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1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu 

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. Podstawowym celem 

przedmiotowego dokumentu jest prognostyczna ocena potencjalnego oddziaływania skutków 

realizacji ustaleń projektowanego dokumentu na środowisko przyrodnicze oraz warunki życia 

mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. W dokumencie zawarte zostały m.in. informacje na temat: 

zawartości i głównych celów strategii, istniejącego stanu środowiska na terenie aglomeracji, oceny 

wpływu realizacji ponadlokalnej strategii na elementy środowiska i obszary Natura 2000, sposoby 

uniknięcia niepożądanych skutków tych ustaleń oraz spójność ustaleń dokumentu strategii z celami 

ochrony środowiska zawartych w dokumentach ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym.  

Dokument prognozy, sporządzany w trakcie tworzenia dokumentu strategii, stanowił narzędzie 

umożliwiające harmonizowanie projektowanych kierunków rozwoju ze środowiskiem. Ze względu na 

dużą złożoność zjawisk przyrodniczych, ograniczony zakres rozpoznania środowiska oraz ogólny 

charakter dokumentu jakim jest ponadlokalna strategia rozwoju, ocena potencjalnych przekształceń 

środowiska wynikających z realizacji wskazanych kierunków rozwoju ma formę prognozy. Nie stanowi 

ona dokumentu rozstrzygającego o słuszności realizacji zamierzeń strategicznych i inwestycyjnych, 

a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie niesie za sobą realizacja planu strategicznego 

zawartego w dokumencie na poszczególne komponenty środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, 

w szczególności na bioróżnorodność, ekosystemy, krajobraz, a także na ludzi, dobra materialne oraz 

dobra kultury.  

Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247). Opracowanie 

przygotowane zostało zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, w tym uzgodnieniem zakresu 

i stopnia szczegółowości prognozy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz 

Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarny we Wrocławiu. Wszystkie informacje 

zawarte w prognozie opracowane zostały zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy i metodami oceny 

oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY  

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu strategii wynika 

z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 247), która jednocześnie ustala zakres merytoryczny opracowania. Organ opracowujący 

projekt strategii jest zobowiązany do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko (art. 51, 

ust. 1) oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków 

realizacji strategii i zapewnienia w nim udziału społeczeństwa (art. 54, ust. 1 i 2). Zarząd „Stowarzyszenia 

Ziemia Dzierżoniowska” Uchwałą Nr 06/2020z dnia 20 listopada 2020 roku przystąpił do prac nad 

utworzeniem i opracowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, 

zwanej dalej ponadlokalną strategią rozwoju, strategią rozwoju lub strategią, obejmującej jednostki 

samorządu terytorialnego zrzeszone w ramach Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, których Rady 

podjęły uchwały o przystąpieniu do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii. Podstawę 

przystąpienia do sporządzenia przedmiotowej Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu 

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 stanowi Uchwała nr 01/2021 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” z dnia 15 lutego 

2021 roku w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do opracowywania Ponadlokalnej Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.  
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3. ZAKRES MERYTORYCZNY I PRZYJĘTA METODA OPRACOWANIA PROGNOZY  

Zakres merytoryczny prognozy ustala art. 51 ust. 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247). Prognoza 

oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi 

dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – kierującego tym 

zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a wymogi wobec sporządzających prognozy 

odziaływania przedsięwzięcia na środowisko i raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 ust. 2, 

stanowiące załącznik do prognozy, 

g) datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest 

zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy 

członków zespołu autorów; 

2) określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, 

w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z 

punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 

zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 

negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 

środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 

powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem 

zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawia: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, 

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 

wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Na podstawie art. 53 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), po przeanalizowaniu przedłożonych 

materiałów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem znak:  

WSI.411.90.2021.KM  z dnia 24 marca 2021 r. oraz Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny we Wrocławiu pismem znak ZNS.9022.4.21.2021.DG z dnia 4 marca 2021 r. uzgodnili 

stanowisko w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. 

Prognoza winna być zgodna z treścią całego art. 51 ust. 2 wyżej cyt. ustawy. Ponieważ w przepisach 

nie wskazano na możliwość odstąpienia od wymagań co do zawartości prognozy oddziaływania na 

środowisko stwierdza się, że winna zawierać wszystkie elementy wymienione w powyższym artykule. 
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Prognoza powinna w szczególności określać, analizować i oceniać potencjalny wpływ sposobu 

zagospodarowania terenu na:  

− przedmioty i cele ochrony obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Wzgórza Kiełczyńskie 

PLH020021, Masyw Ślęży PLH020040, Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071, Kiełczyn 

PLH020099, Wzgórza Niemczańskie PLH020082, Kamionki PLH020005,  

− przyrodę i cele ochrony Parku Krajobrazowego Gór Sowich,  

− przyrodę rezerwatów: Góra Radunia i Bukowa Kalenica w Górach Stołowych,  

− Obszary Chronionego Krajobrazu: Góry Bardzkie i Sowie, Wzgórza Niemczańsko–Strzelińskie,  

− stanowiska gatunków roślin, objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), 

gatunków grzybów, objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 

października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) oraz 

gatunków zwierząt, objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.),  

− różnorodność biologiczną,  

− istniejące zadrzewienia,  

− drożność korytarzy ekologicznych. 

Prognoza powinna przedstawiać:  

− ocenę projektu z punktu widzenia ochrony środowiska jako całości – ocenie należy zatem poddać 

wszystkie elementy środowiska, na które ustalenia tego projektu mogą wywierać wpływ 

przekształcający,  

− analizę zagrożeń oraz skutków, które dla środowiska mogą stanowić zaprojektowane 

w dokumencie zadania,  

− propozycje rozwiązań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia, ograniczenia lub eliminacji 

tych zagrożeń,  

− na ile zadania zawarte w projekcie pozwolą na zachowanie istniejących wartości środowiska, 

wzbogacą lub odtworzą obniżone wartości środowiska oraz w jakim stopniu będą potęgować 

zagrożenia już istniejące, 

− wartości krajobrazowe terenu oraz wskazywać zagrożenia dla możliwości zachowania wartości 

krajobrazu i działania mające na celu zapewnienie właściwej ochrony krajobrazów i możliwości ich 

kształtowania.  

Ze względu na udział społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowiska 

sporządzone zostało streszczenie w języku niespecjalistycznym, pozwalające wszystkim 

zainteresowanym, także tym nieposiadającym specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, 

zapoznać się z wynikami i wnioskami z oceny, a także uczestniczyć w dyskusji nad zapisami projektu 

strategii i jej wpływem na zmiany stanu środowiska. Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie (…), prognoza uwzględnia informacje zawarte w prognozach 

oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów powiązanych 

z przedmiotowym projektem. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, zostały 

opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości 

i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. W toku przygotowania opracowania 

rozpoznano walory i zasoby przyrodnicze i krajobrazowe, stan zagospodarowania, stan środowiska 

oraz istniejące zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka na terenie aglomeracji dzierżoniowskiej. 

Przeanalizowano wzajemne powiązania między elementami środowiska oraz odporność środowiska 

na degradację. Szczegółowy zakres wykorzystanych materiałów przedstawiony został w Rozdziale 14. 

Wymienione w nim materiały, w połączeniu z przeprowadzoną wizją terenową, pozwoliły na 

opracowanie charakterystyki stanu funkcjonowania środowiska w podziale na poszczególne 

komponenty. 

Zakres przestrzenny Prognozy obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat 

dzierżoniowski, Gminę miejską Dzierżoniów, Gminę miejską Bielawa, Gminę miejską Piława Górna, 

Gminę miejsko-wiejską Pieszyce, Gminę miejsko-wiejską Niemcza, Gminę wiejską Dzierżoniów 

i Gminę wiejską Łagiewniki. 
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Zastosowana w prognozie metoda polega na porównaniu aktualnego stanu funkcjonowania 

środowiska z funkcjonowaniem przewidywanym jako skutek realizacji projektu strategii. Zawarte 

w prognozie analizy i wnioski mają ogólny charakter, co wynika z ich dostosowania do poziomu 

ogólności zapisów dokumentu ponadlokalnej strategii. Ocenę następstw realizacji projektu strategii 

dokonano z podziałem uwzględniającym wpływ na poszczególne elementy środowiska 

przyrodniczego i antropogenicznego znajdującego się w obrębie granic administracyjnych powiatu 

dzierżoniowskiego, przy uwzględnieniu wzajemnych zależności między nimi. Oddziaływanie na 

środowisko przyrodnicze i krajobraz celów strategicznych i kierunków działania przewidzianych 

w projekcie ponadlokalnej strategii rozwoju oceniano posługując się następującymi kryteriami: 

− charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez znaczenia), 

− intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

− bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

− okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe), 

− częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne), 

− zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne), 

− trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do 

rewaloryzacji). 

Prognoza wskazuje potencjalnie korzystne lub uciążliwe dla środowiska kierunki działania 

i przedstawia skutki środowiskowe związane z ich realizacją oraz wskazuje rozwiązania poprawiające 

istniejący i planowany sposób rozwoju. Stanowi ona również źródło informacji dla społeczeństwa 

o zagrożeniach i konsekwencjach płynących z podejmowanych decyzji dla środowiska naturalnego 

i życia mieszkańców. Do pozostałych celów realizacji prognozy zaliczyć należy: 

− wyeliminowanie, jeszcze na etapie sporządzania projektu ponadlokalnej strategii rozwoju, 

kierunków działania sprzecznych z zasadami zrównoważonego rozwoju analizowanego obszaru 

i jego otoczenia, 

− wprowadzenie kierunków działania umożliwiających rozwój społeczny, gospodarczy i turystyczny 

na analizowanym terenie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej przy równoczesnym 

zachowaniu równowagi przyrodniczej i trwałości procesów przyrodniczych, 

− ocenę skutków oddziaływania przyjętych kierunków działania na środowisko,  

− ocenę na ile kierunki działania pozwolą na zachowanie istniejących wartości zasobów środowiska, 

na ile wzbogacą lub odtworzą obniżone, czy też zdegradowane wartości oraz w jakim stopniu 

spotęgują lub osłabią istniejące zagrożenia. 

W opracowaniu przedmiotowej prognozy wykorzystane zostały metody opisowe, identyfikacja, analiza 

jakościowa przewidywanych oddziaływań, jakie przyszłe inwestycje, realizowane na podstawie 

kierunków działań, mogą wywierać na środowisko. Prace prognostyczne objęły między innymi: 

− studia dokumentów charakteryzujących strukturę przyrodniczą obszaru powiatu 

dzierżoniowskiego i jej sąsiedztwa (stan istniejący i dotychczasowe przekształcenia środowiska) 

oraz istniejących i projektowanych projektów w obszarze objętym opracowaniem, które pozwoliły 

na identyfikację ewentualnych problemów i zmian oraz ocenę proponowanych rozwiązań 

i tendencje dalszych procesów w kontekście obecnego zagospodarowania;  

− analizę projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030; 

− wizję w terenie obszaru objętego prognozą w 2020 i 2021 r. 

Szczegółowe kryteria ocen oraz założenia przyjęte przy ich formułowaniu, opisane zostały w dalszej 

części opracowania (Rozdział 8 i 9). Prognoza wpływu zapisów ponadlokalnej strategii rozwoju na 

środowisko przyrodnicze oparta została również na metodach: analogii funkcji (identyfikacji skutków 

realizacji ustaleń projektu strategii na środowisko dla kierunków działania o podobnym charakterze, 

bez względu na okres realizacji, pod warunkiem ich lokalizacji w podobnych lub porównywalnych 

sytuacjach środowiskowych) oraz analizy porównawczej (odniesienia projektowanych kierunków 

działania do aktualnie obowiązującego zagospodarowania i użytkowania terenu, pozwalających na 

prognozowanie zmian w środowisku). Przeprowadzona analiza zmian, jakie w środowisku potencjalnie 

mogą wywołać realizowane zapisy strategii oraz przygotowanie oceny ogólnej odnosi się do 

faktycznego zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem proponowanych w dokumencie działań 

mitygujących i neutralizujących negatywne oddziaływania wynikające z nowych kierunków rozwoju. 
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W Prognozie dokonano oceny potencjalnego wpływu realizacji planu strategicznego i operacyjnego 

zawartego w dokumencie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej 2030 

w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska, tj.: różnorodności biologicznej, form 

ochrony przyrody, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza atmosferycznego i zmian 

klimatycznych, klimatu akustycznego, powierzchni ziemi i zasobów kopalin, krajobrazu oraz zabytków, 

z uwzględnieniem oddziaływań między poszczególnymi elementami środowiska. Analizie poddano 

spójność celów i kierunków polityki rozwoju w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń stanu 

środowiska. Przy ocenie oddziaływania wzięto pod uwagę cele strategiczne i realizujące je kierunki 

działania i w ich ramach oceniano, jak ich realizacja wpłynie na środowisko i czy w sposób właściwy 

uwzględniają kwestie środowiskowe. 

Przy sporządzaniu przedmiotowej prognozy przyjęte zostało również podstawowe założenie, że 

autorzy projektu ponadlokalnej strategii uwzględnili wszystkie znane lub możliwe i niezbędne do 

uwzględnienia aspekty ochrony środowiska, a zapisy dokumentu strategii przygotowane zostały tak, 

by w możliwie maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne oddziaływanie przyszłych aktywności na 

stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. W Prognozie przyjęto również założenie, że 

wszystkie przykładowe projekty proponowane do realizacji w ramach kierunków działania, będą 

spełniać wymagania odnośnie standardów środowiskowych, przy zastosowaniu najlepszych 

dostępnych technik (BAT). Wnioski z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko stanowiły 

podstawę do określenia rozwiązań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie oraz rozwiązań 

alternatywnych do zawartych w projektowanym dokumencie. 

Ze względu na ramowy charakter projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej 2030  i ogólność poszczególnych zapisów, napotkane trudności wynikające 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy podczas opracowywania Prognozy objęły 

trudności w szczegółowym scharakteryzowaniu skali, zasięgu i intensywności oddziaływania na 

środowisko, zarówno wskazanych kierunków rozwoju jak i proponowanych przykładowych zadań. 

Podobnie, nieprecyzyjne ustalenia dotyczące terminu i czasu realizacji poszczególnych działań 

utrudniły identyfikację i jednoznaczne określenie ryzyka wystąpienia oddziaływania skumulowanego. 

Ze względu na prognostyczny charakter opracowania, trudności wynikające z niedostatków techniki, 

nie miały istotnego wpływu na opracowanie wniosków końcowych. 

4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

Podstawę prawną opracowania dokumentu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej do 2030 roku stanowi art. 10g. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), zgodnie z którym sąsiadujące gminy, powiązane ze sobą 

funkcjonalnie, mogą opracować strategię rozwoju ponadlokalnego będącą wspólną strategią rozwoju 

tych gmin w zakresie ich terytorium. Strategia rozwoju ponadlokalnego  jest opracowywana z udziałem 

powiatu, jeżeli w jej opracowywaniu uczestniczą wszystkie gminy z terytorium tego powiatu. Ustawa 

szczegółowo określa zarówno jej elementy, tryb procedowania oraz konsultowania i uzgadniania 

treści, a także sposób przyjmowania i zapewnienia zgodności z dokumentami strategicznymi 

jednostek samorządowych wyższego szczebla. Zgodnie z ustawą strategia powinna zawierać wnioski 

z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej, strategiczne cele rozwoju oraz 

kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych działań w ujęciu 

wskaźnikowym, model struktury funkcjonalno-przestrzennej, ustalenia i rekomendacje w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, obszary strategicznej interwencji kluczowe dla 

rozwoju, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań, system realizacji strategii, 

w tym wytyczne do  sporządzania dokumentów wykonawczych oraz ramy i źródła finansowania. W celu 

przygotowania i realizacji strategii  rozwoju ponadlokalnego gminy mogą tworzyć stowarzyszenie, 

o którym mowa w art. 84. 

Cel opracowania. W trosce o zaspokojenie potrzeb mieszkańców, jak i rozwój infrastruktury 

technicznej, społecznej oraz wzrost gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, jak również 

konieczność dostosowania dokumentów do zmieniających się uwarunkowań prawnych, a także 

w obliczu kryzysu wywołanego epidemią Covid-19, wskazane jest posiadanie zintegrowanego 

dokumentu strategicznego sięgającego swoim horyzontem najbliższych 10 lat. Pragnąc aby 
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przestrzeń Aglomeracji Dzierżoniowskiej była atrakcyjnym terenem do inwestowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz jednocześnie obszarem o wysokiej jakości życia, w którym mieszkańcy 

mogą zaspokajać różnorodne potrzeby społeczne i zawodowe, władze: Powiatu Dzierżoniowskiego, 

Gminy miejskiej Dzierżoniów, Gminy miejskiej Bielawa, Gminy miejskiej Piława Górna, Gminy miejsko-

wiejskiej Pieszyce, Gminy miejsko-wiejskiej Niemcza, Gminy wiejskiej Dzierżoniów oraz Gminy wiejskiej 

Łagiewniki przystąpiły do opracowania  Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 

2030. Dokument ten pozwoli zmierzyć się ze wspólnymi problemami i wyzwaniami oraz zdefiniować 

cele rozwoju wykorzystujące wspólne szanse i potencjały samorządów tworzących aglomerację. 

Zakres przestrzenny Strategii obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat 

dzierżoniowski, Gminę miejską Dzierżoniów, Gminę miejską Bielawa, Gminę miejską Piława Górna, 

Gminę miejsko-wiejską Pieszyce, Gminę miejsko-wiejską Niemcza, Gminę wiejską Dzierżoniów 

i Gminę wiejską Łagiewniki. 

Metodyka opracowania. Prace nad strategią prowadzone były metodą ekspercko-partycypacyjną 

(uczestniczącą), obejmującą pracę specjalnie powołanego Zespołu ds. opracowania Strategii oraz 

Branżowych Grup Roboczych, opracowujących plan strategiczny i operacyjny w formie warsztatowej 

według procedury i pod kierunkiem zewnętrznego konsultanta (moderatora) oraz wkład koncepcyjny 

pracy ekspertów. Do opracowanej strategii przeprowadzone zostało również badanie opinii 

mieszkańców Aglomeracji, którego wyniki przedstawione zostały w dokumencie Diagnozy sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej Aglomeracji Dzierżoniowskiej, opracowanym na podstawie 

Art. 10a. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. 

Dz.U.2019.0.1295). 

Koncepcja formułowania planu strategicznego oparta została o następujące zasady: 

− strategicznego dopasowania poprzez identyfikację silnych stron aglomeracji wyróżniających ją 

na tle konkurencji  i mających najlepsze dopasowanie jej otoczenia, 

− zorientowania na zasoby, przyjmującą za podstawę strategii aglomeracji jej zasoby, 

wyróżniające ją wśród konkurencji, oraz możliwości w jej otoczeniu zapewniające maksymalne 

wykorzystanie istniejącej przewagi w postaci tych zidentyfikowanych zasobów, 

− zorientowania na otoczenie wskazującą na analizę otoczenia i zakładającą, że zasoby 

aglomeracji muszą się dopasować do jego zmian. 

Efektem pozytywnej współpracy podmiotów zaangażowanych w opracowanie strategii  i wspólnego 

podejścia do zdiagnozowanych problemów i wyzwań rozwoju jest  wypracowanie strategicznych 

obszarów rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej do 2030 roku, w których współdziałać będą ze sobą 

jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty z nimi powiązane. 

W celu zwiększenia atrakcyjności osiedleńczej, gospodarczej i turystycznej aglomeracji oraz 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom demograficznym wyznaczono cele obejmujące trzy wymiary:  

− przestrzenny – działania nakierowane na stworzenie atrakcyjnych warunków do zamieszkania 

zarówno dla rodzin z dziećmi jak i osób starszych, poprzez rozwój i rewitalizację infrastruktury 

usług publicznych, zasobów mieszkaniowych i zaspokojenie potrzeb transportowych, 

− gospodarczy – działania nakierowane na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej 

aglomeracji, sytuacji materialnej mieszkańców oraz przyciągnięcie do aglomeracji ludzi młodych 

poprzez aktywizację i wzmocnienie konkurencyjności lokalnego rynku pracy,  

− społeczny – działania nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego 

mieszkańców, dostępności do odpowiedniej jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, 

rekreacyjnych i innych. 

Zakres opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 zgodny jest 

z obowiązującymi przepisami i obejmuje takie elementy jak: cele strategiczne rozwoju w wymiarze 

społecznym, gospodarczym i przestrzennym; kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 

strategicznych; oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz 

wskaźniki ich osiągnięcia; model struktury funkcjonalno-przestrzennej; ustalenia i rekomendacje 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej; obszary strategicznej interwencji 

określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), 

wraz z zakresem planowanych działań; obszary strategicznej interwencji, wraz z zakresem planowanych 
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działań; system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych; ramy 

finansowe i źródła finansowania.  

Plan strategiczny, obejmujący cele, priorytety (kierunki działań) i priorytety inwestycyjne podlegały 

hierarchizacji i zostały określone na następujących poziomach: 

wizja obrazująca pożądany stan aglomeracji w 2030 roku,  

misja obejmująca credo działalności samorządów i interesariuszy aglomeracji, 

cel główny, do którego dążyć będzie aglomeracja projektując działania rozwojowe, 

obszary strategicznej interwencji kluczowe dla rozwoju aglomeracji, 

cele strategiczne w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym wskazujące 

obszary, których wsparcie jest konieczne dla trwałego rozwoju aglomeracji, 

priorytety (kierunki działań) uszczegółowiające cele strategiczne i grupujące priorytety 

inwestycyjne konieczne dla osiągnięcia poszczególnych celów strategicznych. 

W projekcie dokumentu strategii zawarte zostały również przykładowe projekty proponowane przez 

jst aglomeracji do realizacji w ramach poszczególnych kierunków działania. 

