garaże, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,8 / 2,0 

17. U/KS2  - tereny zabudowy 
usługowej i stacji paliw - 
istniejące  

Up, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają  
  - 0,4 / 0,6 

18.  P – tereny obiektów 
produkcyjnych, magazynów i 
składów - istniejące 

Pp, U, Up, ZP, ZPp, ZI, Zip, parkingi, 
garaże, ulice dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają  
  - 0,8 / 2,0 

19. Pp – tereny obiektów 
produkcyjnych, magazynów i 
składów - projektowane 

P, U, Up, KS, KSp, ZP, ZPp, ZI, Zip, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,8 / 2,0 

20. KK/Up/Pp - tereny kolei – 
istniejace i tereny usług i 
produkcji nieuciążliwej - 
projektowane 

ZP, ZPp, parkingi, garaże, magazyny, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej  

 
- 

21. IS (KK/Up/Pp)  - tereny 
zamknięte , wskazane po ich 
zniesieniu do przekształceń   
pod tereny kolei (istniejące) i 
usługi oraz produkcję 
nieuciążliwą  - projektowane 

ZP, ZPp, parkingi, garaże, magazyny, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej – po zniesieniu 
terenów zamkniętych 

 
- 

22. ZD – tereny ogrodów 
dzialkowych  - istniejące 

ZP, ZPp, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej 

wg przepisów 
odrębnych 

23. ZP – tereny zieleni 
urządzonej- istniejące 

Up, ciągi piesze i rowerowe, sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej,  

- 

24. ZPp – tereny zieleni 
urządzonej - projektowane 

Up, ciągi piesze i rowerowe, sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej,  

- 

25. ZI – tereny zieleni izolacyjnej - 
istniejące 

parkingi, ciągi piesze i rowerowe, sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej,  

- 

26. ZZ – tereny łęgowe ciągi piesze i rowerowe, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej,  

- 

27. RO/Up – tereny ogrodnictwa – 
istniejące i tereny usług - 
projektowane 

MN, U, garaże, parkingi, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

- 

28. KS1 – tereny parkingów - 
istniejące 

U, Up, ulice dojazdowe i wewnętrzne, ciągi 
piesze i rowerowe, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

- 

29. KS2p – tereny stacji paliw - 
projektowane 

Up, ZPp, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

 
0,4 /  0,8 

30. E – tereny infrastruktury 
technicznej - istniejące 

Zp, Zpp, Zi, Zip, parkingi, garaże,  ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

- 

31. tereny komunikacji: G1/2, 
G2/2, Z1/2, L1/2p, L1/2, D1/2 

sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

- 

32. KK - tereny kolei - istniejące sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

wg potrzeb 
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33. IS – tereny zamknięte - - 

 

 

 

STREFA  C 
 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

 
max. współczynniki 
zabudowy/ max. 
współczynniki 
intensywności 
zabudowy (określone 
dla terenu istniejącej 
lub projektowanej 
działki) 
 

1. MW -tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
- istniejące 

MWp, MN, U, Up, ZP, ZPp, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie 
istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,4 / 1,0 

2. MWp -tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
- projektowane 

MW, MN, U, Up, ZP, ZPp, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,4 / 1,0 

3.  MN- tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
- istniejące 

MW, MNp, U, Up, US, USp, ZP, ZPp, 
garaże, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie 
istniejących 
współczynników dla: 

•  wolnostojącej 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,4 / 
0,6 

• dla zabudowy 
zwartej, szeregowej 
– 0,5 / 0,8 

4. MNp – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
- projektowane 

MW, MN, U, Up, ZP, ZPp, garaże, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

 
0,4 / 0.8 

5.  MNp/Up – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług - projektowane 

RO, RU, MW, ZP, ZPp, USp, garaże, ulice 
l lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ciągi 
piesze i rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

0,3/ 0.6 

6.  MN/RU/RO – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usług 
rzemiosła i ogrodnictwa - 
istniejące 

MW, MNp, U, Up, RUp,ZP, ZPp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, 
garaże i budynki gospodarcze 

utrzymanie 
istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 0,8 

7.  MN/RU – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usług rzemiosła - istniejące 

MW, MNp, U, Up, Rup, ZP, ZPp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, 
garaże i budynki gospodarcze 

utrzymanie 
istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 0,8 

8.  MN/RO – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  
i ogrodnictwa - istniejące 

MW, MNp, U, Up, ZP, ZPp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej, 
garaże i budynki gospodarcze 

utrzymanie 
istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 0,8 

9. U – tereny zabudowy 
usługowej - istniejące 

MW, MWp, MN, MNp, Up, ZP, ZPp, garaże 
istniejące, ulice l dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, parkingi, sieci i 

utrzymanie 
istniejących 
współczynników 



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 MIASTA ŚWIDNICA  

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o.  strona 89 

58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 26 

urządzenia infrastruktury technicznej zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,6 / 0,8 

10. Up – tereny zabudowy 
usługowe - projektowane 

MW, MN, U, U/P, ZP, ZPp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

 
0,6 / 0.8 

11. USp – tereny usług sportu i 
rekreacji - projektowane 

U, Up, ZP, ZPp, ulice l dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0, 2 / 0,3 

12. ZD - tereny ogrodów 
działkowych - istniejące 
 

ZPp, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

wg przepisów 
odrębnych 

13.  U/P - tereny zabudowy usług i 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów - 
istniejące 

MW, MN, Up, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie 
istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,8 / 1,6 

14.  Up/P - tereny zabudowy 
usługowej- projektowane  i 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów - 
istniejące 

MW, U, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, garaże, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie 
istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,6 / 1,6 

15.  P/U – tereny obiektów 
produkcyjnych, składów, 
magazynów i usług - 
istniejące 

Up,KS1, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci i urządzenia infrastruktury 

 
0,8 / 1,2 

16.  ZC, ZCp – tereny cmentarza – 
istniejące i projektowane 

KS1, ZP, ZPp, ulice  wewnętrzne, ciągi 
piesze i rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury 

- 

17. ZP– tereny zieleni urządzonej 
- istniejące 

ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej,  

- 

18. ZPp– tereny zieleni 
urządzonej – projektowane 

UP, parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnetrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

- 

19. ZN – tereny zieleni 
nieurządzonej - istniejące 

ZP, ZPp, ulice dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, parkingi, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 

- 

20. ZZ – tereny zieleni łęgowej - 
istniejące 

ulice dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury 

- 

21. R – tereny otwarte (pola, łąki, 
grunty rolne, zakrzewienia ) - 
istniejące 

ogrody działkowe, ZN, ZPp, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury 

- 

22. WS – tereny wód 
powierzchniowych 
śródlądowych - istniejące 

- - 

23.  tereny komunikacji:        
Gp2/2p, G1/2, Z1/2, Z1/2p, 
L1/2, D1/2 

ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

- 

24. IS – tereny zamknięte - - 

25. KS2p - tereny obsługi 
komunikacji, w tym stacji 
paliw  - projektowane 

Up, ZPp,  Zip, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

0,6/1,,2 

26. ZI – tereny zieleni izolacyjnej - 
istniejące 

ulice dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury 

- 



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 MIASTA ŚWIDNICA  

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o.  strona 90 

58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 26 

27. ZIp– tereny zieleni izolacyjnej 
- projektowane 

ulice dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury 

- 

 
 

 

STREFA  D 
 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

 
max. współczynniki 
zabudowy/ max. 
współczynniki 
intensywności 
zabudowy (określone 
dla terenu istniejącej 
lub projektowanej 
działki) 
 

1. MW -tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej- 
istniejące 

MWp, MN, MNp, U, Up, ZP, ZPp, parkingi, 
garaże istniejące, ulice lokalne, dojazdowe 
i wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

1. utrzymanie 
istniejących 
współczynników dla 
wolnostojącej 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,4 / 
1,0 

2. dla zabudowy 
zwartej, szeregowej 
– 1,0/5,0 

2. MW/U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej - 
istniejące 

MWp, MN, Up, US, USp, ZP, ZPp, garaże 
istniejące, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

1. utrzymanie 
istniejących 
współczynników dla 
wolnostojącej 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 
2,0 

2. dla zabudowy 
zwartej, szeregowej 
– 1,0/4,0 

3. MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
- istniejące 

MW, MNp, U, Up, parkingi, garaże, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają 
         - 0,3 / 0,5 

4.  MN/U - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zabudowy usługowej - 
istniejące 

MW, MNp, Up, ZP, ZPp, USp, ulice l 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ciągi 
piesze i rowerowe, parkingi, garaże, sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają 
          - 0,4 / 0,6 

5.  MNp/Up – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zabudowy usługowej - 
projektowane 

MW, ZP, ZPp, USp, ulice l lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, garaże, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

 
0,3/ 0.6 

6.  ZD/MNp – tereny ogrodów 
działkowych istniejących i 
projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  

ZP, ZPp, USp, ulice l lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,3 / 0,4 

7. ZPp/KS1p – tereny zieleni 
urządzonej, parkingów i 
rekreacji - projektowane 

ulice wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

- 

8. U – tereny zabudowy 
usługowej - istniejące 

MW, MWp, MN, Up, ZP, ZPp, ulicelokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
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urządzenia infrastruktury technicznej przekraczają - 0,6 / 1,2 