WIZJA: Aglomeracja Dzierżoniowska 2030  − ENERGIA MIEJSCA 

Aktywna i zintegrowana wspólnota rozwijająca turystykę, wspierająca ochronę środowiska, 

ekologiczną gospodarkę, efektywny system komunikacji oraz oferująca wysoką jakość życia i usług 

społecznych: 

− Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna turystycznie, rekreacyjnie, sportowo i kulturalnie, 

oferująca atrakcyjne cykliczne imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne 

− Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna do zamieszkania, miejsce przyjazne do życia 

i odpoczynku, oferująca wysoką jakość usług społecznych, przyjazna młodzieży, rodzinom 

i seniorom 

− Aglomeracja Dzierżoniowska innowacyjna, przedsiębiorcza i atrakcyjna inwestycyjnie, 

zachęcająca do prowadzenia biznesu i tworzenia nowych miejsc pracy, działalności rolniczej 

przyjaznej środowisku naturalnemu 

− Aglomeracja Dzierżoniowska dostępna komunikacyjnie, zintegrowana wewnętrznie 

i zewnętrznie, z powszechnym dostępem do szerokopasmowego internetu  

− Aglomeracja Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla środowiska, tworząca, wdrażająca 

i promująca ekologiczne idee 

− Aglomeracja Dzierżoniowska współpracująca, obywatelska i efektywnie zarządzana 

MISJA: Aglomeracja Dzierżoniowska 2030  − JEDNOCZY I INSPIRUJE 

Wzmacnianie potencjału Aglomeracji Dzierżoniowskiej poprzez partnerstwo w zakresie rozwoju 

inicjatyw lokalnych, gospodarczych i społecznych, służących podniesieniu standardów życia 

i zrównoważonemu rozwojowi obszaru: 

− Misją Aglomeracji Dzierżoniowskiej jest  stwarzanie warunków do trwałego, zrównoważonego 

i wielofunkcyjnego rozwoju wszystkich samorządów przy wykorzystaniu uwarunkowań 

gospodarczych, przyrodniczych, kulturowych i położenia geograficznego. 

 

OBSZARY STRATEGICZNEJ  INTERWENCJI: 
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KAPITAŁ LUDZKI, USŁUGI SPOŁECZNE I PRZESTRZEŃ 

OSI 3. 

GOSPODARKA I CYFRYZACJA  

CEL GŁÓWNY: 

Zrównoważony rozwój Gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej 
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CELE STRATEGICZNE: 

1. Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna turystycznie, 

rekreacyjnie, sportowo i kulturalnie 
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2. Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna 

do zamieszkania  

3. Aglomeracja Dzierżoniowska innowacyjna, 

przedsiębiorcza i atrakcyjna inwestycyjnie 

OCZEKIWANE REZULTATY: 

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej i wzmocnienie 
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2.  Podwyższenie standardu świadczonych usług 

społecznych i zatrzymanie procesów depopulacyjnych  

3.  Koncentracja przedsiębiorstw nowej gospodarki 

i zwiększenie oferty atrakcyjnych miejsc pracy 

 

Plan strategiczny opracowany dla Aglomeracji Dzierżoniowskiej został zintegrowany tematycznie 

i przestrzennie poprzez wskazanie wspólnej wizji, misji i celów strategicznych, a także 

przyporządkowanych im priorytetów realizowanych na obszarze poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego tworzących aglomerację, jak i wspólnie w partnerstwie projektów 

inwestycyjnych. Jednostkowa i zintegrowana realizacja poszczególnych elementów planu 

strategicznego pozwoli na osiągnięcie efektu synergii, przezwyciężenie barier i przyczyni się do 

wykorzystania potencjałów obszaru, a w ujęciu ponadlokalnym przyczyni się do zwiększenia 

konkurencyjności obszaru aglomeracji. 

 

KOMPLEMENTARNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH: CEL 

1 

CEL 

2 

CEL 

3 

CEL 

4 

CEL 

5 

CEL 

6 

Cel strategiczny 1: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna 

turystycznie, rekreacyjnie, sportowo 

i kulturalnie 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cel strategiczny 2: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna 

do zamieszkania 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cel strategiczny 3: Aglomeracja Dzierżoniowska innowacyjna, 

przedsiębiorcza i atrakcyjna inwestycyjnie 
✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
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KOMPLEMENTARNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH: CEL 

1 

CEL 

2 

CEL 

3 

CEL 

4 

CEL 

5 

CEL 

6 

Cel strategiczny 4: Aglomeracja Dzierżoniowska dostępna 

wewnętrznie i zewnętrznie 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Cel strategiczny 5: Aglomeracja Dzierżoniowska bezpieczna 

i przyjazna dla środowiska 
✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

Cel strategiczny 6: Aglomeracja Dzierżoniowska obywatelska 

i efektywnie zarządzana 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 
OSI 1.  TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA I KULTURA  
Cel strategiczny 1: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna turystycznie, rekreacyjnie, sportowo i kulturalnie 

PRIORYTETY (kierunki działań) PRIORYTETY INWESTYCYJNE (typy projektów) 

1.1. Rozwój zintegrowanej 
oferty i bazy 
turystycznej 
i rekreacyjnej 

A. Budowa, modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 
w tym: 

− akwenów wodnych 

− wież, tarasów i punktów widokowych 
− miejsc wypoczynku i biwakowych 

B. Rozbudowa, integracja i oznakowanie spójnej wewnętrznie i zewnętrznie sieci tras: 

− turystycznych,  

− rowerowych 
− pieszych 

− konnych  

− ścieżek edukacyjnych i dydaktycznych 
− biegowych i zjazdowych 

− gier terenowych (questów) 
C. Opracowanie i realizacja zintegrowanego programu rozwoju turystyki na obszarze 

aglomeracji, w tym wspólny katalog produktów turystycznych, program lojalnościowy 
Szlak Dzierżoniowski, aglomeracyjny klaster turystyczno-sportowo-rekreacyjny 

D. Zapewnienie wsparcia w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw związanych z branżą 
turystyczną i około turystyczną (noclegi, agroturystyka, gastronomia) 

E. Szeroka promocja atrakcyjności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej aglomeracji, 
w tym utworzenie aplikacji promującej ofertę turystyczną  

1.2. Rozwój zintegrowanej 
oferty i bazy sportowej 

A. Budowa i modernizacja obiektów sportowych  
B. Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej dla wszystkich grup wiekowych   
C. Kreowanie i organizacja wspólnych imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie 

aglomeracji, w tym o zasięgu ponadlokalnym 
D. Opracowanie wspólnej oferty sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców aglomeracji, 

w tym wspólnego kalendarza wydarzeń sportowych i rekreacyjnych  

1.3. Rozwój zintegrowanej 
oferty i bazy kulturalnej 

A. Budowa i modernizacja obiektów ważnych dla aktywności kulturalnej   
B. Kreowanie i organizacja wspólnych imprez kulturalnych  na terenie aglomeracji, 

w tym o zasięgu ponadlokalnym 
C. Zapewnienie wysokiej jakości oferty kulturalnej poprzez opracowanie wspólnej oferty 

kulturalnej i kalendarza wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców aglomeracji 
D. Kultywowanie tradycji narodowych i ludowych oraz rozwój świadomości 

obywatelskiej i kulturowej 

1.4. Utrzymanie 
i modernizacja 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego  

A. Utrzymanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie technicznym i estetycznym 
B. Podniesienie atrakcyjności krajobrazu kulturowego aglomeracji na potrzeby 

edukacyjne, społeczne i turystyczne 

OSI 2. KAPITAŁ LUDZKI, USŁUGI SPOŁECZNE I PRZESTRZEŃ 

Cel strategiczny 2: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna do zamieszkania 

PRIORYTETY (kierunki działań) PRIORYTETY INWESTYCYJNE (typy projektów) 

2.1. Upowszechnianie 
i podnoszenie jakości 
wychowania i edukacji 
przedszkolnej 

A. Budowa, modernizacja i doposażenie obiektów opieki i wychowania 
B. Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty opieki i wychowania  
C. Opracowanie i wdrożenie Karty Dużej Rodziny Aglomeracji Dzierżoniowskiej 

2.2. Podnoszenie jakości 
i dostosowanie 
systemów edukacji i 
kształcenia do potrzeb 
nowoczesnej 
gospodarki 

A. Budowa, modernizacja i doposażenie bazy edukacyjnej 
B. Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej, w tym zajęć dodatkowych 

i kształcenia ustawicznego, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych, 
tj. języków obcych i kompetencji interkulturowych 

C. Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie 
D. Opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju edukacji i rynku pracy na terenie 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej 

2.3. Zwiększenie 
dostępności i jakości 
usług zdrowotnych 

A. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia 
B. Realizacja kompleksowych programów prozdrowotnych i profilaktycznych 
C. Edukacja i zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie dbania o zdrowie i 

zdrowego stylu życia 
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2.4. Włączenie społeczne 
i ograniczanie ubóstwa  

A. Powołanie Aglomeracyjnego Centrum Integracji Społecznej 
B. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem 
C. Opracowanie wspólnej polityki senioralnej na obszarze aglomeracji, w tym 

obejmującej opiekę dzienną i całodobową 
D. Aktywizacja niewykorzystanych zasobów pracy 
E. Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli innych państw i 

społeczności marginalizowanych 

2.5. Rewitalizacja, poprawa 
estetyki i ładu 
przestrzennego 

A. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w tym zabudowy 
śródmiejskiej, obszarów poprzemysłowych i popegeerowskich oraz zielonych 

B. Podnoszenie jakości przestrzeni publicznych, w tym nadawanie jej cech społecznych 
i integrujących  

C. Likwidacja barier architektonicznych dla osób z ograniczoną sprawnością 
D. Podniesienie poziomu estetyki obszaru, w tym poprzez dbałość o ład przestrzenny  
E. Poprawa stanu czystości i porządku 

2.6. Zwiększenie 
dostępności do 
zasobów 
mieszkaniowych 

A. Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
B. Zwiększanie zasobów i poprawa standardu mieszkań komunalnych i socjalnych  
C. Wspieranie rozwoju systemu budownictwa społecznego 

OSI 3. GOSPODARKA I CYFRYZACJA 

Cel strategiczny 3: Aglomeracja Dzierżoniowska innowacyjna, przedsiębiorcza i atrakcyjna inwestycyjnie 

PRIORYTETY (kierunki działań) PRIORYTETY INWESTYCYJNE (typy projektów) 

3.1. Zwiększenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej obszaru 
aglomeracji  

A. Przygotowanie planistyczne i infrastrukturalne terenów inwestycyjnych 
B. Opracowanie wspólnej oferty inwestycyjnej aglomeracji 
C. Zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów 

3.2. Wspieranie rozwoju, 
konkurencyjności 
i innowacyjności 
przedsiębiorstw 

A. Zintegrowana polityka wspierająca rozwój przedsiębiorczości na obszarze 
aglomeracji, w tym opracowanie jednolitego systemu ulg i preferencji dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą 

B. Organizacja sieci inkubatorów przedsiębiorczości i platform start-upowych, opartej 
na współpracy jst 

C. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw 
D. Zwiększenie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym poprzez wpieranie 

rozwoju klastrów 

3.3. Rozwój gospodarczy 
obszarów wiejskich 

A. Prowadzenie polityki informacyjnej, promocji i doradztwa w zakresie tworzenia i 
rozwoju ekologicznych i specjalistycznych gospodarstw rolnych 

B. Promowanie i wspieranie lokalnych producentów produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz przetwórstwa 
rolno-spożywczego 

C. Promocja lokalnych produktów spożywczych i ekologicznej produkcji rolnej  
D. Promowanie i wspieranie tworzenia struktur sieciowych producentów rolnych 
E. Promocja wykorzystywania nowoczesnych technologii w rolnictwie 
F. Poprawa rolniczej przestrzeni produkcyjnej (scalanie gruntów, drogi transportu 

rolnego, urządzenia melioracji szczegółowej i podstawowej) 

3.4. Rozwój cyfryzacji 
i łączności cyfrowej 

A. Poprawa dostępu do sieci szerokopasmowej i telefonii komórkowej 
B. Rozwój i zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii i systemów łączności  
C. Rozwój kompetencji cyfrowych wszystkich grup społecznych 

3.5. Sprawny i skuteczny 
marketing terytorialny 
w wymiarze 
regionalnym, krajowym 
i zagranicznym 

A. Zintegrowana promocja społeczna, gospodarcza i turystyczna obszaru 

OSI 4. KOMUNIKACJA I TRANSPORT  

Cel strategiczny 4: Aglomeracja Dzierżoniowska dostępna wewnętrznie i zewnętrznie 

PRIORYTETY (kierunki działań) PRIORYTETY INWESTYCYJNE (typy projektów) 

4.1. Poprawa zewnętrznej 
dostępności 
komunikacyjnej obszaru 

A. Wsparcie działań na rzecz budowy drogi ekspresowej S8 i obwodnic miast  
B. Wsparcie działań na rzecz rewitalizacji linii i dworców kolejowych 
C. Organizacja węzłów przesiadkowych 

4.2. Poprawa stanu 
technicznego 
infrastruktury drogowej 
i około drogowej  

A.  Budowa i modernizacja odcinków dróg 
B. Budowa i modernizacja infrastruktury około drogowej, w tym oświetlenia 
C. Wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania ruchem oraz inteligentnych 

technologii 
D. Budowa parkingów i dróg dojazdowych, w tym do miejsc atrakcyjnych turystycznie  
E. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
F. Budowa i modernizacja dróg transportu rolnego 

4.3. Rozwój i doskonalenie 
transportu publicznego 

A. Rozwój i optymalizacja tras przejazdu komunikacji publicznej z dostosowaniem do 
potrzeb użytkowników 

B. Inwestycje w nowoczesny tabor nisko i zeroemisyjny wraz z infrastrukturą do jego 
ładowania/tankowania 

C. Promowanie korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego  



14 

4.4. Rozwój infrastruktury 
dla rowerzystów 
i pieszych 

A. Budowa spójnego systemu sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszych na obszarze 
aglomeracji i z otoczeniem 

B. Budowa sieci parkingów P&R 
C. Popularyzacja ruchu rowerowego i niezmotoryzowanego  

OSI 5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Cel strategiczny 5: Aglomeracja Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla środowiska 

PRIORYTETY (kierunki działań) PRIORYTETY INWESTYCYJNE (typy projektów) 

5.1. Rozwój zrównoważonej 
gospodarki wodnej 
i ściekowej 

 

A. Rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ściekowej 
B. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  
C. Rozwój systemów ujęć, uzdatniania, dostawy i magazynowania wody 

5.2. Poprawa jakości 
powietrza 

 

A. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych na źródła 
ekologiczne, odnawialne lub gazowe 

B. Promocja i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
C. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych, mieszkalnych 

i przedsiębiorstw 
D. Budowa i modernizacja sieci gazowych i ciepłowniczych 
E. Instalacja systemów monitorowania zanieczyszczenia powietrza na obszarze 

aglomeracji 

5.3. Doskonalenie systemu 
gospodarki odpadami 

A. Inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez 
zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne 
gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling 

B. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

5.4. Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 
i krajobrazu 

A. Ochrona i właściwa ekspozycja cennych siedlisk przyrodniczych 
B. Utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów, w tym inwestycje w regenerację i 

renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie 
C. Opracowanie zintegrowanej polityki krajobrazowej (reklamowej) na obszarze 

aglomeracji  

5.5. Dostosowanie do zmian 
klimatu i zwiększenie 
retencyjności obszaru 

 

A. Opracowanie i wprowadzanie planów adaptacji do zmian klimatu 
B. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury 
C. Wspieranie retencjonowania (magazynowania) wody, w tym małej retencji 

5.6. Poprawa 
bezpieczeństwa 

 

 

  

A. Budowa i modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej 
B. Regulacja cieków wodnych oraz rozwój i modernizacja urządzeń melioracji 

podstawowej i szczegółowej 
C. Rozwój potencjału służb publicznych – rozwój monitoringu, systemów 

prognozowania i ostrzegania przed stanami nadzwyczajnymi oraz systemów 
ratownictwa i doposażenie służb ratowniczych 

D. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne lub zasilane OZE 
E. Uporządkowanie gospodarki energetycznej 

5.7. Edukacja ekologiczna A. Promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, 
przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

B. Edukacja podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz 
lokalnych w zakresie efektywnej gospodarki odpadami 

C. Wprowadzenie jednolitego system informowania mieszkańców o przepisach 
prawnych w zakresie ochrony środowiska (informowanie o obowiązkach i prawach) 

OSI 6. WSPÓŁPRACA I  ZARZĄDZANIE 

Cel strategiczny 6: Aglomeracja Dzierżoniowska obywatelska i efektywnie zarządzana 

PRIORYTETY (kierunki działań) PRIORYTETY INWESTYCYJNE (typy projektów) 

6.1. Budowa sprawnego 
systemu komunikacji 
z i pomiędzy 
mieszkańcami 

A. Zapewnienie dostępu do informacji poprzez utworzenie strony internetowej 
aglomeracji, w tym udostępnianie oferty: sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i innych 

B. Budowa systemu dialogu społecznego wykorzystujących media tradycyjne, 
nowoczesne technologie oraz media społecznościowe 

C. Zapewnienie udziału społecznego w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji wsprawach 
publicznych, w tym poprzez organizację spotkań z mieszkańcami i konsultacji 
społecznych 

D. Budowa i wzmacnianie tożsamości mieszkańców z obszaru  Aglomeracji 

6.2. Tworzenie 
mechanizmów 
współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi 
i partnerami społeczno-
gospodarczymi 
działającymi na 
obszarze aglomeracji 

A. Wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz 
innych form inicjatyw społecznych 

B. Wspólna zintegrowana  polityka rozwoju trzeciego sektora 
C. Organizacja cyklicznych spotkań Partnerów tworzących aglomerację  
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6.3. Zapewnienie dostępu 
do nowoczesnych, 
wysokiej jakości usług 
administracji publicznej 

A. Usprawnienie systemu zarządzania aglomeracją w celu przyspieszenia realizacji 
procesów i procedur administracyjnych  

B. Stworzenie standardów obsługi klienta w Urzędach i Starostwie 
C. Zwiększenie dostępności wysokiej jakości nowoczesnych usług publicznych, w tym 

zapewnienie powszechnej dostępności e-usług, e-administracji i e-komunikacji 
D. Współpraca instytucjonalna i międzysektorowa w obszarze turystyki, sportu, 

rekreacji, kultury, edukacji, pomocy społecznej i integracji społecznej 
E. Doskonalenie kadr samorządowych 

W projekcie ponadlokalnej strategii wskazane zostały również przykładowe projekty do realizacji 

w ramach poszczególnych kierunków działania oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania 

polityki przestrzennej na terenie aglomeracji, a także priorytety w polityce przestrzennej i główne 

kierunki rozwoju przestrzennego.  

 

5. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM, KRAJOWYM I REGIONALNYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

W niniejszym rozdziale przeprowadzona została analiza spójności ustaleń projektu Ponadlokalnej 

Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 z celami ochrony środowiska ustanowionymi na 

szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym, ponadlokalnym i lokalnym istotnymi z punktu 

widzenia tworzonego dokumentu oraz sposobów w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas jego opracowywania. 

 Polityka ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym 

Idea zrównoważonego rozwoju, na której opiera się analizowany dokument, uwzględnia trzy procesy 

pozostające ze sobą w równowadze: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami 

naturalnymi, wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających oraz rozwój 

społeczny. Poszczególne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

również oparte zostały na bazie zasady zrównoważonego rozwoju. Zostały one zapisane w tzw. 

Protokołach do Konwencji Narodów Zjednoczonych, do których przystąpiła również Polska. 

Przedmiotowa Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 oraz procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na 

środowisko stanowi wyraz uwzględnienia ustaleń dokumentu Konwencji o dostępie do informacji, 

udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących ochrony środowiska (Aarhus 1998 r.). Cele dokumentów Konwencji w sprawie zmian 

klimatu (Kioto 1997 r.) i Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Nowy 

Jork 1992 r.) zostały uwzględnione poprzez zalecenia propagowania w gminie odnawialnych źródeł 

energii oraz poprawy efektywności wykorzystywanych urządzeń grzewczych. Wyrazem uwzględnienia 

celów dokumentu Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym 

(Espoo 1991 r.) stanowi Rozdział 8.18. niniejszej prognozy, gdzie omówione zostały zagadnienia 

ewentualnego transgranicznego oddziaływania dokumentu strategii. Cele dokumentu Konwencji 

w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości (Genewa 1979 r.) zostały 

uwzględnione w strategii poprzez zamieszczenie zaleceń stosowania nisko emisyjnych urządzeń 

grzewczych. Cele Konwencji o różnorodności biologicznej realizowane są w projekcie dokumentu 

strategii m. in. przez zachowanie: drożności korytarzy ekologicznych i eliminowanie barier 

utrudniających migrację fauny i flory. Ponadto zasady zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej, określone w tej konwencji, znalazły swe odbicie zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, jak i w Polityce Ekologicznej Państwa, politykach i strategiach sektorowych oraz w licznych 

ustawach, w tym między innymi w ustawie o: ochronie przyrody, lasach, ochronie gruntów rolnych 

i leśnych, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawie wodnym. W związku 

z powyższym, a także w świetle faktu, że ustalenia przedmiotowej strategii powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami, można stwierdzić, że zapisy w niej zawarte nie stanowią przeszkody 

w wypełnianiu celów i postanowień tej konwencji. W nawiązaniu do celów i ustaleń Konwencji 

Bolońskiej oraz Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie EUROBATS  można stwierdzić, że 
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ustalenia strategii nie stwarzają zagrożeń dla wypełnienia jej postanowień, gdyż zachowana jest 

drożność korytarzy ekologicznych przebiegających przez obszar aglomeracji. Zapisy strategii nie 

ingerują również w obszary mogące stanowić naturalne siedliska nietoperzy.  

 Polityka ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, zostały zapisane w uchwałach, 

dyrektywach i rozporządzeniach Rady Unii Europejskiej. Przedmiotowa Prognoza oddziaływania na 

środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 

uwzględnia cele dokumentu Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko poprzez 

zawarcie oceny wpływu na środowisko strategii. Dokument ponadlokalnej strategii uwzględnia cele 

dokumentu Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej poprzez zawarcie zapisów, 

co do rozwoju zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej (5.1) mającej na celu ochronę wód 

powierzchniowych i wód podziemnych. Strategia uwzględnia również cele dokumentu Dyrektywy 

Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów poprzez kierunki 

działania zawarte w celu 5.3. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami na terenie aglomeracji. 

Jako, że w projekcie ponadlokalnej strategii zawarte są propozycje odnośnie ochrony powietrza 

uwzględnione są tym samym cele wymienione w dokumencie Dyrektywy 96/62/EU z dnia 27 września 

1996 r. w sprawie jakości powietrza. Na mocy prawodawstwa polskiego zarówno projekt strategii jak 

i niniejsza prognoza będą udostępniane społeczeństwu, wobec czego cele ochrony środowiska 

wymienione w dokumencie Dyrektywy Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie 

swobodnego dostępu do informacji o środowisku zostaną osiągnięte. Cele wymienione 

w dokumencie Rozporządzenia (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 

2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu we 

Wspólnocie(EMAS) zostały osiągnięte. Cele dokumentu Rozporządzenia Rady 1210/90/EWG z dnia 

7 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz sieci informacji 

i obserwacji środowiska zostały wypełnione już w samym tym dokumencie, ponieważ strategia jest 

dokumentem, dla którego przeprowadza się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Cele 

wymienione w dokumencie Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne nie dotyczą 

strategii. Cele Konwencji Berneńskiej w ustaleniach strategii realizowane są m. in. poprzez: utrzymanie 

istniejącej ochrony prawnej obszarów i obiektów o wysokich wartościach przyrodniczych; zachowanie 

drożności systemu przyrodniczego aglomeracji; zachowanie w dolinach rzek i innych naturalnych 

formacji przyrodniczych, jako ostoi gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów wilgotności siedlisk 

i mikroklimatu. Analiza zapisów projektu ponadlokalnej strategii oraz przytoczone powyżej argumenty 

na spójność ustaleń dokumentu z celami ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym pozwalają 

stwierdzić, że kierunki polityki rozwoju zapisane w dokumencie strategii wpisują się i są spójne również 

z celami i zadaniami określonymi w 8. Programie Działań na rzecz środowiska. 