9. Up – tereny zabudowy 
usługowej - projektowane 

US, ZP, ZPp, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,6 / 1,2 

10. UCp – tereny rozmieszczenia 
obiektow handlowych o 
powierzchni powyżej 2000m2 
- projektowane 

U, KS1, KS1p, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,6 / 1,2 

11. KS2 – tereny stacji paliw i 
usług - istniejące 

ZP, ZPp, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają 0.3/ 0.6 

12. KS1 – tereny parkingów - 
istniejące 

ZP, ZPp, ulice dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

- 

13. tereny komunikacji: G1/2, 
G2/2, Z1/2, L1/2, D1/2 

ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

- 

 
 

 

STREFA  E 
 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

 
max. współczynniki 
zabudowy/ max. 
współczynniki 
intensywności 
zabudowy (określone 
dla terenu istniejącej 
lub projektowanej 
działki) 
 

1. MW -tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
- istniejące 

MWp, MN, U, Up, ZP, ZPp, parkingi , 
garaże istniejące, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 1,2 

2. MN/U - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zabudowy usługowej - 
istniejące 

MW, MNp, U, Up, parkingi, garaże, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają 
         - 0,3 / 0,6 

3. MNp - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
- projektowane 

MW, MN, U, Up, ZP, ZPp, parkingi, garaże 
projektowane, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

 
0,3 / 0,4 

4. U – tereny zabudowy 
usługowej - istniejące 

MW, MWp, MN, Up, ZP, ZPp, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ciągi 
piesze i rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,6 / 1,2 

5. UK – tereny zabudowy 
usługowej o charakterze 
sakralnym - istniejące 

U, Up, MW, ZP, ZPp, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 0,8 

6. US – tereny usług sportu i 
rekreacji - istniejące 

ZP, ZPp, ulice dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, parkingi, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

 
wg potrzeb 

7.  KS1p/Up – tereny parkingów i ciągi piesze i rowerowe, parkingi, garaże,  
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usług - projektowane sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

0,2 / 0,3 

8. ZD - tereny ogrodów 
działkowych - istniejące 

ZP, ZPp, parkingi, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

wg przepisów 
odrębnych 

9. ZN – tereny zieleni 
nieurządzonej - istniejące 

KS1, USp, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury 

- 

10. E- tereny infrastruktury 
technicznej (GPZ) - istniejące 

ciągi piesze i rowerowe, parkingi, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury  

wg potrzeb  

11. tereny komunikacji: G1/2, 
G2/2, Z1/2, L1/2, L1/2p, D1/2 

ciągi piesze i rowerowe, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

- 

12. R – tereny otwarte (pola, łąki, 
grunty rolne, zakrzewienia ) - 
istniejące 

ogrody działkowe, ulice lokalne, dojazdowe 
i wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury 

- 

 
 

 

STREFA  F 
 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

 
max. współczynniki 
zabudowy/ max. 
współczynniki 
intensywności 
zabudowy (określone 
dla terenu istniejącej 
lub projektowanej 
działki) 
 

1. MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
- istniejące 

MW, MNp, U, Up, RO, parkingi, garaże, 
budynki gospodarcze, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają 
         - 0,3 / 0,5 

2.  MNp/Up – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zabudowy usługowej - 
projektowane 

ZP, ZPp, USp, ulice l lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,3/ 0.6 

3 Up – tereny zabudowy 
usługowej - projektowane 

U, U/P, ZP, ZPp, ulice l dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

 
0,6 / 0.8 

4. UC – tereny rozmieszczenia 
obiektow handlowych o 
powierzchni sprzedaży 
jpowyżej 2000m2 - istniejące 

U, KS1, KS1p, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,6 / 1,2 

5. UCp – tereny rozmieszczenia 
obiektow handlowych o 
powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000m2 - 
projektowane 

U, KS1, KS1p, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,6 / 1,2 

6. Up/Cp – tereny rezerwy 
rozbudowy ciepłowni i 
zabudowy usługowej - 
projektowane 

Zi, Zip, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0,6 / 0,8 

7. KS2 – tereny stacji paliw i 
zabudowy usługowej - 
istniejące 

ZP, ZPp, Up, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy,, jeżeli 
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infrastruktury technicznej przekraczają 0.3/ 0.6 

8. ZD - tereny ogrodów 
działkowych - istniejące 

ZP, ZPp, ciągi piesze i rowerowe, sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

wg przepisów 
odrębnych 

9. ZN – tereny zieleni 
nieurządzonej – istniejące 
teren projektowanego użytku 
ekologicznego  

ciągi piesze i rowerowe, parkingi, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 

- 

10. R – tereny otwarte (pola, łą-ki, 
grunty rolne, zakrzewienia i 
zakrzaczenia) - istniejące 

ogrody działkowe, ulice lokalne, dojazdowe 
i wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury 

- 

11. NOp – tereny infrastruktury 
technicznej (np. oczyszczalnia 
ścieków)- projektowane 

grzebowisko dla zwierząt, garaże, budynki 
gospodarcze, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 

12. tereny komunikacji: G1/2, 
Z1/2p, L1/2p, Z1/2, L1/2, D1/2 

sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

- 

13. Tereny infrastruktury 
technicznej (C – ciepłownia) - 
istniejące 

parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury 

wg potrzeb 

14. KK – tereny kolei - istniejące - wg potrzeb 

15. KS1 – tereny parkingu - 
istniejące 

sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury - 

16. IS – tereny zamknięte - - 

 
 

 

STREFA 1G 
 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

 
max. współczynniki 
zabudowy/ max. 
współczynniki 
intensywności 
zabudowy 
 

1. MW -tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
- istniejące 

MWp, U, Up, ZP, ZPp, parkingi , ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, garaże istniejące, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 2,0 

2. MWp/Up – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej - 
projektowane 

MW, U, USp, ZP, ZPp, garaże 
istniejące, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,4/2,0 

3. MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
- istniejące 

MNp, U, Up, parkingi, garaże, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają 
         - 0,3 / 0,5 

4. U – tereny zabudowy 
usługowej  - istniejące 

MW, MN, MNp, Up, ZP, ZPp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,6 / 0,8 

5. Up – tereny zabudowy 
usługowej - projektowane 

MW, U, ZP, ZPp, ulice l dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

 
0,6 / 0.8 

6. UK – tereny zabudowy 
usługowej o charakterze 

U, Up, ZP, ZPp, ulice okalne, dojazdowe 
i wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
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sakralnym - istniejące parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 0,8 

7.  U/P- tereny zabudowy usług i 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów - 
istniejące 

Up, ZP, ZPp, ZI, ZIp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,6 / 1,2 

8.  Up/Pp- tereny zabudowy 
usług i obiektów 
produkcyjnych nieuciążliwych, 
składów i magazynów - 
projektowane 

U, ZP, ZPp, ZI, ZIp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, garaże, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,6 / 1,2 

9. KS1 – tereny parkingów - 
istniejące 

ZP, ZPp, ZI, ZIp, garaże, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

- 

10. KS2 – tereny stacji paliw - 
istniejące 

U, Up, ZP, ZPp, parkingi, ulice 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy,, jeżeli 
przekraczają 0.3/ 0.6 

10. ZP– tereny zieleni urządzonej 
- istniejące 

ciągi piesze i rowerowe, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej,  

- 

11, ZPp– tereny zieleni 
urządzonej – projektowane 

UP, parkingi, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnetrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

- 

12.  ZC – tereny cmentarza - 
istniejące 

ZP, ZPp, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury 

- 

13. tereny komunikacji: G2/2,  
Z1/2, Z1/2p,  L1/2, D1/2 

sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, ciągi piesze i rowerowe 

- 

14. IS – tereny zamknięte - - 

 
 
 

 

STREFA 2G  
 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

 
max. współczynniki 
zabudowy/ max. 
współczynniki 
intensywności 
zabudowy (określone 
dla terenu istniejącej 
lub projektowanej 
działki) 
 

1. Pp – tereny obiektów 
produkcyjnych, magazynów i 
składów - projektowane 

Up, KKp, KS1p, KS2p, ZPp, ZIp, ulice 
lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ciągi 
piesze i rowerowe, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

 
0,8 / 2,0 

2. Up – tereny zabudowy usług - 
projektowane 

Pp, ZPp, ulice l dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, parkingi, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

 
0,6 / 0.8 

3. ZIp – tereny zieleni izolacyjnej 
- projektowane 

ZPp, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

- 

4. tereny komunikacji: Z1/2, 
L1/2, D1/2 

sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, ciągi piesze i rowerowe 

- 
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5. IS – tereny zamknięte - - 

6. Ep – tereny infrastruktury 
technicznej – projektowany 
GPZ 

ulice dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

 
wg potrzeb 

 

 

 

STREFA  H 
 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

 
max. współczynniki 
zabudowy/ max. 
współczynniki 
intensywności 
zabudowy (określone 
dla terenu istniejącej 
lub projektowanej 
działki) 
 

1.  MN– tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
- istniejące 

MW, MNp, U, Up, ZP, ZPp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, garaże,sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 0,8 

2.  MN/RO – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  
i ogrodnictwa - istniejące 

MW, MNp, U, Up, ZP, ZPp, ulice l 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,5 / 0,8 

2.  Up/P - tereny zabudowy 
usługowej projektowanej i 
istniejących obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów  

MN, ROp,  U, ZP, ZPp, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,6 / 1,2 

3. P – tereny obiektów 
produkcyjnych, magazynów i 
składów - istniejące 

Up, ZPp, ZIp, ulice lokalne, dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

 
0,8 / 0,8 

4. USp – tereny usług sportu i 
rekreacji - projektowane 

U, Up, MN, ZP, ZPp, ulice l dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