 Polityka ochrony środowiska na poziomie krajowym 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym zasymilowane 

zostały również do polskiego systemu prawnego ze względu na nasze członkostwo w Unii Europejskiej. 

Ustalenia ponadlokalnej strategii uwzględniają cele i kierunki interwencji wymienione w Polityce 

ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. 

Ww. dokument wspiera realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na 

poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE 

do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030. W systemie krajowych 

dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje on Strategię na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR. W rezultacie cel główny 

Polityki, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, przeniesiono wprost 

z SOR. Cele szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu. Realizacja celów środowiskowych ma 
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być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej i efektywności 

funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska oraz przez kierunki interwencji takie jak: 

− zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 

− likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania, 

− ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 

− przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, 

jądrowego i ochrony radiologicznej, 

− zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu 

różnorodności biologicznej i krajobrazu, 

− wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 

− gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 

− zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej 

państwa, 

− wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT 

(polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych), 

− przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

− adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 

− edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, 

− usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu 

finansowania. 

Analiza spójności zapisów projektu ponadlokalnej strategii z celami polityki ochrony środowiska 

określonych w ww. dokumencie można stwierdzić, że cele ochrony środowiska i kierunki działania są 

zgodne i wpisują się w krajową politykę ochrony środowiska.  

Zapisy projektu strategii uwzględniają także ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 16 kwietnia 2004 

r., zgodnie z którą ochrona środowiska polega w szczególności na: 

− racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym następuje 

proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 

równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 

zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności 

lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń; 

− przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, tj. przeciwdziałaniu emisjom, które mogą być szkodliwe dla 

zdrowia ludzi lub stanu środowiska, mogą powodować szkody w dobrach materialnych, mogą 

pogarszać walory estetyczne środowiska lub mogą kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami 

korzystania ze środowiska; 

− przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

 Polityka ochrony środowiska na poziomie regionalnym 

Analizowany projekt dokumentu ponadlokalnej strategii uwzględnia również cele i kierunki zawarte 

w planach i programach dotyczących ochrony środowiska (oraz ich aktualizacjach) przyjętych na 

poziomie regionalnym, w tym m.in.: 

− Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą 

do 2021 r. (uchwała Nr LV/2121/14 Semiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 r.), 

− Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (uchwała nr XLVI/1544/14 Semiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.), 

− Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM2,5 w powietrzu (uchwała nr XL/1330/17 Semiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 

października 2017 r.), 

− Czyste powietrze (uchwała nr XLI/1407/17 Semiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i 

uzdrowisk, ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw), 

− Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone 

poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych (uchwała 

nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r.), 
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− Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 przyjęty uchwałą nr 

XLIII/1450/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dnia 21 grudnia  2017 r.,  

− Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego przyjęty uchwałą nr LI/1832/14 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r., 

− Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg 

wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa 

dolnośląskiego (uchwała nr Uchwała nr 5907/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 

2018 r.), 

− Program Edukacji Ekologicznej przyjęty uchwałą nr XLIX/681/05 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 16 grudnia 2005 r. 

Zapisy projektu ponadlokalnej strategii uwzględniają również cele i kierunki przyjęte w Strategii 

Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 przyjętej uchwałą Nr L/1790/18 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. oraz Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa dolnośląskiego (2020) (uchwała nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 16 czerwca 2020 r.), a także m.in.: 

− Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy (trzecia 

edycja) (uchwała nr 3436/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2021 r.), 

− Aktualizacja Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie 

dolnośląskim 2012 (uchwała nr 2082/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 

2012 r.), 

− Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa dolnośląskiego przyjęta uchwałą nr 

XXXV/583/2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2001 r. 

 Pozostałe 

Spójność celów zapisanych w Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 

z celami określonymi w strategicznych dokumentach o randze krajowej, regionalnej i ponadlokalnej, 

ma istotne znaczenie, ponieważ pozwoli korzystać z efektów synergii wynikającej z uczestnictwa 

w programowaniu i realizacji zamierzeń w kooperacji z otoczeniem. W ramach analizy zbieżności 

celów zweryfikowano następujące dokumenty: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 

2020 roku z perspektywą do 2030 roku (SOR), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), 

Projekt Krajowego Planu Odbudowy (Projekt KPO), Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 

2030 (SRWD), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego 

Śląska, zwana „Strategią Rozwoju Sudety 2030” (SUDETY). Cele strategiczne określone w Strategii są 

spójne z podstawowymi dokumentami strategicznymi zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, 

jaki i ponadlokalnym: 

Cele strategiczne SOR 
Projekt  

KPO 
KSRR SRWD SUDETY 

1. Aglomeracja Dzierżoniowska 
atrakcyjna turystycznie, 
rekreacyjnie, sportowo 
i kulturalnie  

 II  2.2.,  1.1., 1.2., 1.3., 

2.2., 3.1., 3.6., 

4.2., 4.5., 5.1., 

5.3. 

1.1., 1.3., 

1.4., 2.4., 

4.4., 4.5. 

2. Aglomeracja Dzierżoniowska 
atrakcyjna do zamieszkania 

 II III 

komponent 

A, D 

1.5., 2.1., 

3.3.,  

2.2., 2.3., 3.1., 

3.2., 3.3., 3.4., 

3.5., 3.6., 4.5., 

5.3. 

1.1., 1.2., 

2.1., 2.2., 

2.3., 2.4., 

2.5., 4.2.,  

3. Aglomeracja Dzierżoniowska 
innowacyjna, przedsiębiorcza 
i atrakcyjna inwestycyjnie 

I, II I 

komponent 

A, B, C 

1.5., 2.2., 

2.3.,  

1.1., 1.2., 1.3., 

2.3.,  3.3., 5.2., 

5.3. 

1.2., 1.3., 

1.4., 1.5., 

2.2., 2.4., 

3.3., 4.5. 

4. Aglomeracja Dzierżoniowska 
dostępna wewnętrznie 
i zewnętrznie 

5. Aglomeracja Dzierżoniowska 
bezpieczna i przyjazna dla 
środowiska 

 II 

komponent 

B, E 

1.5., 3.3.,  1.4., 2.1., 2.2., 

2.3., 3.6., 4.1., 

4.2., 4.3., 4.4., 

4.6., 5.1., 5.3. 

3.1., 3.2., 

3.4., 4.1., 

4.2., 4.3.,   

6. Aglomeracja Dzierżoniowska 
obywatelska i efektywnie 
zarządzana 

II, III  3.1., 3.2.,  1.1., 2.3., 3.1., 

5.3. 

1.1., 1.2., 

1.3., 1.4., 
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Cele strategiczne SOR 
Projekt  

KPO 
KSRR SRWD SUDETY 

1.5., 2.1., 

4.4., 4.5. 

 



 

20 

6. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE OPRACOWANIA 

 Położenie administracyjne, użytkowanie i zagospodarowanie terenu  

Położenie administracyjne. Aglomeracja Dzierżoniowska położona jest w południowo-zachodniej 

części województwa dolnośląskiego, ok. 60 km od stolicy regionu – miasta Wrocław i obejmuje obszar 

powiatu dzierżoniowskiego w granicach administracyjnych. Tworzą ją następujące jednostki 

samorządu terytorialnego: 

■ Powiat Dzierżoniowski,  

■ Gmina miejska Dzierżoniów,  

■ Gmina miejska Bielawa, 

■ Gmina miejska Piława Górna, 

■ Gmina miejsko-wiejska Pieszyce, 

■ Gmina miejsko-wiejska Niemcza,  

■ Gmina wiejska Dzierżoniów,  

■ Gmina wiejska Łagiewniki. 

Schemat 1. Aglomeracja Dzierżoniowska [2021]. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Aglomeracja Dzierżoniowska obejmuje obszar 479 km2, czyli 2,4% województwa dolnośląskiego. 

Największą powierzchnię zajmują gminy wiejskie: Dzierżoniów (29,5%, powierzchni Aglomeracji, 

14,1 tys. ha) i Łagiewniki (26,1%, 12,4 tys. ha), następnie gminy miejsko-wiejskie: Niemcza (15,0%, 7,1 

tys. ha) i Pieszyce (13,3%, 6,3 tys. ha) oraz gminy miejskie: Bielawa (7,6%, 3,6 tys. ha), Piława Górna 

(4,4%, 2,0 tys. ha) oraz Dzierżoniów (4,2%, 2,0 tys. ha). 

Sieć osadnicza. Aglomeracja Dzierżoniowska obejmuje obszar silnie zurbanizowany. Osadnictwo 

koncentruje się w 5 miastach: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Piława Górna oraz 

40 miejscowościach wiejskich i 17 przysiółkach: 

■ Gmina miejska Dzierżoniów: miasto Dzierżoniów – ośrodek lokalny (I. stopnia), 

■ Gmina miejska Bielawa: miasto Bielawa – ośrodek lokalny (III. stopnia), 

■ Gmina miejska Piława Górna: miasto Piława Górna,  

■ Gmina miejsko-wiejska Pieszyce: miasto Pieszyce i 4 sołectwa: Bratoszów, Kamionki, Piskorzów 

i Rościszów, 

■ Gmina miejsko-wiejska Niemcza: miasto Niemcza oraz 7 sołectw: Gilów, Ligota Mała, Kietlin, 

Nowa Wieś Niemczańska, Przerzeczyn-Zdrój, Podlesie, Wilków Wielki oraz 3 przysiółki: 

Chwalęcin, Gola Dzierżoniowska i Ruszkowice, 

■ Gmina wiejska Dzierżoniów: 15 sołectw: Dobrocin, Jędrzejowice, Jodłownik, Kiełczyn, 

Książnica, Mościsko, Myśliszów, Nowizna, Ostroszowice, Owiesno, Piława Dolna, Roztocznik, 

Tuszyn, Uciechów, Włóki oraz 7 przysiółków: Byszów, Dębowa Góra, Dobrocinek, Kietlice, 

Kołaczów, Marianówek, Wiatraczyn, 

■ Gmina wiejska Łagiewniki: 14 sołectw: Łagiewniki, Jaźwina, Ligota Wielka, Młynica, Oleszna, 

Przystronie, Ratajno, Sienice, Sieniawka, Słupice, Sokolniki, Stoszów, Trzebnik, Radzików oraz 

6 przysiółków: Domanice, Domaszów, Janczowice, Kuchary, Mniowice, Uliczno. 

Struktura użytkowania gruntów. Około 70,4% powierzchni Aglomeracji zajmują użytki rolne, 21,1% 

grunty leśne i zadrzewione / zakrzewione, 7,4% grunty zabudowane i zurbanizowane, 0,5% grunty pod 

wodami, a 0,3% nieużytki i tereny różne. W strukturze gruntów ornych największy udział stanowią 

grunty orne (83,0%), a w dalszej kolejności pastwiska trwałe (6,4%), łąki trwałe (4,8%), grunty rolne 

zabudowane (2,7%) oraz sady (1,0%), grunty pod rowami (1,0%), grunty zadrzewione i zakrzewione na 

użytkach rolnych (0,8%) i grunty pod stawami (0,2%). 

 

Tabela 1. Struktura użytkowania wg kierunków wykorzystania (ha) [2020]. 
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Nazwa 

powierzchnia  

geodezyjna 
ogółem 

użytki rolne 
grunty leśne oraz 

zadrzewione i 
zakrzewione 

grunty 
pod 

wodami 

grunty 
zabudowane i 

zurbanizowane 
nieużytki 

tereny 
różne 

Powiat dzierżoniowski [ha] 47 851 33 699,31 10 117,50 253,33 3 554,71 142,88 8,96 

Bielawa  2 007 1 209,31 3,61 14,57 775,21 3,39 0,58 

Dzierżoniów (m.) 3 621 1 689,80 1 273,19 42,55 603,95 10,13 0,00 

Pieszyce  6 361 3 230,31 2 693,34 20,17 411,85 4,05 0,00 

Piława Górna  2 093 1 753,62 63,94 7,19 260,70 6,88 0,00 

Dzierżoniów (w.) 14 106 11 174,77 2 157,08 64,09 639,10 56,43 7,75 

Łagiewniki  12 477 9 384,44 2 425,59 62,13 505,69 34,49 0,63 

Niemcza  7 186 5 257,06 1 500,75 42,63 358,21 27,51 0,00 

Powiat dzierżoniowski [%] 100 70,4 21,1 0,5 7,4 0,3 0,0 

Bielawa  100 60,3 0,2 0,7 38,6 0,2 0,0 

Dzierżoniów (m.) 100 46,7 35,2 1,2 16,7 0,3 0,0 

Pieszyce  100 50,8 42,3 0,3 6,5 0,1 0,0 

Piława Górna  100 83,8 3,1 0,3 12,5 0,3 0,0 

Dzierżoniów (w.) 100 79,2 15,3 0,5 4,5 0,4 0,1 

Łagiewniki  100 75,2 19,4 0,5 4,1 0,3 0,0 

Niemcza  100 73,2 20,9 0,6 5,0 0,4 0,0 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. 

Największa powierzchnia gruntów rolnych zlokalizowana jest na terenie gmin wiejskich: Dzierżoniów 

(9,35 tys. ha), Łagiewniki (8,28 tys. ha) oraz miejsko-wiejskiej Niemcza (4,31 tys. ha). Tereny leśne 

i zadrzewione przeważają natomiast w gminach: Pieszyce (2,69 tys. ha), Łagiewniki (2,42 tys. ha) 

i Dzierżoniów (w.)  (2,15 tys. ha). Ponad połowę powierzchni gruntów zabudowanych 

i zurbanizowanych Aglomeracji stanowią tereny komunikacyjne − drogi (45,1%), tereny kolejowe 

(5,2%), grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (1,8%) i inne tereny 

komunikacyjne, a około 20,1% tereny mieszkaniowe, 10,5% inne tereny zabudowane, 8,0% tereny 

przemysłowe, 4,8% tereny rekreacji i wypoczynku, a tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy 

2,9%. Największa powierzchnia terenów mieszkaniowych zlokalizowana jest na obszarze miast 

Dzierżoniów (220,45 ha) i Bielawa (189,27 ha) oraz gminy Pieszyce (104,38 ha). Tereny przemysłowe  

zlokalizowane są głównie w miastach Dzierżoniów (121,95 ha) i Bielawa (61,86 ha) oraz gminie 

Łagiewniki (29,76 ha). Również w przypadku terenów rekreacji i wypoczynku ich największa 

powierzchnia w skali Aglomeracji zlokalizowana jest w miastach Dzierżoniów (53,23 ha) i Bielawa 

(37,77 ha). Użytki kopalne (60,14 ha ogółem) położone są na terenach gmin: wiejskiej Dzierżoniów 

(25,81 ha), Niemcza (18,0 ha), Piława Górna (12,24 ha), Łagiewniki (3,77 ha) i Bielawa (0,12 ha). 

 Położenie geograficzne, budowa geologiczna i rzeźba terenu1 

Położenie geograficzne. Według Kondrackiego (2001) Ziemia Dzierżoniowska położona jest 

w obrębie dwóch prowincji: Masywu Czeskiego (33) podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim 

(332) oraz Niżu Środkowoeuropejskiego (31) podprowincja Niziny Środkowopolskie (318). Obszar 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej położony jest w obrębie makroregionu Przedgórze Sudeckie (332.1) 

w mezoregionach: Równina Świdnicka (332.12), Masyw Ślęży (332.13), Wzgórza Niemczańsko-

Strzelińskie (332.14) i Obniżenie Przedsudeckie (332.15). W niewielkiej części Aglomeracja położona 

jest w obrębie makroregionu Sudety Środkowe (332.4) mezoregion Góry Sowie (332.44) oraz 

makroregionie Nizina Śląska (318.5) mezoregion Równina Wrocławska (318.53). 

Budowa geologiczna. Aglomeracja Dzierżoniowska położona jest na Przedgórzu Sudeckim pokrytym 

w większości osadami plejstoceńskimi, a część obszaru zlokalizowana jest  również w obrębie Sudetów 

Środkowych. Rzeźba obszaru wyraźnie uwarunkowana jest litologią podłoża, co zaznacza się w licznych 

grzbietach i wzgórzach wyspowych o cechach ostańców i twardzieli. Środkowa część obszaru jest 

rozległą płaską równiną, na której wzdłuż rzeki Piławy występują izolowane wyspowe wzgórza 

ostańcowo- twardzielowe. Na wschód od Dzierżoniowa następuje wyraźnie zmiana rzeźby, 

spowodowana wychodniami skał metamorficznych, tworzących rozległe wyniesienia należące już do 

Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. W części północnej obszaru zaznaczają się wyraźnie kulminacje 

twardzielowoostańcowych Wzgórz Kiełczyńskich oraz fragment Wzgórz Oleszeńskich. W południowo 

zachodniej części, wzdłuż progu sudeckiego brzeżnego, następuje gwałtowne przejście od płaskiej 

 
1 Opracowanie podrozdziału na podstawie: Przybyła C. i in., Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 
2014-2020, 2015. 
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równiny do stromych zboczy Gór Sowich. Na przedgórzu fragment Kry Sowiogórskiej wyłania się 

w postaci wyniosłości ciągnących się na południowy wschód od Bielawy i w pojedynczych 

wystąpieniach na linii Dzierżoniów − Mościsko. Na Krę Sowiogórską składają się gnejsy, paragnejsy, 

migmatyty oraz drobne wystąpienia amfibolitu. Wyniosłości Gór Kiełczyńskich są zbudowane 

z proterozoicznych serpentynitów i perydotytów. Ukształtowanie obszaru uwarunkowane jest 

wychodniami skał magmowych i metamorficznych podłoża, okrytych zdenudowanymi pokrywami 

piasków i żwirów lodowcowych oraz glin zwałowych. Część przedgórza pokrywają, występujące 

wyspowo, pleogeńsko-neogeńskie iły zielone i brunatne oraz plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski 

i żwiry wodnolodowcowe oraz piaski i żwiry stożków napływowych. Na południowym obrzeżu Masywu 

Ślęży lokalnie występują pokrywy lessowe. Aglomeracja Dzierżoniowska położona jest na przedpolu 

Sudetów w obrębie przedsudeckiego fragmentu bloku sowiogórskiego, który zbudowany jest 

głównie z gnejsów sowiogórskich. Największą strefę tych wyniosłości tworzą Wzgórza Krzyżowe. Na 

pozostałym obszarze bloku skały gnejsowe przykryte są osadami młodszymi. Wśród gnejsów 

występują wkładki amfibolitów różnej wielkości. Wiek formacji gnejsowo-amfibolitowej nie jest 

jednoznacznie określony, szacuje się go na prekambryjski lub staropaleozoiczny. W paleozoiku skały 

te zostały poprzecinane uskokami. W strefach dyslokacji powstały mylonity, a niektóre spękania 

zapełniły się skałami żyłowymi w postaci pegmatytów, lamprofirów i żył kwarcowych. W części 

północnej występują serpentynity z perydotytami, które na wyniosłościach Wzgórz Oleszeńskich 

i Kiełczyńskich sięgają powierzchni terenu. Ich wiek szacuje się na prekambryjski lub paleozoiczny. Do 

karbonu zaliczane są sjenity oraz kwarcowe monzodioryty – stwierdzone w niewielkich odsłonięciach 

w rejonie Piławy Górnej. Strop skał krystalicznych ma bardzo zróżnicowaną powierzchnię, 

ukształtowaną przez erozję oraz tektonikę. Wzdłuż brzeżnego uskoku sudeckiego występuje rów 

tektoniczny w strefie którego wyodrębnia się głęboka „Rynna Dzierżoniowa”, o przebiegu zbliżonym 

do równoleżnikowego. Luźne osady kenozoiczne tworzą na terenie aglomeracji nierówną pokrywę. 

Działalność denudacji i erozji spowodowała, że do powierzchni sięgają różne osady powstałe 

w poszczególnych okresach sedymentacji. Za najstarsze osady uznaje się zwietrzeliny ilaste 

z odłamkami skał miejscowych tzw. regolity, które pochodzą z okresu paleogeńskiego. Występują nad 

powierzchnią gnejsów oraz serpentynitów. W przewadze tworzą cienkie pokrywy, lecz w zagłębieniach 

ich miąższość może przekraczać 100m. Utwory neogeńskie są głównie wieku mioceńskiego. 

Zbudowane są z iłów z wkładkami węgla brunatnego oraz mułów i żwirów. Sedymentację pleogeńsko-

neogeńską zamykają osady tzw. serii Gozdnicy, wykształconej w postaci glin kaolinowych i żwirów, 

zaliczane do górnego pliocenu. Utwory czwartorzędowe występują na osadach paleogeńsko-

neogeńskich lub bezpośrednio na litych skałach. Seria plejstoceńska składa się głównie z osadów 

zlodowaceń południowopolskiego i środkowopolskiego. Zbudowane są one z glin zwałowych, żwirów 

i piasków rzecznych, piasków i żwirów wodnolodowcowych, mułków zastoiskowych, piasków i żwirów 

kemów, żwirów, piasków i głazów moren martwego lodu. Z okresu schyłku plejstocenu zachowały się 

lokalnie utwory lessowe i lessopodobne. U podnóży Wzgórz Kiełczyńskich i Oleszeńskich tworzą 

rozległe, zwarte pokrywy. Do tego wieku zaliczane są też gliny deluwialne, zaglinione rumosze skalne 

oraz piaski i żwiry stożków napływowych. Osadami holoceńskimi są osady rzeczne w postaci piasków, 

żwirów i mad gliniastych, namułów obniżeń bezodpływowych oraz miejscami występujące torfy. 

W Strefie Niemczy, na powierzchni ukazują się archaiczne i proterozoiczne skały lite, jak różne odmiany 

gnejsu, łupki krystaliczne, paragnejsy, mylonity, serpentynity i miejscami młodsze bazalty. Ponadto we 

wschodniej części Aglomeracji występują wyniosłości zbudowane z proterozoicznych granulitów 

i gnejsów, ciągnące się południkowo. Na skałach starszego podłoża leżą mioceńskie iły, mułki i piaski 

tzw. „serii poznańskiej”. Na powierzchni ukazują się one w postaci porozrywanych płatów, na linii 

Łagiewniki – Sienice. Poza wychodniami skał litych, środkową część Aglomeracji pokrywają 

plejstoceńskie gliny morenowe, leżące częściowo na skalnym podłożu. Gliniastość zwietrzelin na 

skałach litych oraz gliniastość osadów plejstoceńskich sprawiają, że infiltracja wód opadowych jest 

niewielka na całym obszarze, co powoduje, że dominuje odpływ powierzchniowy. 

Ukształtowanie powierzchni terenu na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej jest zróżnicowane 

i wynika z położenia w obrębie aż trzech makroregionów. Wysokości bezwzględne wahają się od 154 

do 1015 m n.p.m., a wysokość średnia wynosi około 303 m n.p.m. Ukształtowanie trenu Aglomeracji 

jest charakterystyczne dla terenów wyżynnych. Bezwzględne wysokości terenu na 62% powierzchni 
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powiatu wynoszą od 300 do 600 m n.p.m. W niewielkiej części (4%) Aglomeracja położona jest 

w obrębie krajobrazu górskiego o wysokościach przekraczających 600 m n.p.m., natomiast w zasięgu 

krajobrazu nizinnego o wysokościach poniżej 300 m n.p.m. znajduje się 34% obszaru. Spadki terenu 

są bardzo zróżnicowane w obrębie Gór Sowich, Wzgórz Kiełczyńskich, Masywu Ślęży wynoszą nawet 

66°, w obrębie dolin rzecznych występują niższe spadki, które nie przekraczają miejscami 3°. Średni 

spadek wynosi około 7°. W obrębie Gór Sowich (332.4) najwyższy punkt znajduje się na wysokości 

1015 m n.p.m. (Góra Wielka Sowa). Również spadki terenu są najwyższe na tym obszarze. W Górach 

Sowich swoje źródła mają lewostronne dopływy rzeki Piławy: Pieszycki Potok, Brzęczek i Bielawica. 

Środek Obniżenia Przedsudeckiego rozcinają rzeki Brzęczek, Bielawica, Pieszycki Potok i Piława. Na 

obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich (332.14). Pomiędzy Wzgórzami Gumińskimi i Dębowymi 

płynie rzeka Ślęza. Wysokości bezwzględne są tutaj mniej zróżnicowane i wahają się od 360 m n.p.m. 

do 175 m n.p.m. Najniżej położone punkty znajdują się w dolinie rzeki Krzywuli na wschód od 

miejscowości Łagiewniki. Natomiast punkt najwyżej położony to Ostra Góra. Duże zróżnicowanie 

wysokości występuje również w obrębie Masywu Ślęży (332.13), wysokości bezwzględne wynoszą od 

573 m n.p.m. w obrębie masywu Ślęży do 191 m n.p.m. w pobliżu miejscowości Sokolniki. W centralnej 

części znajdują się Wzgórza Krzyżowe, gdzie najwyżej położony punk to Góra Zamkowa 407 m n.p.m. 

W obrębie Wzgórz Krzyżowych początek bierze rzeka Gniły Potok, Oleszna, Krzywula i Krasawa. 

W niewielkiej części powiat dzierżoniowski położony jest w obrąbie Równiny Świdnickiej (332.12). 

W zasięgu tej jednostki wysokości nie są jednak bardzo zróżnicowane i wynoszą od 480 m n.p.m. (Góra 

Szczytna) do około 250 m n.p.m. Najniższe wysokości występują w obrębie Równiny Wrocławskiej 

(318.53). 

 Wody powierzchniowe i podziemne2 

Wody powierzchniowe. Powiat Dzierżoniowski pod względem hydrograficznym położony jest 

w Dorzeczu Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry, w 96% w górnej części zlewni rzek Piławy 

i Ślęzy. Rzeka Piława jest rzeką III rzędu, prawobrzeżnym dopływem rzeki Bystrzycy, do której uchodzi 

w km 494,09. Całkowita długość rzeki wynosi 45,36 km w tym na terenie Powiatu 24,92 km. 

Największymi lewobrzeżnymi dopływami Piławy na obszarze Powiatu Dzierżoniowskiego są rzeki: 

Kłomnica, Pieszycki Potok, Brzęczek, Bielawica i Rogoźnica natomiast prawobrzeżnym - Gniły Potok. 

Rzeka Ślęza jest rzeką II rzędu, lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry, do której uchodzi w km 498,96. 

Całkowita długość rzeki Ślęzy wynosi 84,14 km w tym na terenie powiatu 24,54 km. Na terenie Powiatu 

Dzierżoniowskiego Ślęza zasilana jest głównie wodami lewobrzeżnych dopływów: Piekielnego Potoku, 

Krasawy i Oleszny. Na teren powiatu dzierżoniowskiego dopływają wody z obszaru sąsiednich gmin: 

Świdnica, Walim, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie i Ciepłowody. Całkowity obszar zasilania z sąsiednich 

gmin wynosi 64,62 km2, co w odniesieniu do całkowitej powierzchni powiatu Dzierżoniowskiego 

stanowi 13,51%. Są to głównie obszary źródłowe rzeki Piławy, Ślęzy oraz ich dopływów. Główne 

zbiorniki wód powierzchniowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego znajdują się w Sieniawce 

(7,6 ha, 140 tys. m3), Łagiewnikach (11,4 ha, 310 tys. m3) i w Bielawie (zbiornik Sudety 24 ha,1 340 tys. 

m3)3. Na obszarze powiatu dzierżoniowskiego znajduje się również szereg większych i mniejszych 

stawów, zwykle w obniżeniach dolin rzecznych lub cieków wodnych, m.in. w rejonie Ligoty Małej, 

Niemczy, Owiesna, Stoszowa, Bratoszowa, Dobrocina, Piławy Dolnej, Goli Dzierżoniowskiej. Położenie 

powiatu w górnej części zlewni rzek Piławy i Ślęzy może mieć korzystny wpływ na prowadzenie 

gospodarki wodnej, ponieważ zasoby wodne kształtowane są głównie na jego obszarze. Gospodarka 

przestrzenna i komunalna prowadzona na terenie zlewni Piławy i Ślęzy ma decydujący wpływ na stan 

zasobów wodnych. Struktura użytkowania i zagospodarowania terenu oraz bieżący sposób 

zarządzania wodami opadowymi wpływa na występowanie powodzi i podtopień w okresie roztopów 

i nawalnych opadów oraz przebieg niżówek w okresach bezopadowych. Stan gospodarki wodno-

ściekowej, zużycie nawozów mineralnych oraz obsada zwierząt gospodarskich mają decydujący wpływ 

na stan fizykochemiczny wód powierzchniowych i podziemnych. Badania przeprowadzone w 2017 

 
2 Opracowanie podrozdziału na podstawie: Przybyła C. i in., Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 
2014-2020, 2015. 
3 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2016-2019, EkoPro, Dzierżoniów 2012.  
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i 2018 roku wskazują, że wody powierzchniowe na terenie powiatu dzierżoniowskiego charakteryzują 

się w dalszym ciągu umiarkowanym, bądź złym potencjałem ekologicznym, złym stanem wód oraz 

stanem chemicznym poniżej stanu dobrego. Zaobserwowano poprawę klasy elementów 

biologicznych wód z klasy 5 w punkcie Piława – powyżej ujścia Gniłego Potoku, na klasę 3 w punkcie 

Piława – ujście do Bystrzycy (m. Niegoszów).4 

Zagrożenie powodziowe. Zrównoważone gospodarowanie wodami ma również istotne znaczenie dla 

ochrony przeciwpowodziowej, bowiem na ternie powiatu dzierżoniowskiego występują obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie jej prawdopodobieństwo jest wysokie (raz na 10 lat) lub 

średnie (raz na 100 lat) lub narażone na niebezpieczeństwo powodzi w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia wału przeciwpowodziowego (miasto i gmina Dzierżoniów, Łagiewniki, Piława Górna). 

Zdiagnozowano tu również miejsca predysponowane do występowania osuwisk (Bielawa, gmina 

wiejska Dzierżoniów, Łagiewniki, Pieszyce, Niemcza).  

Schemat 2. Bezpieczeństwo [2020]. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) przyjętego Uchwałą 

nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. 

Wody podziemne. Obszar powiatu dzierżoniowskiego położony jest w obrębie wrocławskiego rejonu 

hydrogeologicznego (XV), w subregionie przedsudeckim (XV1) i sudeckim (XVI). Teren powiatu nie 

znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZPW). Wody podziemne na cele 

wody pitnej oraz gospodarcze czerpane są głównie z pięter wodonośnych: proterozoicznego, 

mieszanego proterozoiczno-paleozoicznego, paleozoicznego, trzeciorzędowego 

i czwartorzędowego. Warunki hydrogeologiczne występowania górnego horyzontu wód 

podziemnych są terenie powiatu dzierżoniowskiego są bardzo zróżnicowane, co szczególnie dotyczy 

górnego horyzontu wód podziemnych. Wynika ono z niejednorodności gruntów porowych, jak też ich 

zmiennej miąższości. Głębokość zalegania wód gruntowych w powiecie dzierżoniowskim jest bardzo 

zmienna i wynosi od 1 do 20 m p.p.t. Najpłycej wody gruntowe zalegają we wschodniej części powiatu 

w dolinach rzek Krzywuli, Krasawy i Oleszny oraz miejscami w dolinie rzeki Ślęzy. Natomiast północno-

wschodniej części powiatu wody gruntowe zalegają miejscami na głębokości 20 m p.p.t. Na 

przeważającej cześć powiatu wody gruntowe zalęgają na ogół na głębokości od 2 do 5 m p.p.t. 

Średnia głębokość zalegania wód gruntowych we wschodniej mniej zróżnicowanej części powiatu 

obejmującej swym zasięgiem zlewnię rzeki Ślęzy jest niższa niż w przypadku zachodniej części powiatu 

odwadnianej przez rzekę Piławę i jej dopływy. W zachodniej części powiatu wody gruntowe zalegają 

na głębokościach od 2 do 10 m p.p.t. a w części wschodniej od 1 do nawet miejscami 20 m p.p.t. Na 

stokach Gór Sowich, brak jest typowych wód gruntowych. Regularne horyzonty wodonośne występują 

w osadach aluwialnych wąskich stref dolin ważniejszych cieków, jednak cechują się one niewielką 

zasobnością. Na stokach luźne pokrywy zwietrzelinowe są albo pozbawione wód wolnych, albo 

lokalnie występują w nich strefy wodonośne – najczęściej powiązane hydraulicznie z wodami 

szczelinowymi skalnego podłoża. Wymiary i kształty tych stref są zróżnicowane, zależnie od lokalnych 

 
4 Raport z wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2015 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 (obejmujący lata 2018-2019), Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 2020. 



 

25 

warunków hydrogeologicznych i morfologii terenu. Na pozostałych partiach stoków górskich pierwszą 

strefę wodonośną stanowią wody szczelinowe skał krystalicznych. W dolnych partiach gór, gdzie 

miąższość pokryw stokowych staje się duża, pojawia się w nich ciągły horyzont wodonośny. Cechuje 

się on zmienną głębokością zalegania i niestabilnością. Bywa on hydraulicznie powiązany z wodami 

aluwialnymi dolin cieków. Na obszarze Kotliny Dzierżoniowa miejscami występują już typowe wody 

gruntowe. Duże lokalnie głębokości tych osadów ukształtowały miejscami dość zasobne zbiorniki 

wodonośne o zwierciadle swobodnym. W przewadze jednak wody gruntowe cechują się 

umiarkowaną zasobnością i bywają wykorzystywane studniami gospodarskimi lub małymi ujęciami. Na 

większej części tego obszaru osady przepuszczalne są przykryte utworami o niskiej przepuszczalności. 

Nawet przy niewielkiej grubości osadów przykrywających, poziom wodonośny w utworach 

przepuszczalnych bywa pod stałym napięciem. Słabo przepuszczalne osady gliniaste, o znacznej 

miąższości, mają przeważnie w swoim spągu naporowy poziom wodonośny wód wgłębnych. 

W stropowych, przemytych partiach glin miejscami występują wody wierzchówkowe w formie 

niskozasobnych i cienkich horyzontów, niekiedy okresowych. Głębiej w glinach mogą występować 

niskozasobne wody śródglinowe. Nie tworzą ciągłego horyzontu wodonośnego. Wody śródglinowe 

są mętne, mają często podwyższoną mineralizację i łatwo ulegają zanieczyszczeniu. W dolinie rzeki 

Piławy oraz strefach ujściowych jej głównych dopływów, występują płytkie wody podziemne 

w aluwiach. Lokalnie kształtują one mokradła lub podmokłości. Miejscami, głównie w rejonach poza 

wałami przeciwpowodziowymi, ich zwierciadło zostało sztucznie obniżone przez urządzenia 

melioracyjne. Na dość płaskich terenach części N przeważają w strefie przypowierzchniowej grunty 

o niskiej przepuszczalności – gliniaste, pylaste oraz ilaste. W grubych poziomach glin występują wody 

śródglinowe. W bardziej przepuszczalnych, przemytych osadach gliniastych i pylastych ukształtowały 

się niskozasobne, niestabilne horyzonty wodonośne, ujmowane studniami gospodarskimi. Grunty 

ilaste praktycznie pozbawione są poziomów wodonośnych – dopiero pod nimi, w warstwach piasków 

i żwirów lub niekiedy regolitów, zalegają poziomy wód wgłębnych. Górne strefy Wzgórz Kiełczyńskich, 

Oleszeńskich posiadają zbliżone warunki hydrogeologiczne do stoków Gór Sowich. Luźne pokrywy 

przykrywające skały krystaliczne są pozbawione horyzontu wodonośnego lub występują w nich 

lokalnie niskozasobne strefy uwodnione – często o charakterze okresowym. Wody wgłębne również 

cechuje znaczna różnorodność. Lite skały krystaliczne posiadają w przewadze niskozasobne strefy wód 

szczelinowych w skałach krystalicznych. Dla terenów Gór Sowich stanowią one jednak najważniejsze 

zbiorniki wód podziemnych. W głębi górotworu występują też miejscami zawodnione strefy 

o podwyższonej szczelinowatości nadkapilarnej i strefach zasilania położonych w wyższych partiach 

gór. Strefy te cechują się znaczną zasobnością i odnawialnością. Wody tych zbiorników są naporowe. 

Posiadają przeważnie wysokie ciśnienie piezometryczne – miejscami artezyjskie. Ich cechy 

hydrochemiczne są korzystne – są słodkie, w przewadze o małej lub umiarkowanej mineralizacji. Wody 

wgłębne w utworach niespoistych występują głównie pod obszarami o znacznych miąższościach 

pokrywy osadów kenozoicznych. Zbiorniki w czwartorzędowych piaskach i żwirach są w przewadze 

umiarkowanej zasobności. Cechują się nieregularnym ukształtowaniem stref wodonośnych. Posiadają 

słodkie wody naporowe, o niejednorodnych cechach hydrochemicznych. W rejonie struktur kopalnych 

mogą jednak posiadać lokalnie dużą zasobność. Również wody wgłębne osadów paleogeńsko-

neogeńskich są przeważnie niewielkiej zasobności. Występują najczęściej w poziomach gruntów 

przepuszczalnych o niewielkiej miąższości – niekiedy blisko powierzchni terenu. Zawierają słodkie 

wody naporowe, o najczęściej dobrej jakości. Najbardziej regularnie wykształcone, o stosunkowo 

dużej miążości osady zbudowane z gruntów porowych występują na słabiej zróżnicowanych 

morfologicznie terenach w północnej części powiatu. Utwory czwartorzędowe tworzą w nich zmiennej 

miąższości poziom. Jest on zbudowany z glin zwałowych, mułków zastoiskowych oraz piasków i żwirów 

wodnolodowcowych. Wodonośne utwory piaszczyste lub piaszczysto-żwirowe występują od 

powierzchni w formie nieregularnych płatów o przeważnie niezbyt dużych zasięgach. Swobodne 

zwierciadło towarzyszy też najczęściej strefom aluwiów, występujących w dolinie Ślęzy. Występujące 

pod nimi poziomy wodonośne mają charakter wód wgłębnych – najczęściej nisko zasobnych, dzięki 

stosunkowo niewielkim miąższościom poziomów wodonośnych. Górne części warstw gliniastych, 

w strefach poziomów glebowych, są przeważnie zapiaszczone (wypłukane części spławialne). Sprzyja 

to gromadzeniu się w nich wód wolnych. Dzięki temu w rejonach zagłębień terenu występują lokalnie 

nisko zasobne poziomy wierzchówkowe. W niektórych zagłębieniach bezodpływowych mogą mieć 
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charakter stałych stref wodonośnych. Tereny zbudowane z utworów słabo przepuszczalnych, 

gliniastych od powierzchni, do znacznych głębokości mogą posiadać miejscami wody śródglinowe 

w cienkich przeławiceniach, zbudowanych z gruntów o większej przepuszczalności. Zasobne poziomy 

o charakterze wód gruntowych, z dobrze przepuszczalnymi strefami saturacji i aeracji, powinny 

charakteryzować się niewielką rozpiętością wahań i wyrównanymi, opóźnionymi reakcjami na fazy 

wzmożonego zasilania infiltracyjnego. Należy oczekiwać, że szczególnie wysoką stabilnością cechują 

się bardzo zasobne struktury wodonośne (struktura Krzywuli). Niewątpliwie mniejszą stabilność 

zwierciadła posiadają płytkie wody podziemne subartezyjskie. Wykazują one przeważnie tendencje do 

stosunkowo długich stabilizacji w strefie określonego poziomu i następnie dość gwałtownych zmian 

stanów wody. Wody szczelinowe, zwłaszcza w strefach kulminacji wododziałowych, winny cechować 

się skrajnie niską stabilnością zwierciadła. Amplitudy jego wahań w tego typu wodach bywają bardzo 

duże, przeważnie też wykazują one szybkie reakcje na wzmożone zasilanie infiltracyjne. 

Z przeprowadzonych badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) we Wrocławiu 

wynika, że wody podziemne w studni w Uciechowie (JCWPd nr 108), objęte monitoringiem, 

reprezentują słaby stan chemiczny (w  I półroczu klasa IV, w II półroczu klasa V). W porównaniu do 

wyników badań przeprowadzonych w latach 2015-2016 można zaobserwować spadek klasy jakości 

wody w studni w Uciechowie oraz pogorszenie stanu chemicznego wód. Wyniki przeprowadzonych 

w 2019 roku badań klasyfikują wody podziemne w Piławie Górnej niezmiennie do IV klasy, tj. wód 

niezadowalającej jakości. 

Zagrożenia suszą w granicach powiatu dzierżoniowskiego zostały określone w dokumencie „Ocena 

retencji wody w glebie i zagrożenia suszą w oparciu o bilans wodny dla obszaru województwa 

dolnośląskiego” opracowanym w 2013 roku przez pracowników Zakładu Gleboznawstwa Erozji 

i Ochrony Gruntów Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W tabeli 

podsumowującej wskazano, że udział rzeczywistego zagrożenia suszą rolniczą gleb gruntów ornych 

wg kryteriów SMSR (System Monitoringu Suszy Rolniczej http://www.susza.iung.pulawy.pl/) w latach 

2007 – 2013 w powiecie dzierżoniowskim wynosił 0,2%. 

 Klimat5  

Zgodnie z podziałem Okołowicza (1966), Aglomeracja Dzierżoniowska znajduje się w zasięgu klimatu 

górskiego Sudetów (część S) oraz obszaru przedsudeckiego, z silnym wpływem klimatu górskiego. 

Według podziału rolniczo- klimatycznego Polski Gumińskiego (1948) SW, górska część Aglomeracji 

należy do dzielnicy sudeckiej, a pozostała część do podsudeckiej. Średnia temperatura roczna mieści 

się w przedziale 5-6°C w części górzystej obszaru oraz 7-8°C w części przedgórskiej (dla stacji 

w Dzierżoniowie w wieloleciu 1988-2013 średnia temperatura roczna wynosiła 9,8°C). Średnia 

temperatura lipca wynosi 14-15°C w części górzystej i 16-17°C w części przedgórskiej (dla stacji 

w Dzierżoniowie w wieloleciu 1988-2013 wynosiła 19,7 oC). Roczna suma parowania wskaźnikowego 

osiąga wartość 540-560 mm w górach i 560-580 mm na przedgórzu, w tym na półrocze letnie 

przypada w górach 400-420mm, a na przedgórzu 420-440mm. Średnia roczna suma opadów osiąga 

wartość 600-650 mm na przedgórzu oraz 900-950 mm w górach. Średnioroczny opad z wielolecia 

1988-2013 w Dzierżoniowie wynosił 795 mm, opad normalny wyznaczono jako medianę z okresu 

1988-2013 i wynosi 752 mm. Roczna suma opadów z okresu 1988-2013 wynosi 795 mm. Czas 

zalegania pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 60 dni w części podsudeckiej, a w części sudeckiej jest 

o 10 dni dłuższy. Na całym obszarze przeważają wiatry z kierunku S. Średnie prędkości wiatru w części 

sowiogórskiej wynoszą 5,0-7,5m*s-1, a w pozostałym obszarze około 3,0-3,5m*s-1. 

 

 

 Powietrze 

 
5 Opracowanie podrozdziału na podstawie: Przybyła C. i in., Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 

2014-2020, 2015. 
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Zgodnie z przeprowadzoną Oceną poziomów substancji w powietrzu6, wyznaczoną na podstawie 

pomiarów stacji pomiarowych w województwie dolnośląskim i obiektywnego szacowania w oparciu o 

wyniki modelowania, w 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, największym problemem dla 

całego regionu i Aglomeracji Dzierżoniowskiej były zanieczyszczenia ozonem, pyłem zawieszonym 

PM10 oraz benzo(a)pirenem. Powyżej poziomu dopuszczalnego w strefie dolnośląskiej kształtowały 

się również stężenia ozonu i arsenu. Wymienione powyżej zanieczyszczenia zaliczone zostały do klasy 

C, dla której wymagane jest prowadzenie określonych działań, mających na celu osiągnięcie 

odpowiednich poziomów tych substancji w powietrzu. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń, tj. 

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

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

jednak, że w sezonie grzewczym obserwuje się wzrost zanieczyszczenia powietrza (SO2, NO2 i pyły). 

Główną przyczyną występowania przekroczeń w okresie zimowym jest emisja z systemów 

indywidualnego ogrzewania budynków tzw. niska emisja oraz z transportu drogowego.  

Tabela 2. Klasyfikacja strefy dolnośląskiej wg rodzajów zanieczyszczeń powietrza [2019]. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NO2 CO 
Benzen 

C6H6 
Ozon 

O3 
Pył 

PM10 
Pył 

PM2.5 
Ołów 

Pb 
Arsen 

As 
Kadm 

Cd 
Nikiel 

Ni 
B(a)P 

strefa dolnośląska A A A A C C A A C A A C 
Źródło: opracowanie na podstawie: Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim − raport wojewódzki za 2019 rok, Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, Wrocław 2020. 