0, 2 / 0,3 

5. ZD - tereny ogrodów 
działkowych - istniejące 

ZP, ZPp, ciągi piesze i rowerowe, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

wg przepisów 
odrębnych 

6. ZPp – tereny zieleni 
urządzonej - projektowane 

parkingi, ulice dojazdowe i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, parkingi, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

- 

7. ZI – tereny zieleni izolacyjnej - 
istniejące 

ZP, ZPp, parkingi, ulice dojazdowe i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

- 

8. ZZ – tereny zieleni łęgowej - 
istniejące 

ulice dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze 
i rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury 

- 

9. WS, WSp - tereny wód 
powierzchniowych 
śródlądowych – istniejące i 
projektowane 

-                 - 

10. R - tereny otwarte wyłączone 
spod zabudowy 

ogrody działkowe, Zpp, USp, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i 

- 
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urządzenia infrastruktury 

11. ZN - tereny zieleni 
nieurządzonej - istniejące 

WS, WSp, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

- 

12. tereny komunikacji:        G2/2,  
Z1/2, L1/2, D1/2 

sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, ciągi piesze i rowerowe 

- 

 

 

 

 

III-3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, 

OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK 

(rys. nr 7) 

 
1. Teren miasta Świdnicy odznacza się czytelnym, w części zabytkowym 

układem terenów zieleni i zróżnicowanym całokształtem warunków 
fizjograficznych, stąd występuje tu wiele obszarów i elementów przyrody 
ożywionej chronionych lub wskazanych do ochrony. Wskazuje się do 
ochrony następujące obiekty przyrody ożywionej położone na terenie 
miasta: 

• historycznie ukształtowane zespoły terenów zieleni, tj.: parki zabytkowe i 
cmentarze, znajdujące się w strefie A i B ochrony konserwatorskiej, 

• wszystkie pozostałe tereny tworzące miejski system terenów zieleni, na 
które składają się: parki, zieleńce, tereny zieleni osiedlowej, tereny zieleni 
urządzonej i nieurządzonej,  cmentarze oraz ogrody działkowe, i zieleń w 
obszarach sportu i rekreacji, 

• dolinę rzeki Bystrzycy jako teren o funkcji biotycznej i przewietrzającej 
miasto, 

• tereny otwarte w północnej i południowej części miasta, chronione przed 
zabudową, z wyjątkiem obiektów związanych z rekreacją na terenach 
ogródków działkowych.    

• pomniki przyrody ożywionej, 

• teren „Strzelnica” w formie użytku ekologicznego . 
 

2. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania środowiska przyrodniczego 
należy dążyć do rozwoju ekologicznego systemu terenów zieleni i 
krajobrazu poprzez ich modernizację i rozbudowę przy zapewnieniu 
ciągłości i trwałości układu oraz pełną ochronę istniejących wartości 
przyrodniczych. System ten tworzą zasadniczo trzy obszary: 

• tereny zieleni parkowej w obszarze śródmiejskim w powiązaniu z terenami 
zieleni osiedlowej i ogrodów działkowych, 

• tereny doliny Bystrzycy, 

• tereny otwarte. 
 
3. Dla ochrony terenów zieleni parkowej w obszarze śródmiejskim zakłada się 

w szczególności: 

• bezwzględny zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych nie związanych z 
funkcją parków oraz budowy parkingów w ich obrębie, 

• usunięcie nasadzeń niezgodnych z zabytkowym układem parków, 
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• uzupełnienie nasadzeń i modernizacja nawierzchni oraz elementów małej 
architektury wg. specjalistycznych projektów zieleni. 

• zapewnienie ciągłości układu poprzez wprowadzenie nasadzeń alejowych 
i drobnych form ogrodowych. 

• Rewaloryzacja, modernizacja i prawidłowa eksploatacja terenów zieleni 
miejskiej. Szczególnie dotyczy to obszarów „plant miejskich” w strefie A, a także 
parków miejskich w tym: 

 
- park przy ul.Sikorskiego  
- park Młodzieżowy z wieżą widokową, 
- park przy ul.Pionierów, 
- park Centralny, 
- park przy ul.Saperów, 
- park przy ul.Gdyńskiej, 
- park przy ul. Parkowej 
- park przy ul. Łukasińskiego 
- park nad zalewem Witoszówki 
- park przy Al. Brzozowej(flesza) 
 

4. Zagospodarowanie zielenią następujących placów miejskich jako miejskich 
przestrzeni publicznych i elementów struktury przyrodniczej miasta: 

• plac Św. Małgorzaty, 

• plac Kombatantów, 

• plac Wojska Polskiego, 

• plac Tysiąclecia, 

• plac Drzymały, 

• plac Jana Pawła II, 

• plac Grunwaldzki, 
 

 
5. Pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu ogrodów działkowych, leżących 

na obrzeżach miasta jako elementów zieleni miejskiej chronionej przed 
zabudową. Ogrody działkowe leżące bliżej centrum miasta mogą podlegać 
zmianom przeznaczenia, z zachowaniem przepisów szczególnych w tym 
zakresie. 

 
6. Konsekwentne i sukcesywne ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w mieście 

przez likwidację palenisk ogrzewanych węglem. 
 
7. Ustalanie warunków ochrony środowiska, oraz obowiązku ograniczenia 

uciążliwości do granic nieruchomości inwestora przy lokalizacji nowych obiektów 
związanych z produkcją, przetwórstwem i rzemiosłem. 

 
8. Pierwszoplanowymi zadaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska 

będzie dalsza kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości powietrza i wód 
otwartych. Dla ochrony powietrza atmosferycznego zakłada się eliminację 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych o znaczeniu lokalnym poprzez m. in. 
zmianę dotychczas stosowanych technologii ogrzewania na technologie 
proekologiczne. Dla ochrony zasobów wodnych niezbędne jest całkowite 
uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście i ograniczenie zrzutu 
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ścieków i ładunków zanieczyszczeń do wód i ziemi poprzez rozbudowę i 
modernizację kanalizacji miejskiej i odprowadzenie ścieków do nowej 
oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Równolegle należy dążyć do  obniżenia 
koncentracji zanieczyszczeń w ściekach i zmniejszania ich ilości poprzez 
wprowadzanie zamkniętych obiegów wody i modernizację technologii głównych 
zakładów przemysłowych.  

 

9. Na obszarze miasta nie ma ustanowionych terenów uzdrowisk. 

 

III-4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ (rys. nr 7) 

 
1. O wartościach historycznie wykształconego układu zabudowy miasta 

decyduje przede wszystkim jego zespół śródmiejski oraz inne zespoły 
zabudowy zabytkowej. Objęte ochroną obiekty i obszary środowiska 
kulturowego stanowią o tożsamości miasta. Uwzględnianie faktu ich 
występowania, a także harmonizowanie  charakteru zabudowy współczesnej 
z zabytkową, jest obowiązkowe na podstawie przepisów odrębnych. Dla ich 
ochrony oraz integracji historycznie ukształtowanych przestrzeni ze 
współcześnie realizowanymi obiektami, służącym utrwaleniu tożsamości 
miasta zakłada się: 

 

• ochronę obiektów zabytkowych in situ (w miejscu), 

• zachowanie obiektów i obszarów o wartościach kulturowych poprzez ich 
konserwację, rewaloryzację i adaptację do współczesnych potrzeb i 
wymogów,  

• rozszerzenie zakresu ochrony w/w obszarów poprzez ustanowienie stref 
ochrony konserwatorskiej wyznaczonych w studium i wskazanych w 
planach zagospodarowania przestrzennego z określeniem możliwości 
inwestycyjnych w ich obrębie, 

• zakaz lokalizowania w sąsiedztwie zabytków obiektów uciążliwych i 
inwestycji, które mogą pogorszyć stan środowiska przyrodniczego oraz 
zakaz lokalizowania budynków zasłaniających widok na zabytek, a także 
obiektów dysharmonizujących przestrzennie i kompozycyjnie z tym 
zabytkiem. 

• rewaloryzację  obszarów i obiektów , 

• kształtowanie skali i formy nowej zabudowy w nawiązaniu do tradycji 
historycznych danego miejsca w twórczej interpretacji. 

• opracowanie strategicznego programu konserwatorskiego dla ratowania 
najcenniejszych obiektów, 

• aktualizacje ewidencji dóbr kultury, 

• określenie preferencji dla utrzymania i ratowania lokalnych walorów 
kulturowych, a także dla realizacji obiektów o twórczych rozwiązaniach 
architektonicznych, 

 
2. W studium wyznaczone zostały strefy ochrony konserwatorskiej: 
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A – ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej miasta, tożsamej z 
granicą strefy E – ekspozycji bezpośredniej obszarów objętych ścisłą 
ochroną  

B – strefa ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego oraz 
zabytkowych elementów zagospodarowania, obejmująca obszar 
przyległy do strefy „A. oraz niewielkie kompleksy zabudowy zwartej 
sprzed 1945  

K  -  strefa ochrony krajobrazu, chroniąca sylwetę zespołu zabudowy 
śródmiejskiej miasta 

Aa – strefa ochrony archeologicznej – systemów obronnych położonych 
poza granicą strefy A,  

Ab – strefa obserwacji archeologicznej 
W - stanowiska archeologiczne  
 
Przy opracowaniu planów miejscowych dla stref A, B, K , Aa, Ab, W zakłada 
się wprowadzenie w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi ustaleń 
dotyczących: 
- istniejącej zabudowy historycznej – zasady konserwacji, modernizacji, 

rewaloryzacji i przekształceń, 
- istniejącej zabudowy powojennej w zakresie przekształceń, 
- lokalizowania i kształtowania form, skali nowej zabudowy, 
- obszarów i obiektów dysharmonijnych drobno- i wielkokubaturowych w 

zakresie ich waloryzacji (konieczne jest wyszczególnienie tego typu 
obiektów), 

- lokalizowania i form architektonicznych obiektów o dużych kubaturach, 
- lokalizowania i form architektonicznych obiektów drobnokubaturowych, 
- kształtowania małej architektury, 
- kształtowania zieleni, 
- stosowania materiałów i kolorystyki obiektów, 
- lokalizowania i modernizowania infrastruktury technicznej oraz urządzeń 

towarzyszących. 
 

3. Strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej (A) wyznaczono, 
dla utrwalenia odrębności zespołu zabytkowego i jego fragmentów 
świadczących o historycznym rozwoju. Granica strefy przebiega wzdłuż 
zewnętrznej wobec starego miasta linii zabudowy pl. Św. Małgorzaty, ul. 1 
Maja, ul. Wrocławskiej, pl. Wolności, ul. Garbarskiej, ul. S. Wyspiańskiego, 
pl. Wojska Polskiego, ul. Niepodległości, pl. Grunwaldzkiego, ul. St. 
Żeromskiego, ul. Muzealnej, ul. Komunardów oraz wzdłuż zewnętrznej 
wobec placu Pokoju i cmentarza ewangelicko-augsburskiego linii 
rozgraniczającej ulic Saperów i Kościelnej oraz ogrodzenia placu i 
cmentarza. Obejmuje ona obszary szczególnie wartościowe do 
bezwzględnego zachowania oraz restauracji, rekonstrukcji. W tej strefie 
zakłada się priorytet działań konserwatorskich. 
W strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej obowiązuje: 

• konserwacja i rewaloryzacja historycznej zabudowy, układów 
przestrzennych i ich elementów, 

•  eliminacja lub przekształcenie form dysharmonijnych (obiektów i 
urządzeń), 

•  uczytelnienie historycznych struktur przestrzennych, 
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• dostosowanie nowych obiektów do historycznej zabudowy, układu 
przestrzennego w zakresie sytuacji, skali, formy i detalu 
architektonicznego, materiału oraz funkcji, 

• opracowanie planów zagospodarowania w skali 1:1000. 
 
4. Strefę ochrony układu urbanistycznego i ochrony oraz rewaloryzacji założeń 

parkowych i cmentarzy (B) wyznaczono dla ochrony zabytkowych 
elementów dawnego układu przestrzennego, które dominują w jej obrazie 
przestrzennym posiadając wartości kulturowe w skali lokalnej. 
W strefie tej obowiązuje: 

• zachowanie charakteru historycznej zabudowy i układów przestrzennych, 

• uczytelnienie historycznych struktur przestrzennych, 

• w miarę możliwości eliminowanie elementów dysharmonijnych, 

• dostosowanie nowych obiektów do charakteru historycznej zabudowy i 
układów przestrzennych w zakresie sytuacji, skali i formy 
architektonicznej, 

• rewaloryzację i ochronę terenu Parku Młodzieżowego. 
 

5. Strefa ekspozycji pośredniej chroniącej sylwetę miasta. 
Obszar strefy pokrywa się z obszarem strefy „A”. 
W strefie tej ustala się: 

• nieprzekraczalne gabaryty i zasady wprowadzenia nowej zabudowy 
zharmonizowanej z zespołem zabytkowym, 

• stopień ingerencji przestrzennej w eksponowaną sylwetę miasta, 
przedstawiony w stosownej analizie krajobrazowej, 

• obowiązek uzgodnienia zamierzeń inwestycyjnych z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 

 
 

6. Strefa „K” – ochrony krajobrazu i ekspozycji pośredniej. 
Integralną częścią strefy „K” są: 
• punkty widokowe z wyznaczonymi trójkątami widoczności, 
• pasma widokowe zaczynające się w punktach widokowych. 
 
W strefie K ustala się: 
• obowiązek dokonywania analizy stopnia ingerencji przestrzennej i 

przyrodniczej nowoprojektowanej zabudowy z chronionym krajobrazem, 
• obowiązek uzgodnienia zamierzeń inwestycyjnych z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków. 
 
7. Strefa ochrony archeologicznej (Aa) systemów obronnych miasta, 

położonych poza obszarem strefy A, obejmuje tereny o rozpoznanej 
zawartości reliktów archeologicznych podlegających ochronie 
konserwatorskiej. 
W strefie ochrony archeologicznej obowiązuje: 

• uzyskanie pozwolenia na lokalizację nowych obiektów ze służbami 
konserwatorskimi, 

• uzgadnianie ze służbami konserwatorskimi prac ziemnych oraz 
zapewnienie badań archeologicznych  w trakcie ich wykonywania. 
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8. Wyznaczono w studium obszary i obiekty dysharmonijne, które winny być 
przedmiotem ustaleń planów miejscowych, dotyczących możliwości i 
sposobów przekształceń, rewaloryzacji i odnowy. 

 
9. Uwzględnianie w pracach planistycznych i decyzjach administracyjnych, 

wyników badań naukowych dotyczących środowiska kulturowego oraz 
odkryć archeologicznych dokonanych na obszarze gminy, które winny 
wpływać na ustalenia szczegółowe granic stref oraz wytycznych 
konserwatorskich odnoszących się do cennych obszarów środowiska 
kulturowego. 

 
10. Kontynuowanie zasady sporządzania okresowych, specjalistycznych analiz 

stanu środowiska kulturowego Świdnicy, w celu stworzenia aktualnych, 
merytorycznych podstaw procesów planistycznych i decyzji 
administracyjnych dotyczących obszarów istotnych dla ochrony i 
kształtowania środowiska kulturowego miasta. 

 
 

III-5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ. 

 

III –5.1. Komunikacja samochodowa. 

1. Zakłada się, że główny ruch tranzytowy z kierunku wschód – zachód 
zostanie wyprowadzony w przeważającej części poza granice miasta, po 
wybudowaniu obwodnicy w ciągu drogi Nr 35. Nowa obwodnica będzie 
posiadać parametry drogi głównej ruchu przyśpieszonego. 

 
2. Ruch tranzytowy z kierunku północ – południe będzie prowadzony przez 

miasto w obrębie dróg wojewódzkich nr 382 i 379, do czasu wybudowania 
obejścia zachodniego (łączącego się z projektowana obwodnicą w ciągu 
drogi nr 35). Wskazane jest uzyskanie dla powyższych dróg wojewódzkich 
parametrów dróg głównych. 

 
3. System komunikacji drogowej, poza swymi podstawowymi funkcjami, to jest 

zapewnieniem połączeń pomiędzy miejscami generowania i odbioru ruchu 
oraz stymulowaniem rozwoju miasta w pożądanych kierunkach, ma za 
zadanie zapewnić zarówno bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak i wygodę 
podróżowania. Cele i zadania w tym zakresie realizowane są przez: 

- kształtowanie systemu komunikacji miejskiej, 
- organizację ruchu (w tym oznakowanie pionowe i poziome), 
- kształtowanie geometrii ulic, ze szczególnym uwzględnieniem 

prawidłowego kształtowania skrzyżowań i węzłów, 
- utrzymywanie właściwego stanu technicznego nawierzchni dróg. 
Wybór optymalnego dla mieszkańców rozwoju przestrzennego miasta wiąże 
się, w każdym przypadku, z koniecznością adaptacji istniejącego układu 
komunikacyjnego do przyszłych potrzeb, a więc z modernizacją i 
przebudową ulic, realizowaną w celu zapewnienia sprawnych powiązań 
funkcjonalnych w mieście. 
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4. Należy zwrócić uwagę, że decyzje planistyczne i realizacyjne w zakresie 
komunikacji mają ogromne znaczenie w kształtowaniu struktury miasta. Raz 
wytyczona ulica, choć modernizowana i adaptowana do zmieniających się 
potrzeb, na długie lata, a często na zawsze, przesądza o sposobie 
zagospodarowania terenów przyległych. Układ dróg ma decydujące 
znaczenie dla czytelności struktury miasta i jak żaden z innych elementów 
zagospodarowania przesądza o możliwości sprawnego funkcjonowania 
miasta. Usprawnienie funkcjonowania systemu komunikacji w mieście ma 
również znaczenie dla poprawy obronności miasta na wypadek wojny. 

 
5. Poprawa funkcjonowania systemu komunikacyjnego miasta może nastąpić 

poprzez budowę, projektowanych w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa, obwodnic miasta. Do czasu ich realizacji 
system komunikacji miejskiej w Świdnicy będzie obciążony ruchem 
tranzytowym, lecz modernizacja tego systemu w sposób znaczący może 
poprawić płynność ruchu i zmniejszenie ruchu tranzytowego przez centrum 
miasta.  

 
6. System komunikacji drogowej miasta kształtowany będzie z 

wykorzystaniem istniejącej sieci dróg i ulic, a jego modernizacja polegać 
będzie przede wszystkim na uzupełnieniu brakujących ulic zbiorczych i 
lokalnych, poprawie, w miarę możliwości, parametrów istniejących ulic do 
standardów podanych w warunkach technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne oraz ograniczeniu liczby skrzyżowań na ulicach 
głównych. Teoretyczna, i w znacznej części praktyczna, możliwa 
przepustowość jednego pasa ruchu przekracza często przepustowość 
skrzyżowania, a zatem ograniczenie ilości skrzyżowań jest oczywistym 
usprawnieniem funkcjonowania sieci komunikacyjnej. 
Uwzględniając podstawowe zasady inżynierii ruchu określa się strukturę 
systemu komunikacji miejskiej, przedstawioną na rysunkach kierunków Nr 6 
i Nr 8.  