Pomimo zaliczenia strefy dolnośląskiej do klasy C ze względu na przekroczenia pyłu zawieszonego 

PM10 na stacji pomiarowej w Dzierżoniowie nie odnotowano przekroczenia średniorocznego 

i średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. W 2019 roku zanotowano 

34 dni, w których przekroczony został średniodobowy poziom dopuszczalny pyłu PM10., przy 

dopuszczalnej liczbie dni z przekroczeniami poziomu 24-godzinnego w ciągu roku wynosi 35 dni. 
  

Schemat 4. Rozkład przestrzenny stężeń 
średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10 
w województwie dolnośląskim - stan na 2019 
rok. 

 

Schemat 5. Zasięg obszarów przekroczeń 
poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle 
PM10, określonego ze względu na ochronę 
zdrowia w województwie dolnośląskim – stan na 
2019 rok. 
 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Dolnośląskim w 2019 roku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wrocław 2020. 

 

Schemat 3. Mapa obszarów przekroczeń substancji w powietrzu w województwie dolnośląskim [2019]. 

 
6 Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim − raport wojewódzki za 2019 rok, Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Wrocław 2020. 
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Źródło: opracowanie na podstawie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

www.wroclaw.pios.gov.pl 

W 2019 roku, na stacji pomiarowej w Dzierżoniowie, wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza SO2 

i NO2 kształtowały się na podobnych poziomach jak w roku 2018. Analiza wyników pomiarów 

wskazuje, że: 

− średnioroczna wartość zanieczyszczenia SO2 w 2019 r. wyniosła 4,8 μg/m3 (dopuszczalna wartość 

20 μg/m3); stężenie średnioroczne SO2 nie przekracza wartości dopuszczalnych (w latach 2010-

2019 wartości te wahały się w przedziale 25-70% wartości dopuszczalnej); nie występowały 

przekroczenia 24-godzinne, 

− średnioroczna wartość zanieczyszczenia NO2 w 2019 r. wyniosła 16,2 μg/m3 (dopuszczalna wartość 

40 μg/m3); stężenie średnioroczne NO2 nie przekracza wartości dopuszczalnych (w latach 2010-

2019 wartości te wahały się w przedziale 40-70% wartości dopuszczalnej). Od kilkunastu lat stężenie 

średnioroczne NO2 utrzymuje się na podobnym poziomie i nie przekracza wartości 

dopuszczalnych, nie są także przekraczane wartości dopuszczalne dla NOx i NO. 

W przypadku pyłu zawieszonego PM10 w 2019 r. zanotowano niższą średnioroczną wartość 

zanieczyszczenia pyłu zawieszonego PM 10 niż w 2018r. W 2019r. wartość średnioroczna wyniosła 25,7 

μg/m3 (dopuszczalna wartość 20 μg/m3). Zanotowano także znacznie niższą ilość dni z przekroczeniami 

poziomu 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 – ilość odnotowanych dni z przekroczeniem 

poziomu 24-godzinnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (wartości powyżej 50 μg/m3) wyniosła 34 

dni przy wartości dopuszczalnej 35 dni. Rok 2019 był pierwszym rokiem, w którym ilość dni 

z przekroczeniami 24-godzinnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 była niższa od wartości 

dopuszczalnej. Na stacji pomiarowej w Dzierżoniowie nie są mierzone zanieczyszczenia: 

benzo(a)pirenu oraz ozonu. Wartości te podobnie jak dla gmin, gdzie nie ma stacji pomiarowych, 

określa się na podstawie modelowania. Zgodnie z wynikami modelowania Dzierżoniów, podobnie jak 

inne gminy województwa dolnośląskiego, został zaliczony do obszaru, gdzie przekroczone są 

średnioroczne wartości benzo(a)pirenu.7 

Wykres 1. Średnie średnioroczne wartości zanieczyszczenia SO2 w latach 1990 – 2019 w mieście 
Dzierżoniów (linia niebieska określa dopuszczalną normę roczną 20 μg/m3. 

 

 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Dzierżoniowa za 2019 rok, Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 
2020. 

Wykres 2. Średnie średnioroczne wartości zanieczyszczenia NO2 w latach 1990 – 2019 w mieście 
Dzierżoniów  (linia niebieska określa dopuszczalną normę roczną 40 μg/m3). 

 
7 Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Dzierżoniowa za 2019 rok, Urząd Miasta w Dzierżoniowie, 
Dzierżoniów 2020, s. 27-28. 
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Źródło: Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Dzierżoniowa za 2019 rok, Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 

2020. 

Wykres 3. Średnie średnioroczne wartości zanieczyszczenia PM10 w latach 1990 – 2019 (linia niebieska 
określa dopuszczalną normę roczną 40 μg/m3). 

 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Dzierżoniowa za 2019 rok, Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 

2020. 

 Gleby8 

Rodzaje gleb. Obszar Aglomeracji Dzierżoniowskiej charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem 

pokrywy glebowej. Gleby użytków rolnych zajmują 71% jego całkowitej powierzchni. Największy udział 

w całkowitej powierzchni gleb użytków rolnych posiadają gleby brunatne (50%) oraz gleby bielicowe 

i pseudobielicowe (32%). Strukturę pokrywy glebowej uzupełniają czarne ziemie (9%) oraz 

czarnoziemy (2%) należące do najbardziej urodzajnych gleb. Czarnoziemy wyróżniające się głębokim 

poziomem próchniczym oraz obecnością węglanów w niemal całym profilu występują w rejonie 

Łagiewnik oraz Niemczy (czarnoziemy zdegradowane). Znacznym udziałem wynoszącym 7% 

zaznaczają się w powiecie dzierżoniowskim mady wykształcone na utworach rzecznych. Głównym 

kierunkiem użytkowania tych gleb jest kierunek łąkowo-pastwiskowy, ale wykorzystywane są także jako 

urodzajne grunty orne. Gleby o charakterze bagiennym, tj. torfowe, murszowe oraz mułowe zajmują 

poniżej 5ha.  

Kompleksy przydatności rolniczej gleb. W powiecie dzierżoniowskim występują jedne z najlepszych 

gleb w kraju. Gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego (1) stanowią 16,1% powierzchni użytków 

rolnych. Są one wytworzone z pyłów i iłów, charakteryzują się głębokim poziomem próchniczym, dobrą 

strukturą, są przepuszczalne i przewiewne. Ponadto posiadają zdolność gromadzenia dużej ilości 

wody. Z kolei największą powierzchnię zajmują gleby kompleksu pszennego dobrego (2) – 49,3% 

wytworzone z glin średnich, pyłów i iłów. Znaczny udział (8,5%) w strukturze kompleksów rolniczej 

przydatności gleb posiada kompleks pszenny wadliwy (3), który stanowią gleby zwięzłe lub 

średniozwięzłe, występujące zazwyczaj na skłonach, gdzie mogą występować spływy wód powodujące 

erozję. Wśród kompleksów gruntów ornych wyraźny jest także udział kompleksu żytniego dobrego (5) 

– 6,5%. Gleby kompleksu zbożowopastewnego mocnego (8) w powiecie dzierżoniowskim pokrywają 

0,5% użytków rolnych. Na podstawie charakterystyki gleb wchodzących w skład kompleksów rolniczej 

przydatności gleb opracowanej przez IUNG Cieśliński (1997) określił, że największe możliwości 

i potrzeby poprawy właściwości fizyczno-wodnych gleb poprzez zabiegi agromelioracyjne występują 

w przypadku kompleksów 2, 8 i 10 (gleby średnio zwięzłe i ciężkie) oraz kompleksów 6 i 7 (gleby 

lekkie). W przypadku powiatu dzierżoniowskiego, gdzie kompleks 2 zajmuje prawie 50% użytków 

rolnych do gleb, gdzie wskazane jest stosowanie zabiegów agromelioracyjnych zaliczyć można łącznie 

 
8 Opracowanie podrozdziału na podstawie: Przybyła C. i in., Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na 

lata 2014-2020, 2015. 
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52,5% użytków rolnych. Niespełna 11% kompleksów użytków rolnych zajmują gleby narażone na 

degradację w wyniku suszy, tzn. kategorii 1 – kompleks 7 rolniczej przydatności gleb - żytni najsłabszy, 

kategorii 2 – kompleks 6 – żytni słaby, 7 i 3z - użytki zielone słabe i bardzo słabe  i kategorii 3 – kompleks 

6, 7, 3z i 2z – użytki zielone średnie. 

Schemat 4. Kompleksy rolniczej przydatności gleb w powiecie dzierżoniowskim. 

   
Źródło: Przybyła C. i in., Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020, 2015, s. 44. 

Erozja gleb. W zakresie ochrony powierzchni ziemi najważniejsze jest przeciwdziałanie erozji gleb. Cały 

obszar posiada różnej miąższości gleby lessowe i lessopodobne, podatne na erozję linijną oraz na 

zmywy powierzchniowe w czasie nawalnych deszczy. Jednym z czynników powodujących erozję są 

uprawy wielkoobszarowe, zlikwidowanie śródpolnych zadrzewień i stosowanie ciężkiego sprzętu 

mechanicznego na znacznie nachylonych stokach. 

 Złoża surowców naturalnych  

Na obszarze powiatu dzierżoniowskiego licznie występują i są eksploatowane złoża surowców 

mineralnych − kamieni łamanych i blocznych (skały magmowe i metamorficzne) oraz  piasków i żwirów, 

a na obszarze gminy Niemcza również wód leczniczych:  

Tabela 3. Wykaz złóż naturalnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego [2021]. 

Lp. Kod ID 
Nazwa 
złoża  

Opis położenia Gminy 
Stan 
zagospodarowania 

Kopalina Kopalina wg Nkz 

1. KD 1047 Dobrocin Dobrocin Dzierżo
niów 

złoże rozpoznane 
szczegółowo 

kamienie 
łamane 
i bloczne 

złoża amfibolitów 

2. KN 1752 Dobrocin Dobrocin Dzierżo
niów 

eksploatacja złoża 
zaniechana 

piaski 
i żwiry 

złoża piasków 
budowlanych 

3. KN 8012 Jaźwina Jaźwina Łagiewn
iki 

złoże 
zagospodarowane 

piaski 
i żwiry 

złoża piasków poza 
piaskami szklarskimi 

4. KD 979 Kośmin Niemcza Niemcza złoże 
zagospodarowane 

kamienie 
łamane 
i bloczne 

złoża sjenitów (poza 
sjenitami 
ciosowymi) 

5. KN 12138 Krzczonów I Krzczonów dz. 
nr 62, Książnica 
dz. nr 136/1 

Dzierżoni
ów, 
Świdnica 

złoże rozpoznane 
szczegółowo 

piaski 
i żwiry 

złoża piasków 
budowlanych 

6. KN 7304 Książnica 
Wschód 

Książnica Dzierżo
niów 

złoże 
zagospodarowane 

piaski 
i żwiry 

złoża piasków poza 
piaskami szklarskimi 

7. KD 696 Mościsko Mościsko Dzierżo
niów 

eksploatacja złoża 
zaniechana 

kamienie 
łamane 
i bloczne 

złoża gnejsów 

8. KD 1037 Padole Padole Świdnic
a, 
Pieszyce 

złoże rozpoznane 
wstępnie 

kamienie 
łamane 
i bloczne 

złoża pozostałych 
metamorf. 
I metasom. kamieni 
drogowych i 
budowlanych 

9. KD 980 Piekielnik  Niemcza złoże rozpoznane 
szczegółowo 

kamienie 
łamane 
i bloczne 

złoża sjenitów (poza 
sjenitami 
ciosowymi) 

10. KD 1049 Piława 
Górna 

Piława Górna Dzierżo
niów, 

złoże 
zagospodarowane 

kamienie 
łamane 
i bloczne 

złoża amfibolitów 



 

31 

Lp. Kod ID 
Nazwa 
złoża  

Opis położenia Gminy 
Stan 
zagospodarowania 

Kopalina Kopalina wg Nkz 

Piława 
Górna 

11. KD 713 Piława 
Górna 
(zarej.) 

 Piława 
Górna 

eksploatacja złoża 
zaniechana 

kamienie 
łamane 
i bloczne 

złoża sjenitów (poza 
sjenitami 
ciosowymi) 

12. WL 8241 Przerzeczyn Przerzeczyn-
Zdrój 

Niemcza wody słabo 
zmineralizowane 

wody 
lecznicze 

wody siarczkowe, 
radoczynne 

13. KD 702 Przerzeczy
n Zdrój 

 Niemcza eksploatacja złoża 
zaniechana 

kamienie 
łamane 
i bloczne 

złoża sjenitów (poza 
sjenitami 
ciosowymi) 

14. KN 13991 Ratajno Ratajno Łagiewn
iki 

eksploatacja złoża 
zaniechana 

piaski 
i żwiry 

złoża piasków 
budowlanych 

15. KN 15347 Uciechów Uciechów Dzierżo
niów 

złoże rozpoznane 
szczegółowo 

piaski 
i żwiry 

złoża piasków poza 
piaskami szklarskimi 

16. IB 3326 Wilków 
Wielki 

Wilków Wielki dz. 
ewid 16/2, część 
dz. 127/24. 

Niemcza eksploatacja złoża 
zaniechana 

surowce 
ilaste 
ceramiki 
budowlanej 

złoża glin ceramiki 
budowlanej 
i pokrewnych 

Źródło: System MIDAS Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. 

 Obszary chronione i bioróżnorodność 

Obszary cenne przyrodniczo. Powiat dzierżoniowski położony jest w granicach regionalnego obszaru 

funkcjonalnego cennego przyrodniczo, obejmującego obiekty obecnie objęte ochroną ustawową, 

które chronią siedliska i gatunki, walory krajobrazowe i uzdrowiskowe oraz pozostałe elementy ważne 

dla funkcjonowania obszaru – nie objęte dotychczas ochroną prawną. 

Schemat 5. Obszar funkcjonalny cenny przyrodniczo [2020]. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) przyjętego Uchwałą 

nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. 

Obszary prawnie chronione. Na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej obszarowymi formami 

ochrony przyrody objęto ogółem 8,5 tys. ha, czyli 17,9% jej powierzchni. Park Krajobrazowy Gór 

Sowich zajmuje obszar 6,7 tys. ha, obszary chronionego krajobrazu 1,8 tys. ha, a rezerwaty przyrody 

72,4 ha. Największa powierzchnia obszarów chronionych ustanowiona została na terenie gminy 

Pieszyce (2,9 tys. ha, czyli blisko połowę jej powierzchni 45,8%), miasta Bielawa (1,3 tys. ha, 38,3% 

gminy) oraz gminy Łagiewniki (2,5 tys. ha, 20,7% gminy). W miastach Dzierżoniów i Piława Górna nie 

ustanowione zostały obszarowe formy ochrony przyrody. Pojedyncze twory przyrody w powiecie 

objęto ochroną w formie 114 pomników przyrody, w tym 29 w mieście Bielawa, 22 w gminie Niemcza, 

17 w gminie Dzierżoniów, 15 w gminie Łagiewniki, 14 w mieście Dzierżoniów, 12 w gminie Pieszyce 

oraz 5 w gminie Piława Górna – wykaz pomników na obszarze aglomeracji zawarty został w Załączniku 

do niniejszej prognozy.  

Schemat 6. Obszarowe formy ochrony przyrody na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiego i w jej 
sąsiedztwie [2021]. 
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Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl 

Formy ochrony przyrody ustanowione na obszarze powiatu dzierżoniowskiego: 
→ rezerwaty przyrody: 

− Góra Radunia, 

− Bukowa Kalenica w Górach Sowich, 

→ park krajobrazowy: 

− Park Krajobrazowy Gór Sowich, 

→ obszary chronionego krajobrazu: 

− Góry Bardzkie i Sowie, 

− Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, 

 

→ obszary natura 2000: 

− Wzgórza Kiełczyńskie (PLH020021), 

− Masyw Ślęży (PLH020040), 

− Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071), 

− Kiełczyn (PLH020099), 

− Wzgórza Niemczańskie (PLH020082), 

− Kamionki (PLH020005), 

→ użytki ekologiczne: 4, 

→ pomniki przyrody: 114. 

Rezerwat przyrody Góra Radunia. Rok utworzenia: 1958. Powierzchnia: 44,26 ha. Rodzaj rezerwatu: 

florystyczny. Położenie administracyjne: gmina Łagiewniki. Nadleśnictwo Miękinia. Położenie 

geograficzne: Masyw Ślęży, między wsiami Sulistrowiczki i Tąpadła. Powiązanie z innymi obszarami 

chronionymi: Ślężański Park Krajobrazowy oraz obszar Natura 2000 SOO Masyw Ślęży PLH020040. 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych 

wzgórza zbudowanego ze skał wulkanicznych ze stanowiskami rzadkich roślin. Rezerwat obejmuje 

stoki i wierzchołek serpentynitowego wzgórza Radunia (Sępia Góra) na wysokości od około 480 do 

573 m n.p.m. i mieści się w zakresie roślinnego piętra pogórza. Wchodzi w skład dużego kompleksu 

leśnego porastającego Masyw Ślęży. Przez teren rezerwatu przechodzi niebieski szlak turystyczny od 

przełęczy Tąpadła do przełęczy Słupickiej i dalej grzbietem Wzgórz Oleszeńskich, południową granicą 

rezerwatu prowadzi ścieżka przyrodnicza. Wysokość i duże nachylenie stoków, dające w efekcie różne 

warunki mikroklimatyczne na stokach południowych i północnych, spowodowały, że pokrywają je 

różne zbiorowiska leśne. Na stoku południowym i wierzchołku Raduni wykształciła się ciepłolubna 

dąbrowa (siedlisko priorytetowe 91IO*) z udziałem licznych gatunków ciepłolubnych, m.in. pięciornika 

białego Potentilla alba, miodownika melisowatego Melittis melissophyllum, dzwonka 

brzoskwiniolistnego Campanula persicifolia i kilku gatunków storczyków, pokrywająca obecnie około 

20% powierzchni rezerwatu. Naturalna okrywa leśna została przekształcona poprzez wprowadzenie 

świerka, tworzącego miejscami lite, zwarte drzewostany, zwłaszcza na wschodnim i północnym stoku. 

Zniekształcone w różnym stopniu drzewostany stanowią ponad 70% powierzchni rezerwatu. W części 

szczytowej i na południowym stoku wykształcały się zbiorowiska muraw kserotermicznych, naskalne 

z dominującą kostrzewą siną Festuca pallens oraz kwietne murawy (zbiorowiska zastępcze dąbrów) 

z dominującą owsicą łąkową Avenula pratensis. Oba zbiorowiska były bardzo bogate, oba są obecnie 
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silnie zubożałe i zniekształcone. Murawa z owsicą niemal przestała istnieć, zastąpiona zbiorowiskami 

nitroilnymi, odpornymi na wydeptywanie. Murawa z kostrzewą jest silnie zubożała, populacje 

większości efektownych i bardzo rzadkich na Dolnym Śląsku roślin, m.in. czosnku skalnego Allium 

montanum, marzanki barwierskiej Asperula tinctoria, przytulii stepowej Galium valdepilosum są 

obecnie nieliczne i zagrożone zanikiem. W szczelinach skalnych występowały małopowierzchniowe 

zbiorowiska paproci naskalnych. Były to zbiorowiska skał krzemianowych z udziałem zanokcicy 

północnej A. septentrionale; serpentynitowe z udziałem zanokcicy klinowatej Asplenium cuneifolium 

i zanokcicy ciemnej A. adiantum-nigrum, obecnie silnie przetrzebione i w części szczytowej, gdzie są 

największe odsłonięcia serpentynitu, już niewystępujące oraz acidoilne z udziałem paprotki zwyczajnej 

Polypodium vulgare i jej pentaploidalnego mieszańca paprotki Mantona P. ×mantoniae, występujące 

płatami na bardziej zacienionych odsłonięciach skał. Flora naczyniowa rezerwatu liczy około 200 

taksonów. Niemal 50% to gatunki związane ze zbiorowiskami leśnymi, ok. 20% stanowią gatunki 

naturalnych siedlisk naskalnych (murawy i zbiorowiska szczelinowe) i półnaturalnych muraw 

kserotermicznych, obecne na szczycie, niemal 20% to gatunki łąkowe, ok. 10% to gatunki 

synantropijne, w tym ruderalne, pojawiające się w sąsiedztwie dróg i przede wszystkim na zniszczonym 

szczycie Raduni. Z gatunków obcych w wilgotniejszych siedliskach pojawia się niecierpek 

drobnokwiatowy Impatiens parvilora, ponadto obsiewa się wprowadzona do drzewostanu jedlica 

daglezja zielona Pseudotsuga menziesi. Pięć gatunków objętych jest ochroną ścisłą (zanokcice 

klinowata i ciemna Asplenium cuneifoliu, A. adiantum-nigrum, przytulia stepowa Galium 

valdepilosum, kostrzewa blada Festuca pallens i lilia złotogłów Lilium martagon), a pięć ochroną 

częściową (m.in. zanokcica północna, naparstnica wielkokwiatowa Digitalis grandilora, miodownik 

melisowaty Melittis melissophyllum). Spośród gatunków zagrożonych w skali kraju nadal występuje tu 

5 gatunków (zanokcice klinowata, ciemna i północna, przytulia stepowa i kostrzewa blada). 

Odnotowano także 20 gatunków z regionalnej listy zagrożonych roślin naczyniowych, oprócz 

powyższych m.in. czosnek skalny Allium montanum, pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum, 

marzanka barwierska Rubia tinctorium, owsica łąkowa Helictotrichon pratense, dziurawiec skąpolistny 

Hypericum maculatum. Fragmentaryczne badania fauny wykazały dwa gatunki płazów (żaba trawna 

Rana temporaria i traszka górska Triturus alpestris), jeden gada (jaszczurka żyworodna Laceria 

vivipara), 24 gatunki ptaków i 14 gatunków ssaków. Rezerwat jest popularnym miejscem wycieczek, 

a ostatnio także wyjazdów rowerowych, w związku z czym podlega antropopresji.9  Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zmierza do wyprowadzenia ruchu turystycznego 

z rezerwatu przyrody „Góra Radunia” i skanalizowania go na granicy rezerwatu, gdzie przebiega 

niebieski szlak turystyczny oznakowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 

we Wrocławiu. W tym celu z obu stron rezerwatu - od strony szczytu Raduni (na zachodzie) i przy 

wejściu na ścieżkę z drogi leśnej (od wschodu) dwie drewniane bariery uniemożliwiać będą wejście 

w głąb obszaru. Powodem takiego działania jest konieczność ochrony ciepłolubnej murawy 

zlokalizowanej w podszczytowej partii Góry Raduni, skupiającej szereg rzadkich i chronionych 

gatunków roślin, której powierzchnia stale zanika na skutek nielegalnej penetracji rezerwatu (pomimo, 

że trasa prowadząca w stronę murawy utraciła status szlaku turystycznego już w 2014 r.). Chroniona 

murawa stanowi siedlisko przyrodnicze 6190 Murawy panońskie Stipo-Festucetalia pallentis, 

wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 

wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 

2014 r., poz. 1713), będące przedmiotem ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Masyw 

Ślęży PLH020040, w granicach którego zlokalizowany jest rezerwat. Jej fragmenty są wypalane przez 

ogniska, a powierzchnia zmniejsza się na skutek wydeptywania i rozjeżdżania przez rowery. Zjawisko 

pogłębia to, że murawa zlokalizowana jest na półotwartej przestrzeni, która z uwagi na walory 

krajobrazowe jest przez turystów traktowana jak nieformalny punkt widokowy. Od momentu 

posadowienia barier ruch turystyczny w rezerwacie obowiązuje wejście wyłącznie niebieskim szlakiem 

turystycznym, przebiegającym północną granicą rezerwatu. Choć posadowione na skrajach rezerwatu 

przyrody „Góra Radunia” bariery mają charakter symboliczny, należy zwrócić uwagę na ich obecność 

 
9 Szczęśniak E., red. Liberacka H. i Szefer-Michalak S., Rezerwaty przyrody województwa dolnośląskiego, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2017. 
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i nie wchodzić do rezerwatu od zagrodzonych stron. Zadanie realizowane w ramach środków 

pozyskanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.10 

Rezerwat przyrody Bukowa Kalenica w Górach Sowich. Rok utworzenia: 1994. Powierzchnia: 174,42 

ha. Rodzaj: rezerwat leśny. Położenie administracyjne: gmina Bolków. Nadleśnictwo Jawor. Położenie 

geograficzne: Góry Kaczawskie, między wsiami Nowe Rochowice i Grudno powiązanie z innymi 

obszarami chronionymi: obszar Natura 2000 SOO Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037. Celem 

ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska leśnego 

reprezentującego bogaty florystycznie las bukowy. Rezerwat obejmuje stoki i wierzchołki Czerwonego 

Wzgórza i Rakarni, na wysokości od ok. 430 do 548 m n.p.m. (wierzchołek Rakarni), w zakresie 

roślinnego piętra pogórza (do ok. 500 m n.p.m.) i regla dolnego. Choć jest częścią dużego kompleksu 

leśnego, to granice w większości przylegają do terenów rolnych. Przez rezerwat przepływają dwa 

potoki oraz ich dopływy, meandrujące i tworzące rozlewiska, obecne są także wysięki wód. W dolnej 

części znajduje się pozostałość starego stawu, obecnie trzymająca wodę okresowo. Niekorzystnym 

czynnikiem jest intensywnie użytkowana droga krajowa nr 3, przecinająca las, utrudniająca migrację 

gatunków rodzimych i jednocześnie będąca korytarzem migracyjnym gatunków obcych. Od niej 

odchodzą drogi leśne prowadzące do rezerwatu. Przez teren rezerwatu nie przechodzą szlaki 

turystyczne. Rezerwat chroni część jednego z większych sudeckich kompleksów łęgów i żyznej 

buczyny, oraz zbiorowisk o charakterze przejściowym. Podgórskie łęgi jesionowe Carici remotae-

Fraxinetum rozwinęły się przy potokach i wysiękach i zajmują nieco poniżej 50% powierzchni. 

Drzewostan budowany jest głównie przez jesion wyniosły Fraxinus excelsior, warstwa krzewów jest 

dobrze wykształcona, a runo bujne i często wielowarstwowe, z udziałem wysokich bylin, jak np. starzec 

jajowaty Senecio ovatus, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, kostrzewa olbrzymia Festuca 

gigantea i niskich geoitów, m.in. kopytnik pospolity Asarum europaeum, zawilec gajowy Anemone 

nemorosa, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, szczyr trwały Mercurialis perennis. 

Miejscami masowo występuje czosnek niedźwiedzi Allium ursinum. Około 20% powierzchni pokrywa 

żyzna buczyna sudecka Dentario enneaphylli-Fagetum. Drzewostan jest bukowy, o dużym zwarciu, 

z udziałem jesiona i jawora Acer pseudoplatanus, niemal brak warstwy krzewów, lecz dobrze 

rozwinięte jest runo z dużym udziałem marzanki wonnej Asperula odorata, żywca dziewięciolistnego 

i cebulkowego Dentaria enneaphyllos i D. bulbifera, szczyru trwałego, ale także lilii złotogłów Lilium 

martagon. Na siedliskach wilgotniejszych wykształca się postać z czosnkiem niedźwiedzim, który 

dominuje w runie. Drzewiaste zbiorowiska zastępcze, głównie ulegające obecnie naturalnej 

przebudowie nasadzenia świerka Picea abies oraz drzewostany z udziałem brzozy Betula pendula 

stanowią niemal 30% rezerwatu. Mały udział ma roślinność nieleśna, w granicach rezerwatu znajdują 

się dwa niewielkie fragmenty łąk świeżych, gdzie obecnie zachodzi proces sukcesji i odtwarzają się 

zbiorowiska leśne, obecne są także małe płaty roślinności związanej z wysiękami, budowanej przez 

rzeżuchę gorzką Cardamine amara, niezapominajkę błotną Myosotis palustris i przetacznika 

bobowniczka Veronica beccabunga. Sezonowo w starym, wysychającym stawie utrzymuje się oczko 

wodne, gdzie pojawiają się m.in. rzęsa drobna Lemna minor i rzęśl Calitriche sp. Aktualna lora 

naczyniowa rezerwatu składa się z około 280 gatunków. Nieco ponad 50% to gatunki związane ze 

zbiorowiskami leśnymi, niemal 50% stanowią gatunki siedlisk półnaturalnych (łąk świeżych 

i wilgotnych), ok. 5% gatunki wodne i nieleśnych siedlisk zabagnionych. Jedynie na drogach i w ich 

sąsiedztwie obserwowano gatunki siedlisk ruderalnych, najczęściej jako pojedyncze rośliny. Wyjątkiem 

są pobocza szosy, gdzie w pasie ok. metra szerokości regularnie pojawiają się zawlekane gatunki 

synantropijne, nie wnikające jednak w zbiorowiska leśne. Jedynym gatunkiem obcym notowanym 

w większości lasów jest niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parvilora. Dwa gatunki objęte są 

ochroną ścisłą: skrajnie rzadki w rezerwacie buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia i mająca 

dużą populację lilia złotogłów. 10 gatunków obejmuje ochrona częściowa, m.in. kukułkę plamistą 

Dactylorhiza maculata, pokrzyk wilczą-jagodę Atropa belladonna, pierwiosnka wyniosłego Primula 

elatior, wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum i czosnek niedźwiedzi. Odnotowano także ponad 20 

 
10 https://www.gdos.gov.pl/wyprowadzenie-ruchu-turystycznego-z-podszczytowej-partii-gory-raduni-w-rezerwacie-przyrody-
gora-radunia 
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gatunków z dolnośląskiej listy zagrożonych roślin naczyniowych, m.in. pokrzyk wilczą-jagodę Atropa 

belladonna, stokłosę gałęzistą Bromus ramosus, żywca dziewięciolistnego i cebulkowego Dentaria 

enneaphyllos, Dentaria bulbifera, subatlantycką śledziennicę naprzeciwlistną Chrysosplenium 

oppositifolium; w tym jedynie buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia jest zagrożony także 

w skali kraju. Fauna nie była obiektem kompleksowych badań. Przeprowadzono jedynie obserwacje 

ptaków i stwierdzono nieco ponad 50 gatunków lęgowych, w tym bociana czarnego Ciconia nigra 

i muchołówkę białoszyją Ficedula albicollis.11 

Park Krajobrazowy Gór Sowich. Rok utworzenia: 1991. Powierzchnia parku: 8 140 ha. Powierzchnia 

otuliny: brak. Położenie administracyjne: powiat dzierżoniowski − Pieszyce, Bielawa, Dzierżoniów, 

powiat wałbrzyski − Głuszyca, Walim, powiat ząbkowicki − Stoszowice, powiat kłodzki − Nowa Ruda. 

Nadleśnictwo: Świdnica, Jugów, Wałbrzych, Bardo Śląskie. Głównym walorem obszaru jest duża 

lesistość. Są to głównie lasy dolnoreglowe oraz lasy mieszane. W najwyżej położonych partiach 

Wielkiej Sowy, Kalenicy i Słonecznej, występuje bór świerkowy regla górnego, z płatami sztucznie 

wprowadzonej kosodrzewiny. Obecnie istniejące zespoły roślinne, są przeważnie pochodzenia 

antropogenicznego. Ich skład uzależniony jest wyraźnie od pięter wysokościowych. Większość obszaru 

parku porastają lasy dolnoreglowe: świerkowe, bukowe lub mieszane często z domieszką innych 

gatunków np.: modrzewia, jaworu, brzozy a niżej również sosny. W wyższych partiach, grzbietowych 

lasy są zbliżone do naturalnych, o ubogim, choć zmiennym składzie flory towarzyszącej, przeważnie 

borówki czarnej i śmiałka pogiętego. Typowy bór świerkowy regla górnego porasta Wielką Sowę. 

Najczęściej występuje w nim trzcinnik owłosiony. Na bardziej stromych zboczach 

powierzchowinowych i licznych dolinek występuje często kwaśna buczyna z ubogą liczbą gatunków 

towarzyszących w dolnym piętrze lasu. Znacznie częstsza, choć tworząca na ogół małe skupienia, jest 

żyzna buczyna sudecka o bogatszym podszycie i runie, co wynika z dużej zasobności gleb. Na zboczu 

Wielkiej Sowy sztucznie nasadzona kosodrzewina, w najwyższych fragmentach występuje bór 

świerkowy regla górnego. Występuje w nim najczęściej trzcinnik owłosiony. Sporadycznie zachowały 

się lasy dębowo-grabowe z urozmaiconym runem. Wzdłuż potoków rozwinęły się drzewostany typowe 

dla siedlisk łęgowych. Jest to przede wszystkim podgórski łęg jesionowy porastający teren nawet do 

wysokości 750 m n.p.m. Wśród bogatego drzewostanu dominuje tu głównie jesion wyniosły, częsty 

jest także klon zwyczajny, olsza i wiąz górski. U podnóża zachował się łęg wierzbowo-topolowy 

z nieznaczną na ogół domieszką olszy. Pod względem geograficznym roślinność jest znacznie 

zróżnicowana, choć przeważają wyraźnie gatunki holarktyczne, reprezentowane przede wszystkim 

przez elementy europejskie i eurosyberyjskie – przy braku atlantyckich i nielicznych subatlantyckich jak 

sit sztywny i mszak (Scapania nemorosa). Elementy subalpejskie obejmują m.in. arnikę górską, jaskier 

platanolistny i kosówkę. Typowe dla regla dolnego są: wymierająca jodła, buk, starzec Fuchsa, olsza 

szara, cis pospolity i przytulia okrągłolistna. Na kwaśnym podłożu rosną przeważnie: bliniczka psia 

trawka, borówka czarna, turzyca pigułkowata i widłak wroniec. W dobrze naświetlonych miejscach 

pojawia się dzwonek brzoskwiniolistny, jeżyna i lepnica (Silene nutans). Występujące tu gatunki 

chronione to: cis pospolity, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, arnika 

górska, buławnik wielokwiatowy, dziewięćsił bezłodygowy, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, 

storczyk plamisty, śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, widłaki, zimowit jesienny. Pod względem 

faunistycznym teren parku nie różni się specjalnie od innych części Sudetów. Jego przynależność od 

okręgu zachodniosudeckiego wyraża się w fakcie występowania nielicznych już tylko gatunków 

karpackich, jakie przedostały się na zachód od Nysy Kłodzkiej. Dominują tu wyraźnie gatunki 

eurosyberyjskie m.in.: lis, kuna leśna. Liczne są także gatunki środkowoeuropejskie z typowym dla nich 

świdrzykiem dwufałdkowym. Z większych zwierząt mają tu siedliska: jeleń, sarna, dzik, oraz muflon 

sprowadzony na przełomie XIX i XX wieku ze Słowacji. Spośród ptaków występuje jarząbek, sowa 

włochata, pluszcz, krzyżodzib, a także coraz częściej spotykany bocian czarny. Spośród gatunków 

chronionych należy wymienić m.in.: kreta, łasicę, tchórza, liczne gatunki nietoperzy, sowę włochatą, 

dzięcioła czarnego, sokoła wędrownego, pluszcza, gołębia grzywacza, pustułkę, myszołowa 

zwyczajnego, bociana białego i czarnego, z płazów i gadów - ropuchę szarą, kumaka górskiego, 

salamandrę, jaszczurkę zwinkę, padalca, zaskrońca.12 

 
11 Szczęśniak E., red. Liberacka H. i Szefer-Michalak S., Rezerwaty przyrody województwa dolnośląskiego, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2017. 
12 https://www.dzpk.pl/parki-krajobrazowe/91-park-krajobrazowy-gor-sowich.html 
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Obszar chronionego krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie. Rok utworzenia: 1991. Powierzchnia: 17 336 

ha. Położenie administracyjne: powiat ząbkowicki − Bardo, Stoszowice, Ząbkowice, powiat 

dzierżoniowski − gmina Dzierżoniów, powiat kłodzki − gmina Kłodzko i Nowa Ruda. Nadleśnictwa 

Bardo Śląskie. Obszar obejmuje głównie grzbiety Gór Bardzkich i Sowich pomiędzy przełęczą Kłodzką 

na wschodzie a doliną Bystrzycy Świdnickiej na zachodzie. Góry Sowie są zrębem tektonicznym 

zbudowanym z prekambryjskich gnejsów. Na szczytach i stokach występują ostańcowe skałki. 

Orograficznie Góry Bardzkie są przedłużeniem Gór Sowich. Oba pasma gór porasta las piętra regla 

dolnego. Na Bukowej Kalenicy w Górach Sowich utworzono rezerwat chroniący fragment pierwotnej 

puszczy sudeckiej.13 

Obszar chronionego krajobrazu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie. Powierzchnia [ha]: 6180 ha. 

Położenie administracyjne: powiat dzierżoniowski – Niemcza, powiat ząbkowicki − Ząbkowice Śląskie 

(miejsko-wiejska), Ziębice, Ciepłowody, powiat strzeliński – Przeworno. Obszar obejmuje południowe 

części masywów Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich o stosunkowo niewielkim przekształceniu 

gospodarczym i leży w mezoregionie Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie. Jest on najbardziej 

zróżnicowaną częścią Przedgórza Sudeckiego. Masywy te zbudowane są z różnych skał magmowych 

i metamorficznych, z których na uwagę zasługuje pionowa intruzja granitu w Strzelinie.14 

Obszary Natura 2000. Wzgórza Kiełczyńskie (PLH020021). Powierzchnia: 403.6 ha. Położenie 

administracyjne, gminy: Dzierżoniów, Marcinowice, Świdnica. Obszar znajduje się w województwie 

dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, obejmuje Pasmo Wzgórz Kiełczyńskich położone na Przedgórzu 

Sudeckim na zachód od Masywu Ślęży. Teren w dużej części pokryty lasami, ważnym jego elementem 

są wychodnie serpentynitów. Najbogatsze w Polsce stanowiska zanokcicy serpentynowej (Asplenium 

adulterinum) występującej w szczelinach skał serpentynitowych (siedlisko 8220), obejmujące ponad 

60% znanej w kraju populacji. Tuż przy granicy obszaru na strychu kościoła p.w. Narodzenia NMP 

w Kiełczowie występuje duża kolonia lęgowa nocka dużego Myotis myotis (ok. 200 os.).15 Plan zadań 

ochronnych: http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/artykuly/19824/zarzadzenie_RDOS_Wroclaw_Dz_Urz_

Woj_Dol_3918_icon.pdf. Masyw Ślęży (PLH020040). Powierzchnia: 5059.3 ha. Położenie 

administracyjne, gminy: Dzierżoniów, Łagiewniki, Marcinowice, Sobótka. Prawie cały obszar mieści się 

w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, obejmuje rezerwaty przyrody: Łąka Sulistrowicka, 

Góra Radunia, Góra Sobótka, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Skalna oraz 21 pomników przyrody 

nieożywionej. Masyw Ślęży i przylegające wzgórza mają urozmaiconą budowę geologiczną. Tutejsze 

lasy to żyzna i kwaśna buczyna, acydofilne i ciepłolubne dąbrowy oraz fragmenty łęgów i lasów 

stokowych rozrzucone wśród lasów gospodarczych. Na serpentynitach Góry Raduni wykształciła się 

unikatowa roślinność naskalna. Niewielką część obszaru zajmują łąki, miejscami zarastające w wyniku 

naturalnych procesów sukcesji i pola uprawne. Obszar ważny dla ochrony bioróżnorodności. 

Stwierdzono tu 11 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Znajduje się tu jedyne, 

potwierdzone ostatnio w Polsce stanowisko mieczyka błotnego Gladiolus paluster. Odnotowano 

ważne w skali krajowej stanowisko zanokcicy klinowatej Asplenium cuneifolium. Na szczególną uwagę 

zasługują cenne miejsca zimowania nietoperzy w sztolniach dawnej kopalni chromitów "Tąpadła" 

w górze Czernica oraz podziemia nieczynnego browaru w Sobótce Górce. Są one ważnymi 

zimowiskami zagrożonych gatunków, w tym nocka dużego (Myotis myotis), nocka Bechsteina (Myotis 

bechsteinii) i mopka (Barbastella barbastellus). Bogata i bardzo dobrze zbadana jest fauna 

bezkręgowców, a zwłaszcza pająków, chrząszczy i motyli.16 Plan zadań ochronnych: 

http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/artykuly/19872/PLH020040_zarzadzenie.pdf. Ostoja Nietoperzy Gór 

Sowich (PLH020071). Powierzchnia: 21324.9 ha. Obszar znajduje się w regionie wałbrzyskim, 

obejmuje większość pasma Gór Sowich. Zawiera 16 cennych obiektów - miejsc zimowania nietoperzy 

w Górach Sowich. Obszar obejmuje także siedliska przyrodnicze, m. in. kompleks cennych łąk Glinno-

Zagórze i wyspowe stanowisko boru górnoreglowego na Wielkiej Sowie i rozproszone płaty innych 

siedlisk – tak wyznaczone granice obejmują również obszar żerowiskowy dla kolonii rozrodczej 

nietoperzy. Na obszarze występuje 9 siedlisk ujętych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 

z których największe znaczenie mają niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Na terenie 

 
13 http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.345 
14 http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.346 
15 http://obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=26 
16 http://obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=35 

http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/artykuly/19824/zarzadzenie_RDOS_Wroclaw_Dz_Urz_Woj_Dol_3918_icon.pdf
http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/artykuly/19824/zarzadzenie_RDOS_Wroclaw_Dz_Urz_Woj_Dol_3918_icon.pdf
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obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Kolonia rozrodcza 

nocka dużego w Rościszowie to jedno z największych letnich znanych zgrupowań tego gatunku 

w Polsce.17 Plan zadań ochronnych: http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/artykuly/20000/PLH020071 

_zmieniajace_zarzadzenie_icon.pdf. Kiełczyn (PLH020099). Powierzchnia: 2.8 ha. Położenie 

administracyjne: gmina Dzierżoniów. Obszar znajduje się w miejscowości Kiełczyn. Jest to jedna 

z ważniejszych w Polsce południowo-zachodniej, znana kolonia rozrodcza nocka dużego Myotis 

myotis. Obszar obejmuje strych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Kiełczynie, gdzie występuje kolonia 

rozrodcza nocka dużego. Szata roślinna: Brak gatunków "naturowych".18 Plan zadań ochronnych:  

w opracowaniu http://wroclaw.rdos.gov.pl/plan-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-

kielczyn-plh020099. Wzgórza Niemczańskie (PLH020082). Powierzchnia: 3237.2 ha. Położenie 

administracyjne:    Łagiewniki, Niemcza. Obszar obejmuje pasma sąsiadujących wzniesień 

wyznaczające zachodni kraniec rozległych Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Są to (od zachodu) 

Wzgórza: Krzyżowe, Gilowskie, Gumińskie i Dębowe. Pasma te mają kształt niewysokich (maks. 418 m 

n.p.m.), zalesionych grzbietów usytuowanych południkowo, wyraźnie wyodrębnionych krajobrazowo 

i wzajemnie pooddzielanych obniżeniami dolinowymi zajętymi przez miejscowości i użytki rolne. 

W obszarze stwierdzono 8 typów siedlisk, w tym dwa priorytetowe wymienione w Załączniku I 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Pod względem powierzchniowym dominują śródlądowe kwaśne 

dąbrowy oraz grądy środkowoeuropejskie. W zbiorowiskach leśnych ostoi zaznacza się udział buczyn 

- zarówno kwaśnych, jak i żyznych. Na uwagę zasługują pasma łęgów wiązowo-jesionowych i olszowo-

jesionowych wykształcające się w dolinach cieków i wokół stawów. Wśród zbiorowisk nieleśnych na 

szczególną uwagę zasługują powierzchnie muraw kserotermicznych - do osobliwości z nimi 

związanych należy m.in. czosnek skalny Allium montanum oraz liczna populacja dziewanny fioletowej 

Verbascum phoeniceum. Obszar proponowanej ostoi wyróżnia fauna motyli z szlaczkoniem 

szafrańcem Colias myrmidone - równocześnie wyznacza ono północno-zachodni kraniec zasięgu tego 

gatunku. Na terenie odnotowano pojedyncze stanowiska czerwończyka nieparka Lycaena dispar oraz 

modraszka nausitous Maculinea nausithous . Obszar jest także ważny dla ochrony dwóch gatunków 

nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Spośród innych ssaków, obszar obejmuje rejon 

występowania bobrów wokół Trzcinowego Stawu w Sieniawce, jest też miejscem licznego 

występowania popielicy Glis glis. Główne walory ornitologiczne proponowanego obszaru to bogaty 

zespół ptaków leśnych, a także kilku wodnych, w tym 13 gatunków wymienionych w Załączniku I 

Dyrektywy Rady 79/409/EWG (np. lęgowe trzmielojad Pernis apivorus, dzięcioły czarny Dryocopus 

martius i średni Dendrocopos medius, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, bociany czarny 

Ciconia nigra i biały C.ciconia), oraz 14 dalszych gatunków lęgowych, uznawanych za rzadkie 

i zagrożone.19 Plan zadań ochronnych: w opracowaniu https://wroclaw.rdos.gov.pl/plan-zadan-

ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-wzgorza-niemczanskie-plh020082. Kamionki (PLH020005). 

Powierzchnia: 87.8 ha. Położenie administracyjne: Pieszyce. Obszar obejmuje tereny leżące 

w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Kamionka, na zachód od zabudowań - są to północne stoki Gór 

Sowich. Zalesione wzgórze z odsłonięciami skał serpentynitowych otoczone lasem użytkowanym 

gospodarczo z przewagą sosny. Otoczenie stanowi kompleks łąk użytkowanych ekstensywnie. 