 
7. Podstawowym elementem wewnętrznej komunikacji w Świdnicy będzie tzw. 

obwodnica średnicowa.  W skład tej obwodnicy wchodzą: 

• istniejąca droga główna, w śladzie drogi krajowej Nr 35 (ul. Esperantystów 
i Zamenhofa) 

• ulice zbiorcze i główne:  
- Przemysłowa, cz. ul. Kopernika, przebudowane i zmodernizowane 

Towarowa oraz Kasztanowa, cz. ul. Bystrzyckiej, ul. Kraszowicka, ul. 
Przyjaźni, ul Słowiańska, cz. ul. Wałbrzyskiej, ul. Korczaka i 
projektowane przedłużenie ul. Korczaka w kierunku ul. Zamenhofa  
(przebieg projektowanej drogi przedstawiony jest na planszy nr 6 i nr 8 
w dwóch wariantach -  wybór wariantu nastąpi na etapie sporządzania 
planów miejscowych).  

 
8. Drugim ważnym elementem w systemie komunikacji miejskiej jest sieć ulic 

zbiorczych tworzących tzw. obwodnicę śródmiejską zewnętrzną 
przebiegającą ulicami: Sybiraków, Armii Krajowej, Pionierów, Śląską, 
Westerplatte, Wrocławską oraz Łączną. Obwodnica ta połączona jest z 
obwodnicą średnicową promieniście biegnącymi ulicami: Wałbrzyską, 
Śląską, Westerplatte oraz ul. Kopernika. 
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9. Trzecim elementem wyróżniającym  się w systemie komunikacji miejskiej 

jest tzw. obwodnica śródmiejska wewnętrzna. Tworzą ją następujące ulice: 
St. Żeromskiego,  Al. Niepodległości, Wrocławska, Saperów i Bolka 
Świdnickiego. 

 
10. W projektowanej strukturze systemu komunikacji Świdnicy należy dążyć do 

przestrzegania zasady kształtowania węzłów lub skrzyżowań na następujących 
połączeniach dróg: 

• drogi głównej ruchu przyspieszonego z drogami głównymi, 

• dróg głównych z innymi drogami głównymi lub drogami zbiorczymi,  

• dróg zbiorczych z innymi drogami zbiorczymi. 
 

11. W miarę wzrostu liczby pojazdów w mieście należy przewidzieć budowę sieci 
parkingów strategicznych, szczególnie w centralnym rejonie miasta (stare miasto i 
śródmieście) poza liniami rozgraniczającymi ulic. Ograniczenie możliwości 
parkowania przy ulicach wpłynie na zwiększenie przepustowości jezdni i płynność 
ruchu komunikacji w mieście. 

 
12. Należy podejmować działania mające na celu segregację ruchu pieszego i 

kołowego, szczególnie w historycznym centrum i w śródmieściu, z 
wykorzystaniem istniejącej sieci ulic lokalnych i dojazdowych wyłącznie dla ruchu 
pieszo-jezdnego lub pieszego. W niektórych przypadkach konieczne będzie 
udostępnienie ciągów pieszych dla dostawy towarów do sklepów i obiektów 
usługowych w późnych godzinach wieczornych oraz wczesnych rannych. Możliwe 
jest także wprowadzenie na obszarze „Starego Miasta” ruchu jednokierunkowego. 
Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zawarte być muszą w specjalistycznym 
opracowaniu branżowym dotyczącym organizacji ruchu w mieście. 

 

13. Liczbę i sposób urządzania miejsc postojowych lub budowy garaży należy 
ustalać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o 
warunkach zabudowy, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których 
korzystają osoby niepełnosprawne, przy zachowaniu warunków określonych w 
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Przyjmuje się minimalne wskaźniki programowe 
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, podane  poniżej: 

• dla zabudowy wielorodzinnej       - 1m.p./1 mieszkanie, 

• biura, urzędy, obiekty handlowe      - 1m.p./50m2, 

• motele, hotele i inne usługi  turystyczne - 1 m.p./4 łóżka 

• restauracje, kawiarnie        -1 m.p./5 miejsc konsumpcyjnych, 

• obiekty sportowo-rekreacyjne      - 1 m.p./100m2 p.u. 

• dla zabudowy produkcyjnej        - 1 m.p./150m2 p.u. 
 

 

14. W strefie A, dla nowych obiektów handlu, gastronomii i innych 
zlokalizowanych w zwartej zabudowie dopuszcza się lokalizację parkingów 
wzdłuż istniejących ciągów ulicznych i zmniejszenie powyższych 
wskaźników. 
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15. Planuje się połączenie ścieżkami rowerowymi ośrodków usługowych większych 
osiedli z centrum miasta wzdłuż cieków wodnych i kształtowanych ciągów 
komercyjnych i przestrzeni publicznych. 

 
16. Zakłada się modernizacje i przebudowę drogi powiatowej Nr 3396 w 

parametrach drogi zbiorczej. 
 
17. W projektowanej części przemysłowej osiedla Zawiszów zakłada się 

budowę ulicy zbiorczej, która będzie łączyć drogę powiatową nr 3396 z 
drogą wojewódzka nr 382. Poważnym utrudnieniem powyższej inwestycji 
jest budowa estakady lub tunelu na skrzyżowaniu z istniejącymi 
torowiskami kolejowymi.  

 
18. Stacje tankowania gazem LPG należy lokalizować na terenach wskazanych 

pod stacje paliw. 
 

III –5.2. Komunikacja kolejowa. 

1. Zakłada się modernizację linii kolejowych Nr 137 i 285. 

 

III –5.3. Systemy infrastruktury technicznej. 
 
1. Zaopatrzenie w wodę. 

Zakłada się modernizację i rozbudowę istniejącego systemu zaopatrzenia 
miasta w wodę. Zwodociągowaniu podlegać będą nowe tereny wskazane 
pod zabudowę, między innymi: 
- mieszkaniową w: dzielnicy Kraszowice,  okolicach ul.Sikorskiego – 

Pogodna – Podmiejska, Westerplatte- Bystrzycka, Częstochowska 
 
- przemysłową w: dzielnicy Zawiszów, wzdłuż terenów ul. Metalowców 

 
2. Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 

2.1. Dla uporządkowania gospodarki ściekowej zakłada się rozbudowę i 
modernizację wszystkich systemów kanalizacji: ogólnospławnej, 
sanitarnej i wód opadowych. 

2.2. Miejski system kanalizacyjny obejmie docelowo wszystkie istniejące 
obszary zurbanizowane stwarzając dogodne warunki do rozbudowy na 
obszarach wskazywanych pod zabudowę. Wyróżnić tu można obszary o 
bardziej lub mniej dogodnych warunkach powiązania z miejskim 
systemem kanalizacyjnym. Istniejące warunki terenowe wymuszają na 
niektórych obszarach stosowanie pompowych systemów odprowadzania 
ścieków. 

 
2.3. Ponieważ odpływy z kanalizacji deszczowej oddziaływują niekorzystnie na stan 

czystości wód powierzchniowych, w opracowaniach planistycznych i decyzjach 
administracyjnych należy ustalać zakaz odprowadzania niepodczyszczonych 
ścieków deszczowych z wielostanowiskowych parkingów i utwardzonych 
placów manewrowych oraz składowych do cieków wodnych. W celu redukcji 
zanieczyszczeń niezbędna jest budowa urządzeń podczyszczających 
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(osadników i separatorów) i rezerwacja niezbędnych do ich budowy terenów 
przy poszczególnych wylotach kanałów deszczowych. 

 

3. Energetyka 
 
3.1. Rozbudowa miasta o nowe obiekty usługowe i osiedla mieszkaniowe 

będzie wymagała rozbudowy i modernizacji istniejących linii średniego 
napięcia 20kV oraz budowy nowych stacji transformatorowych 20kV. 
Istniejąca sieć niskiego napięcia wymaga modernizacji i przebudowy. 

 
3.2. Dla uruchomienia nowych inwestycji przemysłowych zlokalizowanych w 

dzielnicy Zawiszów  istnieje potrzeba budowy nowego GPZ oraz linii 110 
kV.   

 
3.3. Należy przewidywać zamianę istniejących linii napowietrznych  na kablowe na 

obszarach rehabilitacji i przekształceń . 
 
3.4. Napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne należy projektować i 

wykonywać w sposób zapewniający zachowanie walorów krajobrazowych 
środowiska oraz ochronę przed szkodliwymi uciążliwościami dla środowiska . 

 
4. Zaopatrzenie w gaz 
 
4.1. Układ zaopatrzenia w gaz jest wystarczający z punktu widzenia stworzenia 

podstaw dla funkcjonowania miejskiego systemu gazowniczego, co 
umożliwia jego rozbudowę we wszystkich postulowanych kierunkach.  

 
4.2. Zaopatrzenie w gaz odbiorców na terenie miasta jest realizowane na bazie 

gazociągu wysokiego ciśnienia położonego w gm. Świdnica, od strony 
południowo-zachodniej części miasta. Gazociąg ten przez dwie stacje 

redukcyjno-pomiarowe I zapewnia dostawę gazu na wszystkie cele, w tym 
ogrzewanie budynków.  

 
4.3. Modernizacji i przebudowy wymaga istniejąca sieć niskiego ciśnienia w 

centrum miasta. 
 