Występują tu dwa siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie oraz ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion 

vandelii. Omawiany obszar jest jednym z kilku najbogatszych stanowisk zanokcicy serpentynowej 

(Asplenium adulterinum) w Polsce. Występuje tu od 7-20% jej populacji polskiej. Ponadto około 30% 

polskiej populacji zanokcicy ciemnej  oraz niewielka populacja zanokcicy klinowatej. Jest to jedno 

z niewielu jej stanowisk poza Masywem Ślęży. Zwierzęta: Brak gatunków wskazanych w Załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej oraz Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.20 Plan działań ochronnych: 

http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/artykuly/19780/zarzadzenie_RDOS_Wroclaw_Dz_Urz_Woj_Dol_324

7_icon.pdf. 

Użytki ekologiczne. Na obszarze powiatu dzierżoniowskiego ustanowiono również 4 użytki 

ekologiczne o łącznej powierzchni 1,26 ha. Obejmują one stanowiska paproci serpentynitowych 

 
17 http://obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=99 
18 http://obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=121 
19 http://obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=109 
20 http://obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=9 

https://wroclaw.rdos.gov.pl/plan-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-wzgorza-niemczanskie-plh020082
https://wroclaw.rdos.gov.pl/plan-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-wzgorza-niemczanskie-plh020082
http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/artykuly/19780/zarzadzenie_RDOS_Wroclaw_Dz_Urz_Woj_Dol_3247_icon.pdf
http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/artykuly/19780/zarzadzenie_RDOS_Wroclaw_Dz_Urz_Woj_Dol_3247_icon.pdf
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w Masywie Ślęży − stanowiska nr: 2, 3, 5 − wyrobiska nieczynnych kamieniołomów − stanowisko 

chronionych gatunków roślin, ich ostoje na obszarze gminy Dzierżoniów oraz stanowisko nr 6 − 

stanowisko paproci z rodzaju zanokcica (Asplenium) znajdujące się w wyrobiskach nieczynnych 

kamieniołomów podlegających ścisłej ochronie na terenie gminy Łagiewniki. 

Arboretum Wojsławice (Gmina Niemcza) − ogród dendrologiczny na terenie Wojsławic z 10 tys. odmian 

drzew, krzewów i bylin oraz z najstarszą i największą w Polsce kolekcją azalii i rododendronów, składającą 

się z ponad 500 gatunków, z których wybrane liczą ponad 100 lat i sięgają 5 metrów wysokości. 

Udostępniające również Georetum — historię geologiczną okolic, są tu również sady owocowe oraz 

odrestaurowane, historyczne budynki gospodarcze z folwarkiem z 1844 roku i kuźnią kołową na dziedzińcu 

ogrodu. W 2020 roku w arboretum otwarto Polski Ogród Milenijny, gdzie zgromadzono unikatową kolekcję 

odmian roślin polskiej hodowli oraz gatunki roślin zagrożonych, ginących i chronionych. 

Schemat 7. Obszary o znaczeniu regionalnym ważne dla ochrony ornitofauny. 

   
Źródło: Aktualizacja Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim 2012 (uchwała nr 

2082/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.). 

Schemat 8. Główne obszary występowania nietoperzy. 

   
Źródło: Aktualizacja Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim 2012 (uchwała nr 

2082/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.). 

Powiat dzierżoniowski posiada cenne walory krajobrazowe i turystyczne, m. in. z uwagi na liczne formy 

ochrony tj. parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody obszary chronionego krajobrazu przyrody, pomniki 

przyrody, użytki ekologiczne, a także obszary Natura 2000, które zostały wyznaczone z chwilą wejścia 

Polski do Unii Europejskiej. Ochrona przyrody w powiecie realizowana jest poprzez ochronę roślin 

i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz siedlisk przyrodniczych, a także zieleni w miastach 

i wsiach. Ukształtowane obecnie ekosystemy przyrodnicze, posiadające statusy obiektów chronionych, 

powinny być w miarę ich naturalnej ekspansji terenowej, odpowiednio powiększane i pielęgnowane. 

Nasilający się rozwój przemysłu turystyczno–rekreacyjnego bazującego na bogatych walorach powiatu 
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musi w dalszym ciągu zostać umiejętnie powiązywany z ochroną terenów przyrodniczo cennych, gdyż 

to nasilenie powoduje coraz większą penetrację tych obszarów przez turystów. Tereny fizycznie 

i przyrodniczo zmienione powinny być w dalszym ciągu poddawane rekultywacji w celu odtworzenia 

ich pierwotnej rzeźby i stworzenia odpowiedniego systemu przyrodniczego. Należy w dalszym ciągu 

dążyć do przeciwdziałania i minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze powiatu 

istniejących zakładów przemysłowych oraz inwestycji, które będą realizowane w przyszłości.21 

Gmina miejska Bielawa. Część terenów miasta leży w granicach Sowiogórskiego Parku 

Krajobrazowego. W części obszaru miasta położonej w dolinie śródgórskiej Gór Sowich (Bielawa 

Nowa) występują podwyższone wymagania odnośnie kształtowania krajobrazu architektonicznego, 

tereny górskie mają znaczne walory krajobrazowe, możliwe do wykorzystania przez różnorodne formy 

turystyki i rekreacji. Część obszaru miasta położona jest w terenie podgórskim, o powierzchni 

obniżającej się łagodnie ku północnemu-wschodowi − zespół Wzgórz Bielawskich, a także „Łysej 

Góry”, stanowi ważny akcent krajobrazowy i może być uwzględniany w zagospodarowaniu sportowo-

rekreacyjnym, teren przedgórski stanowi część krajobrazu regionu, a jego niewłaściwe 

zagospodarowanie pod względem architektonicznym może obniżyć także walory krajobrazowe w 

obszarze górskim. Główny obszar pokryty lasem znajduje w się zachodniej części miasta, na obszarze 

Gór Sowich, w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Przeważają siedliska górskie regla 

dolnego: Las Górski i Las Mieszany Górski. Najsilniej zagrożone są zbiorowiska leśne wzdłuż koryt rzek. 

W składzie gatunkowym dominuje świerk, a drugorzędnie – buk. Pozostałe gatunki to brzoza, modrzew 

i sosna. Drzewostany cechuje znaczny wiek. Na obszarze miasta, ze względów społecznych, przeważają 

lasy I grupy ochronnej. Prawie wszystkie łąki były poddane wielowiekowej gospodarce ekstensywnej 

(jeden, niekiedy dwa pokosy, a jesienią wypas), co ukształtowało roślinność zielną w kierunku 

ujednolicenia (monokultury). Niektóre łąki, głównie słabe i o wysokim poziomie wód gruntowych, 

które użytkowane były przez właścicieli jako poletka łowieckie lub pod wypas, utrzymały swoje walory 

florystyczne i faunistyczne. Brak inwentaryzacji przyrodniczej nie pozwala na lokalizację obiektów 

najcenniejszych pod względem florystycznym czy faunistycznym. Obecne zaniedbania w gospodarce 

łąkowej powodują, że część łąk przekształca się w zbiorowiska leśne (samosiewy).22  

Gmina miejska Dzierżoniów. Ze względu na bardzo zwartą zabudowę miasta i brak lasów trudno 

mówić o składnikach fauny na terenie Dzierżoniowa. Grupą zwierząt, licznie reprezentowaną na takim 

obszarze są gatunki związane ze środowiskiem człowieka. Zależność zwierząt od człowieka jest 

zróżnicowana począwszy od gatunków silnie związanych z człowiekiem, takich jak mysz domowa 

i gołąb domowy, poprzez dużą grupę zwierząt mocno przywiązanych do człowieka, takich jak psy 

i koty. Na terenie miasta zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt. Ze względu na fakt, 

że miasto Dzierżoniów położone jest w niedalekim sąsiedztwie gór, od zachodu otaczają go Góry 

Sowie a od północy Wzgórza Kiełczyńskie, na obrzeżach miasta zdarza się spotkać zwierzęta leśne, np. 

lisy, sarny, zające.23 

Gmina wiejska Dzierżoniów. Rejon Włóki, Tuszyna, Kiełczyna, Książnicy i Jędrzejowic cechują 

przeciętne walory przyrodnicze. Największą wartość posiadają lasy, zadrzewienia i zakrzaczenia. 

Największą bioróżnorodność wykazują tereny zalesione, zlokalizowane na północy, w ramach 

Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, Specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ”Wzgórza 

Kiełczyńskie” PLH020021 oraz Specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ”Masyw Ślęży” 

PLH020040. W tym rejonie zlokalizowane są także trzy użytki ekologiczne - stanowiska paproci 

serpentynitowych z przyległymi zbiorowiskami roślinnymi. Zgodnie z „Inwentaryzacją przyrodniczą 

gminy Dzierżoniów” na obszarze tym stwierdzono występowanie następujących: gatunków roślin 

chronionych: zanokcica klinowata, zanokcica serpentynowa, paprotka zwyczajna, lilia złotogłów, 

buławnik wielkokwiatowy, gatunków zwierząt chronionych: mroczek późny, nocek duży, nocek 

Bechsteina, nocek Natterera, nocek rudy, borowiec wielki, karlik malutki, borowiaczek, słowik szary, 

kląskawka, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, turkawka, jastrząb, pustułka, świergotek łąkowy, jaszczurka 

zwinka, traszka zwyczajna, padalec zwyczajny, śliz. Ponadto zgodnie z planami zadań ochronnych 

sporządzonych dla obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ”Wzgórza Kiełczyńskie” PLH020021 oraz 

Specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ”Masyw Ślęży” PLH020040 stwierdzono 

 
21 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2016–2019, EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, Dzierżoniów 2012, s. 67-68. 
22 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa, Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr LVI/552/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2014 r. 
23 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Dzierżoniów, Nawrot K., Urząd Miasta 
w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 2008. 
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występowanie następujących siedlisk przyrodniczych: 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 

i jesionowe (PLH020040), 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (PLH020040), 9110 

Ciepłolubne dąbrowy (PLH020021), 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami 

z Androsacion vandelii (PLH020021), 6210 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi 

stanowiskami storczyków (PLH020021). Wartość przyrodniczą posiadają zadrzewienia i zakrzaczenia, 

łąki oraz pastwiska, a także cieki, zbiorniki wodne, które wraz ze swą obudową biologiczną zwiększają 

bioróżnorodność obszaru. Ważnym elementem obszaru jest także Specjalny obszar ochrony siedlisk 

Natura 2000 „Kiełczyn” PLH020099. Główne tło drzewostanu w rejonie Mościska, Nowizny, Uciechowa, 

Roztocznika i Dobrocina stanowi dąb występujący zarówno w formie drzewostanów litych, 

jednowiekowych, jak również z udziałem innych gatunków. Na siedliskach wilgotnych (świeżych) 

występuje świerk, buk, sosna, modrzew, brzoza, oraz klon. Struktura drzewostanu jest najczęściej 

jednopiętrowa, rzadziej dwupiętrowa z licznymi podrostami i podszytem. W drzewostanie jedynie 

sporadycznie występuje modrzew, mimo iż na terenach tych osiąga dobry wzrost, jakość techniczną 

i hodowlaną. 

Gmina Łagiewniki. Lasy gminy Łagiewniki położone są w V krainie przyrodniczo-leśnej, w dzielnicy 

Przedgórza Sudeckiego. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych zajmuje łącznie ponad 19% ogólnego 

obszaru gminy. Zwarte tereny leśne występują w północnej i południowej części gminy. Związane jest 

to z rzeźbą terenu – porastają one zbocza wzniesień Raduni (część północna) i Wzgórz Krzyżowych 

(część południowa). Lasy gminy Łagiewniki zaliczone są do lasów ochronnych: 

■ wodochronne – w zlewni Ślęzy na południe od Ligoty Wielkiej i w zlewni Krzywuli, na zachód od 

Sieniawki oraz lasy na północ od Uliczna, 

■ uszkodzone przez przemysł – w północnej części gminy, 

■ chroniące środowisko i glebochronne – na zachodnim zboczu Łysej Góry (południowe stoki Góry 

Raduni), 

■ stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody – południowe, wschodnie i północne zbocza 

Łysej Góry (stoki Góry Raduni). 

Występuje tu w przewadze siedlisko lasu świeżego, o drzewostanie w którym dominuje dąb, świerk, 

a w domieszce występuje sosna, buk, jesion, olsza, osika i jawor. Podszyt i runo są stosunkowo silnie 

rozwinięte. Ze względu na wiek, skład gatunkowy i ukształtowania terenu lasy te są atrakcyjne pod 

względem przydatności dla rekreacji i turystyki. Ograniczeniami w penetracji kompleksów leśnych jest 

rzeźba terenu (strome zbocza, brak ścieżek) oraz strefy ostoi zwierzyny, w szczególności na zboczach 

Raduni, w rejonie rezerwatu na szczycie wzniesienia. Nieliczne i niewielkie siedliska lasu wilgotnego 

występują w obniżeniach terenu wzdłuż cieków. W drzewostanie występują dąb, jesion, olsza, topola 

i świerk, a w domieszkach buk, wiąz, jawor, brzoza, osika i wierzba. Runo i podszyt silnie rozwinięte. 

Penetracja tych lasów jest utrudniona i praktycznie możliwa tylko po drogach i duktach leśnych. Tereny 

te w naturalny sposób nie są korzystne do penetracji turystycznej. 

Tereny chronione. Północno-zachodnia część gminy Łagiewniki, wchodząca w obręb Masywu Ślęży, 

objęta jest granicą Ślężańskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną. Wierzchołek wzniesienia 

Raduni (573 m. n.p.m.) zajmuje Rezerwat Przyrody „Góra Radunia”. W obrębie wsi Słupice znajduje się 

stanowisko paproci serpentynitowych (stanowisko nr 6), które rozporządzeniem Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 236, poz. 3828 z 17.12.2003 r.) zostało 

uznane za użytek ekologiczny. Obejmuje ono stanowisko paproci serpentynitowych z przyległymi 

zbiorowiskami roślinnymi, w tym ze zbiorowiskami ciepłolubnymi. Na terenie Gminy Łagiewniki 

wyznaczone zostały (m.in.) obszary ochrony przyrody sieci NATURA 2000: 

■ Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Masyw Ślęży” (PLH 020040), którego granica przebiega 

w przybliżeniu wzdłuż granicy Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (z odstępstwami w rejonie 

zabudowy wsi Słupice i Młynica), 

■ projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Wzgórza Niemczańskie” (PLH 020082), 

wyznaczony na terenie Gminy Łagiewniki wokół kompleksów leśnych położonych na zachód 

i południe od wsi Sieniawka oraz wzdłuż potoku Oleszna na południe od wsi Słupice. 

Flora chroniona. Na terenie gminy występuje 19 gatunków roślin chronionych, oznaczonych na 64 

stanowiskach. Pod ochroną całkowitą jest 9 z nich (bluszcz pospolity, lilia złotogłów, buławnik 

wielokwiatowy, gółka długoostrogowa, kruszczyk szerokolistny, listeria jajowata, buławnik czerwony, 

śnieży-na przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko). Rozmieszczenie stanowisk roślin chronionych gatunków 
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jest nierównomierne. Wynika to z konfiguracji terenu i związanego z nią użytkowania terenów. Obszary 

północno-wschodniej i centralnej części gminy są intensywnie wykorzystywane rolniczo. Na obszarach 

północno-zachodnich, zachodnich i południowo-zachodnich istnieją większe kompleksy leśne i w nich 

gatunki chronione tworzą trzy skupienia, wskazując na tereny interesujące pod względem 

przyrodniczym i zasługujące na ochronę. Obszary te są usytuowane: na Raduni, w pobliżu Ligoty 

Wielkiej oraz na zachód od Sieniawki (między Kołaczowem a Staszowem). Lasy położone na zachód 

od Ligoty Wielkiej i zajmujące dno niecki obramowanej wzniesieniami, mają charakter grądów i łęgów. 

Drzewostan stanowią: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, olsza czarna. Miejscami 

rozwijają się młodziki olszowo-brzozowe z domieszką świerka. Na podkreślenie zasługuje dość liczne 

występowanie listerii jajowatej i wawrzynka wilczełyko. Ponieważ ww. obszary są przyrodniczo 

atrakcyjne i stosunkowo słabo zdewastowane należy poddać je ochronie a przynajmniej eliminować 

dzikie wysypiska odpadów. Na terenie gminy Łagiewniki występują również pozostałości po rodzimych 

ekosystemach łąkowych: 

■ Łąki trzęślicowe − występują na stanowiskach podmokłych, w części są użytkowane jako łąki 

i pastwiska. Na terenie gminy znajdują się na północnym stoku Raduni, powyżej Sulistrowiczek 

w gminie Sobótka. 

■ Łąki rajgrasowe - pochodzenia antropogenicznego, powstały na wcześniejszych siedliskach la-

sów liściastych, 

■ Murawy kserotermiczne - występują na nasłonecznionych stokach wzgórz serpentynitowych 

Raduni, Jańskiej Góry (okolice Olesznej). 

Fauna chroniona. Na terenie gminy Łagiewniki stwierdzono występowanie zróżnicowanych gatunków 

fauny: 

■ Bezkręgowce − na terenie gminy Łagiewniki stwierdzono występowanie 4 gatunków chronionych 

bezkręgowców, z tego tylko jeden – motyl paź królowej (Papilio machon) jest rzadki. Gmina jest 

mało interesująca pod względem występowania chronionych gatunków bezkręgowców i nie ma 

podstaw do podejmowania działań mających na celu ochronę miejsc ich występowania. 

■ Ichtiofauna − w potokach i strumieniach na terenie gminy Łagiewniki występują tylko 4 gatunki 

ryb: kiełb (Gobio gobio), karaś srebrzysty (Carassius auratus), śliz (Orthrias barbatulus), strzebla 

potokowa (Phoxinus phoxinus). Strzebla potokowa występuje w strumieniu Oleszna. Silne 

zanieczyszczenie ściekami z gospodarstw domowych oraz znaczny spadek poziomu wody 

spowoduje, że gatunek ten może się nie utrzymać na terenie gminy. Utrzyma się tylko przy 

bezwzględnym zakazie odprowadzania ścieków i ustawieniu kilku progów kamiennych na 

strumieniu.  

■ Płazy i gady − zanotowano występowanie następujących gatunków płazów i gadów: traszka 

górska (Triturus alpestris), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), żaba trawna (Rana temporaria), 

żaba wodna (Rana esculenta), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), jaszczurka zwinna (Lacerta 

agilis). 

■ Ptaki − w gminie Łagiewniki stwierdzono 80 stanowisk lęgowych gatunków ptaków podlegających 

ochronie, z tego 63 to liczne i pospolite gatunki, a 11 to gatunki rzadkie i występujące 

w pojedynczych parach. Pozostałe 6 to gatunki chronione, rzadkie o stałych miejscach 

gniazdowania. Należą do nich : bocian biały (Ciconia ciconia), łabędź niemy (Cygnus olor), 

derkacz, płomykówka(Tyto alba), brzegówka (Riparia riparia), remiz. Fakt iż gmina nie jest zbyt 

bogata w awifaunę wynika z rolniczego charakteru gminy, braku dużych i bogatych w wodolubną 

roślinność zbiorników wodnych oraz ograniczona, nierównomiernie rozmieszczona powierzchnia 

lasów. 

■ Ssaki: 

 Nietoperze (Chiroptera) − na terenie gminy występują najczęściej: nocek duży, nocek wąsatek, 

gacek. Dość liczne skupisko wyżej wymienionych, objętych ochroną gatunków występuje 

w kościele w Jaźwinie. Można je spotkać także na obrzeżach lasów. 

 Drobne ssaki owadożerne − kret Talpa europaea, jeż zachodni Erinaceus europaeus, ryjówka 

aksa¬mitna Sorex araneus, ryjówka malutka Sorex minutus, rzesorek rzeczek Neomysfodiens. 
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 Ssaki drapieżne − kuna domowaMartes foina, gronostaj Mustela erminea, łasica łaskaMu-stela 

nivalis, spotyka się w niewielkiej liczbie lub pojedynczo na terenie całej gminy.24 

Gmina Niemcza. Gmina Niemcza posiada cenne walory krajobrazowe i turystyczne, m. in. z uwagi na 

liczne formy ochrony tj. obszary chronionego krajobrazu przyrody, pomniki przyrody, a także obszar 

Natura 2000. W obrębie lasów Wzgórz Niemczańskich występują następujące zbiorowiska leśne: lasy 

liściaste, reprezentowane przez grąd, las świetlisty z udziałem gatunków światłolubnych 

i kserotermicznych, ciepłolubny las dębowy, las łęgowy, bór mieszany z sosną i dębem, monokultury 

świerkowe. Wśród zbiorowisk leśnych elementem dominującym są grądy. Są to lasy liściaste w typie 

siedliskowym świeżego i wilgotnego, z dominacją dębu szypułkowego lub bezszypułkowego i graba, 

w poszczególnych regionach z udziałem buka, lipy drobnolistnej i świerka, rzadziej jodły. Następnymi 

zbiorowiskami leśnymi są: świetlisty las z udziałem gatunków kserotermicznych i świetlisty, ciepłolubny 

las dębowy: drzewostan obu tych zbiorowisk tworzą dąb bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, sosna 

zwyczajna, a w mniejszych ilościach świerk, modrzew, grab, topola, osika, jawor, dąb szypułkowy. 