4.4.  Zarówno stacje redukcyjne I° i II°, jak i sieci magistralne i rozdzielcze 

średnioprężne posiadają rezerwy przepustowości. System gazowniczy 
przygotowany jest na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz, 
gwarantując przy tym wysoką pewność zasilania. Jedynie w przypadku 
podjęcia decyzji o realizacji układów energetycznych dużej mocy 
spalających gaz, niezbędne byłoby przeprowadzenie nowych inwestycji 

w systemie gazowniczym i zrealizowanie nowej stacji redukcyjnej I o 
przepustowości odpowiedniej dla pokrycia dodatkowych potrzeb sektora 

energetycznego. Takim elementem wymuszającym budowę nowej stacji I 
mogą być potrzeby energetyczne projektowanej strefy G2 aktywizacji 
gospodarczo-przemysłowej w dzielnicy Zawiszów.  



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 MIASTA ŚWIDNICA  

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o.  strona 106 

58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 26 

 

5. Ciepłownictwo 
 
5.1. Istniejący system ciepłowniczy uzupełniony gazem jako równoważnym 

źródłem energii stanowić będą podstawę zaopatrzenia odbiorców w 
energię cieplną.. Zakłada się modernizacje sieci cieplnej. Istniejące 
kotłownie posiadają rezerwę cieplną umożliwiającą przyłączenia nowych 
obiektów mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych. 

 
5.2. Odbiorcy indywidualni na terenie miasta korzystają z różnorodnych 

nośników energii takich jak: gaz, olej opałowy, węgiel kamienny i 
brunatny, koks i drewno. W ostatnich latach duża ilość odbiorców 
modernizuje lokalne kotłownie przechodząc na zastosowanie paliw 
proekologiczych.  

 

6. Telekomunikacja 
 
6.1. Zakłada się utrzymanie i budowę nowych central telefonicznych 

wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych. 
 
6.2. W celu zwiększenia liczby abonentów oraz poprawy jakości połączeń 

telefonicznych konieczna jest modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej w mieście. 

 
6.3. Rozwój sieci telefonii komórkowej realizowany będzie w oparciu o 

indywidualne plany rozwojowe poszczególnych sieci. Lokalizacja stacji 
bazowych sieci telefonii komórkowej będzie ustalana na etapie 
sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

7. Gospodarka odpadami 
 
7.1. Rozwiązanie problemów związanych z gromadzeniem i 

zagospodarowaniem odpadów jest jednym z najistotniejszych zagadnień 
warunkujących skuteczną ochronę środowiska. Ponieważ w granicach 
administracyjnych miasta nie ma możliwości zlokalizowania terenu pod 
gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów, a równocześnie gospodarka 
odpadami nie jest rozwiązana w dłuższym horyzoncie czasowym  w 
gminach przyległych, należy problem ten traktować  jako element polityki 
przestrzennej w granicach powiatu świdnickiego.  

 
7.2. Obsługa miasta w zakresie składowania odpadów jest zapewniona przez 

istniejące składowisko odpadów zlokalizowane w Zawiszowie  w gm. 
Świdnica.  
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III-6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM. 

 

Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym, są wszystkie 
przedsięwzięcia o znaczeniu gminnym, o których mówi art.6 Ustawy o 
nieruchomościach (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) . Do 
nich zalicza się między innymi budowa i utrzymanie: przedszkoli 
publicznych, publicznych szkół podstawowych, domów opieki społecznej, 
usług administracji miejskiej. Również wydzielanie terenów pod gminne 
drogi i ulice, parki, skwery, utrzymanie ich oraz modernizację, opiekę nad 
nieruchomościami wymienionymi w ewidencji dóbr kultury, zakładanie i 
utrzymanie miejskich cmentarzy, ochronę zagrożonych wyginięciem 
gatunków roślin i zwierząt. Tereny te zlokalizowane są na terenie całego 
miasta, głównie w centrum miasta i na przyległych terenach 
mieszkaniowych.  

 

III-7. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z 
USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W 
ART.48 UST.1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM 
 

1. Na obszarze miasta nie ma terenów, dla których zostały sporządzone 
programy, służące realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 

 
2. Również w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Dolnośląskiego nie zostały wprowadzone na terenie miasta  programy 
służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – 
wojewódzkim. 

 
3. Inwestycjami celu publicznego o charakterze ponadlokalnym – powiatowym 

są np. budowa, remonty i utrzymanie: szkół średnich, szpitala i publicznych 
przychodni zdrowia, budynków sądu i prokuratury, wydzielanie terenów pod 
budowę dróg powiatowych, utrzymanie ich i modernizowanie, budowa i 
opieka nad urządzeniami zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków. 
Obszary, na których występują powyższe inwestycje zlokalizowane są 
głównie w centrum miasta.  

 
4. Inwestycją celu publicznego jest modernizacja linii kolejowej nr 137. Posiada 

ona charakter inwestycji o znaczeniu regionalnym.  
 
5. Budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz modernizacja i 

rozbudowa istniejących dróg wojewódzkich zaliczają się do inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – krajowym i wojewódzkim. 
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III-8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY 
WYMAGAJĄCE SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE 
OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O 
POWIERZCHNI SPRZEDAŻY, POWYŻEJ 2000M2 ORAZ OBSZARY 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  

 
1. Na terenie miasta nie występują obszary, dla których należy obowiązkowo 

wykonać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
przepisów odrębnych. 

 
2. Na obszarze miasta zlokalizowane będą nowe obiekty handlowe o 

powierzchni sprzedaży, powyżej 2000m2: 

- przy Marii Skłodowskie-Curie (powiększenie istniejącego INTERMARCHE, 
teren nr 67 pokazany na rys. Nr 8 części kierunków). 

- przy ul. Równej, teren nr 32  pokazany na rys. Nr 8 części kierunków 
(uwzględniony w obowiązującym planie miejscowym). 

 
3. Nie wskazuje się obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomości. 

 
 

III-9. OBSZARY, DLA KTÓRYCH MIASTO ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY 
WYMAGAJACE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I 
LEŚNYCH NA CELE NIEROLNE I NIELEŚNE  

 

1. Około 40% terenu całego miasta objęty jest obowiązującymi planami 
miejscowymi.  

 
2. W  opracowaniu planistycznym znajdują się 4 plany: 
- dwa dotyczą  zlokalizowania strefy aktywizacji gospodarczo-przemysłowej w 

części północnej dzielnicy Zawiszów, 
- MPZP  „Obwodnica” – obejmujący część południową miasta dzielnicy 

Kraszowice, 
- oraz plan w centrum miasta terenów pomiędzy ul. Śląską, terenami 

kolejowymi i rzeką Bystrzycą.  
 
3. Ponadto Radni podjęli 12 uchwał o przystąpieniu do prac planistycznych na 

pozostały obszar miasta: 
- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „ulicy Leśnej” , 
- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnicy -Śródmieście” , 
- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnicy -Pafal” , 
- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnicy –ul. Łącznej” , 
- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnicy –Kolonia” , 
- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnicy –ul. Ofiar Oświęcimskich” , 
- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnicy –ul. Słonecznej” , 
- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnicy –Os. Słowiańskie” , 
- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnicy –Przedmieście” , 
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- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnicy –Zarzecze I” , 
- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnicy –Os. Młodych” , 
- MPZP miasta Świdnicy dla obszaru „Świdnicy –Zarzecze II” . 
 
4. Zakłada się opracowywanie nowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, wynikających z konieczności wprowadzenia zmian w 
istniejącej lub projektowanej strukturze przestrzennej, zgodnej z kierunkami 
zawartymi w studium. 

 

 

III-10. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ  

 

1. Ze względów ekologicznych oraz w związku z intensyfikacja procesów 
urbanizacyjnych zakłada się ograniczenie rozwoju funkcji rolniczej na 
obszarze miasta. Dotychczasowe obiekty obsługi produkcji rolnej winny być 
wykorzystane na cele związane z rolnictwem i jego przetwórstwem. Tereny 
gleb zdegradowanych o niskiej bonitacji oraz przewidziane do utworzenia 
systemu terenów otwartych winny być przeznaczone pod zadrzewienie i 
zalesienie. 

2. Powierzchnie gleb III klasy bonitacyjnej pozostawia się w rolniczym wykorzystaniu 
do czasu niezbędności ich przeznaczania pod procesy urbanizacyjne związane z 
rozwojem miasta w przyszłości. 

3. Ochrona obecnie użytkowanych gruntów rolnych przed dewastacją oraz ich 
właściwe wykorzystanie w okresie poprzedzającym administracyjne wyłączenia ich 
z produkcji rolnej.  

4. Uzyskiwanie stosownych  zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolne, odpowiednio do przepisów odrębnych, w trybie sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.   

5. Zakaz budowy nowych siedlisk na gruntach rolnych stanowiących część 
przyrodniczej struktury miasta (kliny nawietrzające w strefie C, F i H) znajdujących  
się na obszarach terenów otwartych chronionych przed zabudową. 

6. Dla gruntów rolnych, które mogą być przeznaczone pod zabudowę należy 
sporządzać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W planach tych 
należy uwzględniać potrzeby kształtowania zabudowy o cechach miejskości, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie przestrzeni publicznych tzn. 
sposób obudowy ulic, placów i kształtowania nasadzeń.  

 
 

III-11. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA 

SIĘ MAS ZIEMNYCH  

 

Podejmowanie przez gminę wszelkich działań przeciwpowodziowych musi 
być oparte na znajomości obszarów zalewowych. Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 r Prawo Wodne (Dz.U 2001, 115, 1229) określa obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi, które obejmują obszary bezpośredniego 
zagrożenia powodzią oraz obszary potencjalnie zagrożone wodami 
powodziowymi. Granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią 
określa dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w sporządzonym 
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przez niego studium. W chwili obecnej Świdnica nie posiada jeszcze 
„Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią”, o którym mowa w art. 82 ust.2 ustawy Prawo Wodne. Na mapie 
uwarunkowań przyrodniczych rozwoju przestrzennego miasta (rys.2) 
pokazano zasięg  terenów narażonych  na  niebezpieczeństwo powodzi, 
zgodnie z „Planem operacyjnym na wypadek powodzi” będącym w 
dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Świdnicy. 
Podstawą tego planu jest mapa obrazująca przebieg powodzi w lipcu 1997 
roku, które uznaje się za poziom wód maksymalnych o 
prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat. 
Dla terenów międzywala oraz pozostałych obszarów bezpośredniego 
zagrożenia należy stosować wymagania wynikające z „Prawa wodnego” 
(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) i innych przepisów 
odrębnych. 
Na terenie miasta nie występują tereny osuwania się mas ziemnych. 

 
 

III-12. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 

KOPALINY FILAR OCHRONNY 

Na terenie miasta nie występują obiekty lub obszary, dla których wyznacza 
się w złożu kopaliny filary ochronne. 

 

 

III-13. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB 

REKULTYWACJI . 

 

1. Analiza obszarów zabudowanych dokonana została na podstawie dostępnych 
materiałów kartograficznych, zdjęć lotniczych oraz wizji terenowych. Stan 
zabudowy jest zróżnicowany i zależny od okresu budowy obiektów jak i zakresu 
oraz częstotliwości podejmowanych prac remontowych i modernizacyjnych a także 
działań rehabilitacyjnych. 

 
2. Terenami wymagającymi przekształceń, rehabilitacji i i rekultywacji są: 

− tereny objęte strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej A – teren tzw. 
Starego Miasta 

− tereny objęte projektowaną strefą ochrony konserwatorskiej B – ochrony 
układu urbanistycznego, założeń parkowych i cmentarzy, 

−  teren pomiędzy ulicami: Sikorskiego-Langiewicza, 
− teren zabudowy obok kościoła św. Ducha, 
− teren Fabryki Aparatury Pomiarowej :”Pafal” i Zespołu Usług Medycznych 

„Medyk”,  
− teren pomiędzy ul. Łączną a rzeką Bystrzycą, 
− teren w kwartale ulic: Inżynierska, Przemysłowa , Kopernika, Kliczkowska, 
− teren w obrębie ulic: Kliczkowska, Okrężna, 
− teren nieczynnego wyrobiska w okolicach ul. Bystrzyckiej, 
− teren pomiędzy ul. Fieldorfa, w.Pola, Ceglaną  i Bora-Komorowskiego i 

Jałowcową a Głowackiego, 
− tereny kolejowe. 
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3. Polityka przestrzenna w odniesieniu do obszarów o ustalonej strukturze: 
 
3.1. Utrzymanie zasobów budowlanych miasta we właściwym stanie technicznym. 
3.2. Uzupełnianie, wymiana i modernizacja zabudowy na terenach o ustalonej 

strukturze. Podejmowanie działań w tym zakresie z uwzględnieniem przepisów 
szczególnych oraz następujących warunków: 

- utrzymanie podstawowych funkcji terenów znajdujących się w określonej 
strefie funkcjonalnej miasta, 

- utrzymanie skali i charakteru zabudowy w sąsiedztwie, ze szczególnym 
uwzględnieniem zachowania założeń urbanistycznych, bądź ich uzupełnienia 
lub kontynuacji, 

- zachowanie istniejącej linii zabudowy, 
- nawiązanie charakteru i gabarytów zabudowy oraz rodzaju pokryć dachowych 

do zabudowy w sąsiedztwie, 
 

3.3. Uzupełnianie wyposażenia osiedli w komisariaty, obiekty obsługi mieszkańców, w 
urządzenia przeciwpożarowe oraz urządzenia ochrony ludności przed 
zagrożeniami chemicznymi i ekologicznymi. 

3.4.Poddawanie obszarów zabudowanych, szczególnie obszarów  zabudowy 
mieszkaniowej o najniższych standardach technicznych, systematycznym 
procesom modernizacyjnym polegającym na podniesieniu standardu 
wyposażenia budynków oraz modernizacji  zagospodarowania terenów. 

3.5.Przy porządkowaniu zagospodarowania szczególną uwagę należy zwracać na 
kształtowanie przestrzeni publicznych. Przy ich kształtowaniu należy projektować 
obiekty małej architektury, tereny zieleni ogólnie dostępnej oraz powierzchnie 
wodne. Wszelkie prace przy obiektach zabytkowych muszą być uzgadniane z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

3.6.Zmiana funkcji budynków lub uzupełnienie zabudowy może odbywać się w 
ramach funkcji podstawowej strefy, pod warunkiem, że nowa funkcja nie będzie 
uciążliwa dla osób trzecich i środowiska przyrodniczego.  

3.7.Sukcesywna eliminacja działalności uciążliwej dla mieszkańców i środowiska 
przyrodniczego. 

3.8. Wymiana, modernizacja lub uzupełnienie infrastruktury technicznej, z 
uwzględnieniem likwidacji źródeł niskiej emisji oraz możliwości zamiany linii 
elektroenergetycznych napowietrznych na podziemne. 

 

 
4. W odniesieniu do terenów wymagających przekształceń i rehabilitacji: 
 

Dla terenów wskazanych do rehabilitacji i przekształceń należy opracować 
programy rehabilitacji lub inne opracowania planistyczne zgodnie z przepisami 
szczególnymi, które będą podstawą do przekształceń i adaptacji starych oraz 
realizacji nowych inwestycji na tych terenach. 

 

4.1. Obszar centralnej części miasta, z największą ilością obiektów zabytkowych, 
położony w granicach strefy konserwatorskiej (centrum wielofunkcyjne „Stare 
Miasto” i teren znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej B), 

- bezwzględne zachowanie układu zabytkowych ulic przy podejmowaniu działań 
inwestycyjnych. 

- zachowanie historycznych linii zabudowy przy uzupełnianiu obiektów w 
pierzejach. 
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- harmonizowanie wysokości nowych lub przebudowywanych  obiektów przy  
uzupełnianiu zabudowy w określonym kwartale miasta. 

 
4.2.Tereny pomiędzy ulicami: Sikorskiego-Langiewicza oraz teren zabudowy 

obok koscioła św. Ducha, z dużą ilością starej zniszczonej zabudowy 
gospodarczej, nie spełniającą standardów estetycznych i funkcjonalnych 

 
W miarę możliwości likwidować należy wolnostojące budynki gospodarcze 
w złym stanie technicznym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków 
zlokalizowanym od strony dróg publicznych. 

 
4.3. Tereny Fabryki Aparatury Pomiarowej „Pafal” i Zespołu Usług Medycznych 

„Medyk” 
 

Program  modernizacji dotyczyć powinien: 
- porządkowania urbanistyczno-architektonicznego terenów, 
- wprowadzania nowej zabudowy o wysokich standardach w zakresie 

formy, materiałów wykończeniowych, 
- wprowadzenia elementów kompozycji zieleni w formie zieleńców i 

nasadzeń wysokich, 
- sposobu zmniejszenia uciążliwości związanych z sąsiadującym zabudową 

mieszkaniową, 
- likwidacją obiektów o niskich standardach zabudowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków zlokalizowanym od strony dróg publicznych. 

 
4.4. Tereny w kwartale ulic: Inżynierska, Przemysłowa, Kopernika, Kliczkowska 

oraz  w obrębie ulic: Kliczkowska, Okrężna  

 
Program  modernizacji dotyczyć powinien: 
- porządkowania urbanistycznego istniejącej zabudowy,  
- sposobu zmniejszenia uciążliwości związanych z przemysłem, 
- zasad powiązania w/w terenów  z centrum np. ciągiem pieszo – jezdnym z 

pasażem komercyjnych usług i handlu. 

 
4.5. Tereny mieszkaniowe i wielofunkcyjne wzdłuż rzeki Bystrzycy. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zwiększenie dostępności terenów 
nadrzecznych do wykonania ciągów pieszych i rowerowych. W miarę możliwości 
likwidować należy wolnostojące budynki gospodarcze w złym stanie technicznym, 
ze szczególnym uwzględnieniem takich budynków zlokalizowanym od strony dróg 
publicznych. 

 
4.6. Teren nieczynnego wyrobiska w okolicach ul. Bystrzyckiej. 

Teren zdewastowany, wymagający wprowadzenia nowej funkcji przyjaznej 
dla otoczenia.  
Program  przekształceń dotyczyć powinien: 
- likwidacji  pozostałości obiektów o niskich standardach zabudowy,  
- wprowadzania nowej zabudowy o wysokich standardach w zakresie 

formy, materiałów wykończeniowych, 



ZMIANA STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 MIASTA ŚWIDNICA  

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o.  strona 113 

58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 26 

 
4.7. Teren pomiędzy ul. Fieldorfa, W.Pola, Ceglaną  i Bora-Komorowskiego 

 
Program  przekształceń dotyczyć powinien: 
- porządkowania urbanistyczne terenu,  
- likwidacji obiektów garażowo- gospodarczych o niskich standardach 

zabudowy przy ul. Fieldorfa i Tokarzewskiego,Komorowskiego, 
- wprowadzania nowej zabudowy o wysokich standardach w zakresie 

formy, materiałów wykończeniowych, 
- przy modernizacji zabudowy mieszkaniowej należy również wprowadzać 

obiekty małej architektury i zieleni osiedlowej, co wpłynie na podniesienie 
standardu i estetyki miejsc zamieszkiwania społeczności lokalnej. 

 

 
III-14. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH . 

 

1. Na terenie miasta Świdnicy występują tereny zamknięte. Są to następujące 
tereny kolejowe:, dz. nr1, AM3 obręb 6, dz. nr 2 AM4 obręb 6, dz. nr 26, AM8 
obręb 6, dz. nr 1 AM9, obręb 6, dz. nr 6 AM 13, obręb 6, dz. nr 10 AM15 obręb 
6, dz. 14 AM 15 obręb 6, dz. nr 11 AM 16 obręb 6, dz. nr 8/3 AM 1 obręb 6, dz. 
nr 88/4 AM 1 obręb 6, dz. nr 8/5 AM 1 obręb 6, dz. nr 51/2 AM 2 obręb 6, dz. nr 
6 AM 5 obręb 1, dz. nr 8/1 AM 4 obręb 1, dz. nr 1 AM 11 obręb 3, dz. nr 6 AM 9 
obręb 3, dz. nr 6 AM 10 obręb 3, dz. nr 9 AM 10 obręb 3, dz. nr 30/17 AM 13 
obręb 3, dz. nr 1/3 AM 10 obręb 4, dz. nr 7 AM 9 obręb 4, dz. nr 24 AM 1 obręb 
4, dz. nr 145 AM 19 obręb 4.  
 W/w tereny są pokazane na rysunku nr 6. 

 

2. W studium zakłada się docelowo, zniesienie terenów zamkniętych dla części 
działek: nr 1/3 obręb 4 AM10 i nr 30/17 obręb 3 AM 13, oraz stopniowe 
przeznaczenie ich pod funkcję usług i produkcji nieuciążliwej. Tereny te 
oznaczone są na rysunku nr 6 symbolem IS(KK/Up) i IS(KK/Up/Pp). 
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CZĘŚĆ IV –    UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

                         ORAZ  SYNTEZA  USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

 

 

1. Przeprowadzone analizy w części uwarunkowań, sporządzone przez władze 

miasta następujące dokumenty : 

• Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy, ze szczególnym uwzględnieniem strategii 

mieszkaniowej na lata  2000 – 2015, opracowana przez  Biuro Ekspertyz 

Finansowych,Marketingu i  Consultingu UNICONSULT S.C  w 1999r. 

• Aktualizacja i uzupełnienie programu rozwoju miasta Świdnicy, pod nazwą  

„Strategia rozwoju miasta Świdnicy na lata 2000-2015” 

• Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świdnicy 

• Stan oświaty i wychowania w  mieście, 2004r 

• MPRL dla miasta Świdnica, 2004 

• Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla miasta Świdnicy opracowane w 2000r  przez spółkę  

  

 oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Dolnośląskiego, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, wnioski instytucji i osób prywatnych były podstawą 

przyjętych rozwiązań w części kierunków studium miasta Świdnica. 

 

2. Obszar miasta został podzielony na 9 jednostek funkcjonalnych, których 

granice stanowią między innymi: rzeka Bystrzyca, główne ulice miejskie, 

szlaki kolejowe, granice miasta. Podział ten umożliwił prawidłową i 

szczegółową charakterystykę poszczególnych obszarów, przypisanie im 

funkcji wiodących i następnie zróżnicowanie współczynników zabudowy i 

intensywności zabudowy. 

 

3. Zmiany w strukturze przestrzennej wynikają z procesów gospodarczych, 

ekonomicznych i politycznych zachodzących w kraju i regionie. Olbrzymi 

wpływ na intensyfikacje działań skierowanych na pozyskanie nowych 
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inwestorów strategicznych ma fakt przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. Stworzenie strefy aktywizacji gospodarczo-przemysłowe  w 

dzielnicy Zawiszów przyniesie niewątpliwe korzyści w likwidacji bezrobocia, 

stworzy nowe miejsca pracy. 

Aktywizacja terenów wzdłuż dróg wyjazdowych z miasta jest związana z 

obsługą ruchu komunikacyjnego oraz lokalizacją usług komercyjnych 

ponadlokalnych. 

Wskazane nowe tereny mieszkaniowe z usługami towarzyszącymi 

wypełniają istniejącą strukturę osiedlową lub są jej kontynuacją . 

W studium zakłada się stopniowe przekształcanie terenów przemysłowych 

znajdujących się w centrum miasta lub w sąsiedztwie terenów 

mieszkaniowych pod funkcje z przewagą usług i ewentualną działalność 

produkcyjną nieuciążliwą. 

 

4. Zagadnienia ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego w części opisowej studium zostały zasadniczo nie 

zmienione w stosunku do wersji uchwalonej w roku 2001, jednakże w części 

graficznej i opisowej wskazano stopniową możliwość przekształceń terenów 

będących ogrodami działkowymi pod funkcje zabudowy mieszkaniowej i 

usługi. Ustala się pełną ochronę i odbudowę wartości przyrodniczych w 

systemie terenów zielonych, na który składają się przede wszystkim: 

• tereny zieleni parkowej w obszarze śródmiejskim, w powiązaniu z terenami 

zieleni osiedlowej i ogrodów działkowych, 

• tereny doliny Bystrzycy, 

Szczególną ochroną należy objąć tereny parków i skwerów w strefie 

konserwatorskiej A i B. 

W studium zakłada się różnorakie działania na rzecz poprawy stanu 

środowiska w zakresie: 

• przywrócenia I lub II klasy czystości rzece Bystrzycy, 

• likwidację dzikich wysypisk, 

• modernizacje urządzeń infrastruktury mających szkodliwy wpływ na 

środowisko,  

• bezwzględne przestrzeganie odprowadzania ścieków sanitarnych do 

istniejącej oczyszczalni ścieków .  
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5. Ustalenia dotyczące zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków w sposób wyczerpujący są określone w wersji Studium z 2001r., 

na przestrzeni ostatnich lat nie zdezaktualizowały się. Wskazane są obszary 

objęte strefami ochrony konserwatorskiej, dla których ustalone są odrębne 

zasady kształtowania zabudowy. 

 

6. W zakresie kierunków systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

ustalenia dotyczą głównie: 

• budowy obwodnicy w ciągu drogi Nr 35, 

• budowy obejścia zachodniego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 382, 

• budowy nowego przebiegu drogi powiatowej nr 3396, 

• budowy dróg zbiorczych odciążających ruch związany z obsługą nowych 

terenów przemysłowych, prowadzonych poza terenami mieszkaniowymi i 

centrum miasta ( pokazane na rys. nr 6,8, w kilku wariantach), 

• podniesienia standardów technicznych dróg istniejących, 

• modernizacji linii kolejowej Nr 137 i 285,  

• systemów infrastruktury technicznej, które podlegają rozbudowie i 

modernizacji, 

• budowy nowego zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Bokserskiej 

• budowy nowego GPZ (Głównego Punktu Zasilania) dla nowych terenów 

przemysłowych zlokalizowanych w dzielnicy Zawiszów, co wynika z 

przeprowadzonych analiz Urzędu Miasta Świdnicy i Zakładu 

Energetycznego , dotyczących planowanego zapotrzebowania na energię 

elektryczną pod budowę parku przemysłowego. 

 

8. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym rozmieszczane są w 

śródmieściu oraz w obrębie istniejących i projektowanych osiedli 

mieszkaniowych. Część inwestycji komunalnych zlokalizowana jest poza 

granicami miasta, np.: projektowany cmentarz, składowisko odpadów, 

oczyszczalnia  ścieków. 

 

9. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zlokalizowane są 

głównie w centrum miasta, są to np. szkoły średnie, szpitale, sąd. Należą do 
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nich również drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowa. W studium zakłada 

się przede wszystkim utrzymanie, modernizację i ewentualną rozbudowę 

istniejących w/w inwestycji. Modernizację kolei Nr 137 należy zaliczyć do 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Na obszarze miasta nie 

ma terenów, dla których zostały sporządzone programy służące realizacji 

celu publicznego o znaczeniu krajowym czy też wojewódzkim. 

 

10. W studium wskazuje się obszary, dla których obowiązkowe jest 

sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod 

lokalizację  obiektów handlowych o sprzedaży, powyżej 2000m2.  

W studium nie wskazuje się terenów,  dla których należy sporządzić  

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na podstawie 

przepisów odrębnych. 

 

11.  W związku z lokalizacją, na terenie gminy wiejskiej, ważnych dla rozwoju 

miasta istniejących obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej oraz 

technicznej zaleca się rozważenie podjęcia działań zmierzających do 

poszerzenia granic administracyjnych miasta. 
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CZĘŚĆ V –    ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH I 

OPRACOWAŃ ANALITYCZNO-STUDIALNYCH 

 

 

 

 

• Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy, ze szczególnym uwzględnieniem strategii 

mieszkaniowej na lata  2000 – 2015, opracowana przez  Biuro Ekspertyz 

Finansowych,Marketingu i  Consultingu UNICONSULT S.C  w 1999r. 

• Aktualizacja i uzupełnienie programu rozwoju miasta Świdnicy, pod nazwą  

„Strategia rozwoju miasta Świdnicy na lata 2000-2015” 

• „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Świdnica”, 2001r. 

• Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świdnicy 

• Stan oświaty i wychowania w  mieście, 2004r 

• Ekofizjografia miasta Świdnica, 2004r. 

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy.  

• Miejski Plan Rozwoju Lokalnego (MPRL) dla miasta Świdnica, 2005r.  

• Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

miasta Świdnicy , 2000r .  

 

 

 
 