W drzewostanie spotyka się również czereśnię. Las świetlisty charakteryzuje się brakiem podszycia, 

w runie rosną gatunki charakterystyczne dla borów, jak również lasów liściastych. Kolejnym 

zbiorowiskiem leśnym są łęgi. Są to eutroficzne i wybitnie higrofilne zbiorowiska lasów olszowych, 

jesionowo-olszowych i wiązowo-jesionowych z bujnym wielowarstwowym runem, często o charakterze 

ziołoroślowymi. Występują w dolinach cieków wodnych na glebach organiczno-mineralnych lub 

mineralnych. Najczęściej występującym zbiorowiskiem łęgowym jest łęg jesionowo-olszowy. Bór 

mieszany to mezotroficzne zbiorowisko leśne z równorzędnym udziałem w drzewostanie gatunków 

szpilkowych i liściastych, przeważnie sosny oraz dębu albo buka, nawiązujące florystycznie 

i siedliskowo z jednej strony do borów sosnowych, a z drugiej do ciepłolubnych dąbrów i uboższych 

postaci grądów. W miejscach, gdzie wytrzebiono drzewostany mieszane, występują płaty 

wprowadzonych monokultur świerkowych. Drzewostan tworzy świerk pospolity. Są to lasy ciemne, 

pozbawione prawie podszytu.25 Teren całej Gminy charakteryzuje bogactwo występowania alei drzew 

i parków przydworskich oraz obszarów niezwykle cennych pod względem przyrodniczo- 

krajobrazowym. W szczególności są to: Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Niemczańsko, 

Arboretum w Wojsławicach, Lasy zaliczane do kategorii glebo i wodochronnych, położone na 

północny-wschód od miasta Niemcza. Do rzadkich gatunków zwierząt występujących na terenie 

gminy, zaliczyć można: jeża zachodniego, mysz zielną, traszkę górską. Wśród ptaków zaliczamy: 

kląskawkę, muchówkę biało szyjną, bociana czarnego. Fauna ściółkowa ma charakter mezofilny 

i odznacza się małym zróżnicowaniem. Większe zróżnicowanie występuje w grupie owadów, ślimaków, 

pajęczaków i wijów. Do rzadkich okazów możemy zaliczyć występującego pająka Prosopotheca 

corniculans, Saloca diceros i inne. Stwierdzono tutaj także bardzo duże bogactwo chrząszczy. Możemy 

zaobserwować następujące gatunki: biegaczowate, stonkowate, kusakowate (wśród nich Bardzo 

rzadko spotykanego Emus hiatus L.), jelonkowate i kózkowate.26 Tereny chronione. Obszar 

chronionego krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko- Strzelińskie”, obejmuje tereny chronione ze względu 

na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy 

ekologicznych. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 obejmuje Specjalny Obszar Ochrony 

Wzgórza Niemczańskie (PLH 020082). obszarze stwierdzono dotąd 8 typów siedlisk, w tym dwa 

priorytetowe, wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Pod względem 

powierzchniowym dominują śródlądowe kwaśne dąbrowy oraz grądy środkowoeuropejskie, głównie 

na zboczach i w części wierzchowinowej wzgórz. Przeważająca część tych siedlisk jest dobrze 

zachowana, choć drzewostany cechuje stosunkowo młody wiek. W zbiorowiskach leśnych ostoi 

zaznacza się udział buczyn - zarówno kwaśnych, jak i żyznych. Do najlepiej zachowanych – ze starym 

drzewostanem i dość bogatym runem - należą partie w okolicy Niemczy, na Wzgórzach Dębowych. 

Na szczególną uwagę zasługują pasma łęgów wiązowo-jesionowych i olszowo-jesionowych 

wykształcające się w dolinach cieków i wokół stawów, w wielu miejscach wychodzące w formie wąskich 

 
24 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łagiewniki, Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr XIV/89/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 października 2019 r. 
25 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemcza na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2018 – 2021, Dzierżoniów 2014 
26 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niemcza, Centrum Doradztwa Energetycznego, Niemcza 2015. 
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korytarzy ekologicznych poza zwarte kompleksy leśne. Wśród zbiorowisk nieleśnych na szczególną 

uwagę zasługują powierzchnie muraw kserotermicznych, których największy kompleks w granicach 

ostoi znajduje się koło Księgienic Wielkich. Murawy te są zachowane w dobrej kondycji, a do 

osobliwości z nimi związanych należy m.in. czosnek skalny Allium montanum oraz liczna populacja 

dziewanny fioletowej Verbascum phoeniceum - gatunku zagrożonego w południowo-zachodniej 

Polsce. Do wartościowych zbiorowisk nieleśnych w granicach przedmiotowego obszaru należą 

również płaty nawiązujące do fitocenoz łąki rajgrasowej (Arrhenatheretum medioeuropaeum) 

zachowane jeszcze w dolinie rzeki Olesznej. Najbogatsze płaty charakteryzuje obfity udział m.in. 

zimowita jesiennego Colchicum autumnale. Płaty te miejscami tworzą mozaikę z fragmentami 

podmokłych łąk z udziałem m.in. pełnika europejskiego (Trollius europaeus). Ostoja obejmuje również 

siedliska łąk zmiennowilgotnych, których najlepiej zachowane płaty znajdują się koło Ligoty Wlk. Mimo 

niewielkiej powierzchni, są to siedliska rzadkich w tej części Przedgórza roślin, takich jak: kosaciec 

syberyjski Iris sibirica, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus czy goździk pyszny Dianthus 

superbus. Obszar ostoi wybitnie wyróżnia fauna motyli. Za najbardziej interesujące należy uznać 

występowanie szlaczkonia szafrańca Colias myrmidone. Pojedyncze stanowiska czerwończyka 

nieparka Lycaena dispar oraz modraszka nausitous Maculinea nausithous znajdują się na terenie 

Wzgórz Krzyżowych. W przypadku innych motyli jako wyjątkowo interesujące należy uznać 

nagromadzenie z tego obszaru danych o rzadkich miernikowcach Geometridae. Obszar ważny jest 

również dla ochrony dwóch gatunków nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Obejmuje nieczynną kopalnię wapienia w Gilowie stanowiącą jedno z ważniejszych w rejonie 

sudeckim stanowisk w okresie godowym i zimowym. Stwierdzono tu maksymalnie 95 zimujących 

nietoperzy z co najmniej 8 gatunków: nocek duży, nocek rudy, nocek wąsatek / nocek Brandta, nocek 

Natterera, mroczek pozłocisty, gacek brunatny, gacek szary i mopek. Sztolnia ta jest także ważnym 

miejscem rojenia dla mopka, nocka rudego, nocka dużego, nocka wąsatka/nocka Brandta i gacka 

brunatnego. W miejscowościach bezpośrednio przylegających do proponowanego obszaru 

(Sieniawka, Ligota, Gilów, Roztocznik, Stoszów, Jaźwina) zinwentaryzowano kolonie rozrodcze 

czterech gatunków, w tym 4 kolonie nocka dużego M. myotis. Spośród innych ssaków, obszar 

obejmuje rejon występowania bobrów wokół Trzcinowego Stawu w Sieniawce, jest też miejscem 

licznego występowania popielicy Glis glis. Główne walory ornitologiczne proponowanego obszaru to 

bogaty zespół ptaków leśnych, a także kilku wodnych, w tym 13 gatunków wymienionych w Załączniku 

I Dyrektywy Rady 79/409/EWG (np. lęgowe trzmielojad Pernis apivorus, dzięcioły czarny Dryocopus 

martius i średni Dendrocopos medius, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, bociany czarny 

Ciconia nigra i biały C. ciconia, bączek Ixobrychus minutus), oraz 14 dalszych gatunków lęgowych, 

uznawanych za rzadkie i zagrożone.27  

Gmina Piława Górna. Tereny chronione w gminie obejmują Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 

2000 „Wzgórza Niemczańskie” (PLH 020082) − obszar leśny, położony w północno–zachodniej części 

miasta. Występują tu wartościowe siedliska przyrodnicze oraz stanowiska roślin i zwierząt chronionych. 

Obszar podlega ochronie na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zachodnia część tego 

obszaru chronionego znajduje się w granicach ustanowionego decyzją koncesyjną terenu górniczego 

udokumentowanego złoża migmatytu i amfibolitu „Piława Górna”. Całość zespołów leśnych miasta 

uznaje się za lasy ochronne HCVF28 4.1. o funkcji wodochronnej, pełniące rolę lasów ochronnych 

w sytuacjach krytycznych. Znajdują się one w zasięgu I strefy uszkodzeń przemysłowych. Stanowiska 

występowania roślin i zwierząt chronionych zostały wskazane na rysunku Zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piława Górna, Załącznik nr 1a 

do Uchwały Nr 158/XLII/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 października 2013 r., a zasady 

ochrony tych stanowisk określają przepisy odrębne.29 

Gmina Pieszyce. Na terenie gminy znajdują się Obszary Natura 2000 (Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, 

Kamionki), Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu. Na terenie Obszaru Ochrony 

 
27 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemcza na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2018 – 2021, Dzierżoniów 2014 
28 High Conservation Value Forest. 
29 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piława Górna, Załącznik nr 1a do 
Uchwały Nr 158/XLII/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 października 2013 r. 
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Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich"30 stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika 

II Dyrektywy Siedliskowej. W Rościszowie występuje jedno z największych letnich zgrupowań nocka 

dużego w Polsce. Obszar leży na wysokości 291-1020 m n.p.m. i obejmuje większość pasma Gór 

Sowich. Zachowały się tu fragmenty naturalnego zbiorowiska świerczyny górnoreglowej. Zbocza 

doliny przełomowej częściowo uregulowanej Bystrzycy ze zbiornikiem zaporowym, zwanym jeziorem 

Bystrzyckim, porastają lasy liściaste – klonowo-lipowe , kwaśne buczyny i niewielkie fragmenty grądów, 

a jej dno zajmują łąki kośne o bogatym składzie gatunkowym. Są to najlepiej zachowane w regionie 

łąki tego typu. Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Kamionki” to jedno z najbogatszych stanowisk 

zanokcicy serpentynowej (Asplenium adulterinum) w Polsce. Występują tu dwa siedliska z Załącznika I 

Dyrektywy Siedliskowej: niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz ściany skalne 

i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii. Obszar jest jednym z kilku 

najbogatszych stanowisk zanokcicy serpentynowej (Asplenium adulterinum) w Polsce. Występuje tu 

od 7-20% jej populacji polskiej. Ponadto około 30% polskiej populacji zanokcicy ciemnej oraz 

niewielka populacja zanokcicy klinowatej. Jest to jedno z niewielu jej stanowisk poza Masywem Ślęży. 

Brak tu gatunków wskazanych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej oraz Załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej. Obszar Chronionego Krajobrazu - Góry Bardzkie i Sowie Na terenie obszaru występują 

pomniki przyrody, ożywionej i nieożywionej oraz ich skupiska, chronione ze względu na szczególne 

wartości naukowe, kulturowe, historyczno-pamiątkowe i krajobrazowe. Odznaczające się 

indywidualnymi cechami, które wyróżniane są wśród innych utworów, w szczególności są to stare 

o dużych rozmiarach drzewa i krzewy, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy, doliny potoków górskich, 

oraz urwiska skalne. Na obszarze występuje kilka typów siedlisk, szczególnie cenne są duże obszary 

żyznych i kwaśnych buczyn, acidofilne dąbrowy oraz zbiorowiska lasów łęgowych nad górskimi 

potokami. Występuje tu prawie 70 ha lasów jaworowych i klonowo-lipowych, co stanowi blisko 15% 

całkowitej powierzchni tych lasów na terenie Dolnego Śląska. Obszar Chronionego Krajobrazu Gór 

Sowich i Bardzkich stanowi naturalną otulinę Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Głównym walorem 

Parku Krajobrazowego Gór Sowich jest duża lesistość. Są to głównie lasy dolnoreglowe oraz lasy 

mieszane. W najwyżej położonych partiach Wielkiej Sowy, Kalenicy i Słonecznej, występuje bór 

świerkowy regla górnego, z płatami sztucznie wprowadzonej kosodrzewiny.31 

 Krajobraz i zabytki 

Rozwijające się od lat osadnictwo na obszarze aglomeracji spowodowało głębokie zmiany 

w pierwotnym krajobrazie i przekształciło środowisko naturalne nadając mu wyraźne cechy 

antropogeniczne. Istniejące elementy przyrodnicze, pola uprawne, tereny zabudowane oraz 

towarzysząca im infrastruktura komunikacyjna tworzą charakterystyczny zurbanizowany i rolniczy 

krajobraz. Ustawa krajobrazowa wprowadziła obowiązek sporządzenia audytów krajobrazowych32, 

będących pochodną obowiązku dokonywania powszechnej identyfikacji krajobrazów oraz oceny 

wartości krajobrazów, jako zadanie własne samorządu województwa. Ma on być sporządzany nie 

rzadziej niż raz na 20 lat, w ramach realizacji przewidzianego w art. 6 Konwencji krajobrazowej 

obowiązku identyfikacji i odpowiedniej waloryzacji krajobrazów. Audyt nie jest aktem prawa 

miejscowego – jednak w części dotyczącej rekomendacji i wniosków należy go uznać za akt 

kierownictwa wewnętrznego. W dniu 19.09.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadomił 

o przystąpieniu do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego. 

na podstawie art. 38b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Na dzień przygotowania przedmiotowej prognozy ww. dokument nie został jeszcze 

opracowany. Obszary objęte ochroną krajobrazu na obszarze aglomeracji opisane zostały w rozdziale 

6.8. 

Schemat 9. Zasoby dziedzictwa kulturowego.  

 
30 Obszar obejmuje 16 miejsc zimowania i żerowiska kolonii rozrodczych nietoperzy: Sokolec, Sztolnia w Bystrzycy Górnej, 
Jugowice I, II i III, Włodarz, Srebrna Sztolnia koło Walimia, Rzeczka, Soboń, Osówka, Osówka II, Rościszów - budynek komunalny, 
Sztolnia za Domem Ani, Sztolnia w Podlesiu, Augustyna w Kamionkach, Sztolnia na Chałupą I i (II) w Kamionkach.  
31 Program Rewitalizacji Gminy Pieszyce na lata 2016-2023,  Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., 2016. 
32 O którym mowa w art. 38a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - projekt audytu sporządza zarząd 
województwa (art. 38b pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a uchwala sejmik województwa (art. 
38b pkt 2). 
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Źródło: Aktualizacja Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim 2012 (uchwała 

nr 2082/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.). 

Wśród zabytków i atrakcji turystycznych na obszarze poszczególnych gmin wymienić należy m.in.: 
− Dzierżoniów (m.) – Ratusz, Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Kościół pw. Maryi Matki Kościoła, 

Kościół pw. Św. Trójcy, Kościół pw. św. Jerzego, Synagoga, Kaplica grobowa Sadebecków, Figura św. Jana Nepomucena, 

Mury obronne, Budynek Komandorii Joannitów, Sukiennice, Kamienica Józefa Kellnera, Budynek II Liceum 

Ogólnokształcącego, Młyn, Wieża Ciśnień, Dom Kata, Willa „Radość Marty”, Budynek Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, 

Kino „Zbyszek”, 

− Bielawa − Fontanna z Sową, Kościół pw. Bożego Ciała, Kościół pw. Świętego Ducha, Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, Pałac Sandreckich, Pomnik Paula Felshmanna, Krzyż milenijny na Wzgórzu Pojednania, zabytkowe wille, krzyże 

pokutne, 

− Pieszyce − Kościół pw. św. Jakuba, Kościół pw. św. Antoniego, Kościół pw. św. Bartłomieja w Rościszowie, Kościół pw. św. 

Aniołów Stróżów w Kamionkach, Kościół w Piskorzowie, Zespół pałacowo-parkowy w Pieszycach, Pałac w Rościszowie, 

Budynek sanatorium w Rościszowie (Szczytów), Pastorówka w Szczytowie, Zespół budynków mieszkalnych i mieszkalno-

gospodarczych w Szczytowie, Budynki mieszkalne w Kamionkach, 

− Piława Górna − Zespół pałacowo-parkowy Gladishof, Kościół parafialny pw. św. Marcina, krzyż pokutny, Wiatrak typu 

„holender”, Osiedle Braci Morawskich, Pałac Oberhof, Szkoła Seydlitza, Gimnazjum Braci Morawskich, domy z gankiem, 

wieża ciśnień i budynek magazynowy oraz peron dworca kolejowego, Góra Parkowa, wzgórze Grzybowiec,  

− Dzierżoniów (w.) − Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Dobrocinie, Kościół pw. NMP w Kiełczynie (Sanktuarium Maryjne), Kościół 

pw. św. Jana Chrzciciela w Mościsku, Kościół pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piławie Dolnej, Kościół pw. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w Piławie Dolnej, Kościół pw. św. Jadwigi w Ostroszowicach, Kościół pw. św. Trójcy w Owieśnie, 

Kościół pw. św. Bartłomieja w Uciechowie, Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca w Roztoczniku, Kościół pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Tuszynie, Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowiźnie, Kapliczka morowego 

powietrza w Uciechowie, Zespół pałacowo-parkowy w Nowiźnie, Zespół pałacowo-parkowy w Roztoczniku, Zespół 

pałacowo-parkowy w Dobrocinie, Zespół pałacowo-parkowy w Tuszynie, Zespół pałacowo-parkowy w Kiełczynie, Pałac 

w Jodłowniku, Zespół pałacowo-parkowy w Książnicy, Zespół pałacowo-parkowy w Ostroszowicach, Zespół pałacowy 

w Piławie Dolnej, Zespół dworski w Jędrzejowicach, Zamek w Owieśnie, Most w stylu neogotyckim w Mościsku, Stacja PKP 

w Mościsku, Leśniczówka „Domek Myśliwski” w Jodłowniku, Ruiny budowli rotundowej w Ostroszowicach, Pomnik 

w Mościsku, obeliski i krzyże pokutne, 

− Łagiewniki − Kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca NMP w Łagiewnikach, Kościół pomocniczy Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Łagiewnikach, Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Radzikowie, Kościół parafialny 

św. Antoniego w Ratajnie, Kościół filialny św. Jana Chrzciciela w Sieniawce, Kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia 

Pańskiego w Jaźwinie, Kościół filialny Trójcy Świętej w Stoszowie (Sanktuarium Maryjne), Kościół parafialny św. Michała 

Archanioła w Słupicach, Kościół filialny Wniebowzięcia NMP w Olesznej, Kościół św. Izydora w Sienicach, Pałac 

w Łagiewnikach, Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny w Sokolnikach, Wieża Bismarcka na Jańskiej Górze i pomniki,  

− Niemcza − Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Niemczy, Kościół parafialny pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gilowie, 

Kościół parafialny w Przerzeczynie-Zdrój, Kościół pomocniczy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gilowie, Kościół pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie Wielkim, Kościół św. Wojciecha w Niemczy, Starówka w Niemczy, Ratusz 

w Niemczy, Zamek w Niemczy, Folwark z zabudowaniami gospodarskimi w Wojsławicach, Dwór rycerski w Stasinie, Pałacyk 

w Piotrkówku, Dwór rycerski w Guminie, ul. Spółdzielcza, Pałac przy ul. Wrocławskiej 21, Pałac w Gilowie, Zamek w Goli 

Dzierżoniowskiej, Pałac w Kietlinie, Dwór w Podlesiu, Pałacyk w Przerzeczynie-Zdroju, Dwór w Ruszkowicach, Pałac 

w Wilkowie Wielkim, Mauzoleum Prittwitzów, Tatarski Okop, Miejskie mury obronne, Strażnik Baszty, Drewniane wojsko, 

krzyż pokutny. 

 Klimat akustyczny  

Najaktualniejsze dostępne badania klimatu akustycznego, przeprowadzone w 2017 roku na terenie 

powiatu dzierżoniowskiego dla pory dnia, wykazały, że we wszystkich 6 punktach, zlokalizowanych na 
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granicy terenów chronionych niedotrzymana była wartość dopuszczalna dla pory dnia (65 dB). 

W stosunku do obowiązujących norm średni poziom równoważny LAeq dla 16 godzin dnia przekraczał 

dopuszczalny poziom hałasu o 0,2 – 9,1 dB. Najwyższe przekroczenia odnotowano na drodze krajowej 

nr 8 w Łagiewnikach przy ul. Wrocławskiej (74,1 dB) oraz w Łagiewnikach przy ul. Kłodzkiej (71,1 dB). 

Badania dla pory nocy wykazały również, że we wszystkich 6 punktach, zlokalizowanych na granicy 

terenów chronionych, niedotrzymana była wartość dopuszczalna dla pory nocy (56 dB). W stosunku 

do obowiązujących norm średni poziom równoważny LAeq dla 8 godzin nocy przekraczał 

dopuszczalny poziom hałasu o 2,6 – 15,0 dB. Najwyższe przekroczenia odnotowano przy drodze 

krajowej nr 8 w Łagiewnikach przy ul. Wrocławskiej (71,0 dB) oraz przy ul. Kłodzkiej (67,1 dB).  

Tabela 4. Wyniki pomiaru hałasu drogowego w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych [2017]. 

Lp. Lokalizacja punktów pomiarowych 
LAeq [dB] Natężenie ruchu ogółem 

[poj/h] 
Natężenie ruchu 

ciężarowych [poj/h] 

Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 

1. Dzierżoniów, ul. Świdnicka 65,2 58,6 645 108 35 6 

2. Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 65,3 62,4 692 137 48 9 

3. Łagiewniki, ul. Kłodzka 71,1 67,1 607 214 145 43 

4. Łagiewniki, ul. Słowiańska 66,8 59,4 197 31 54 11 

5. Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 28 67,1 61,6 956 272 151 46 

6. Łagiewniki, ul. Wrocławska 20 74,1 71,0 670 132 38 14 

66,5 - przekroczenia wartości dopuszczalnej      

Źródło: Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w 2017 roku, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska, Wrocław, 2018. 

 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Zgodnie z Oceną poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2017-2019 

w województwie dolnośląskim33 – w oparciu o wyniki pomiarów wykonanych przez Inspekcję Ochrony 

Środowiska, w latach 2018-2019 w żadnym z przebadanych punktów zlokalizowanych w miejscach 

dostępnych dla ludności, na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej nie stwierdzono przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego pól elektromagnetycznych, który wynosił 7 V/m. 

Tabela 5. Pomiary promieniowania elektromagnetycznego na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego [2018-
2019]. 

Lp. Nazwa punktu pomiarowego Rok pomiaru Wynik [V/m] % wartości dopuszczalnej [%] 

1. Dzierżoniów, ul. Generała Sikorskiego 2018 1,13 16,1% 

2. Bielawa, ul. Generała Berlinga 2018 0,3 4,2% 

3. Sieniawka 2018 <0,3 <4,2% 

4. Jodłownik 2018 <0,3 <4,2% 

5. Pieszyce, ul. 1-go maja 2019 0,78 11,1% 

Źródło: opracowanie na podstawie Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2017-2019 w województwie dolnośląskim, 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we 
Wrocławiu, Wrocław 2020. 

 Istniejące problemy ochrony środowiska  

Na skutek urbanizacji zmieniony został pierwotny sposób zagospodarowania gruntów oraz pokrywa 

glebowa przeważającej części obszaru aglomeracji. Zidentyfikowane problemy ochrony środowiska 

istotne z punktu widzenia projektowego dokumentu obejmują: 

− brak prawnej formy ochrony korytarzy ekologicznych, stanowiących ważną sieć powiązań ekologicznych, 

niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania środowiska, ochrony przed przekształceniami 

najcenniejszych obszarów, zapewnienia rozprzestrzeniania i migracji gatunków, a także zachowania 

specyfiki i różnorodności przyrody Europy, 

− nadmierna presja inwestycyjna stanowi zagrożenie dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz 

terenów objętych ochroną, nie posiadających planów ochrony,  

− zagrożenie dla zapewnienia drożności korytarzy ekologicznych związane głównie z tworzeniem barier 

uniemożliwiających swobodne przemieszczanie gatunków zwierząt. Do głównych barier zalicza się drogi 

ekspresowe oraz pozostałe drogi o natężeniu ruchu powyżej 10 tys. pojazdów na dobę, linie kolejowe, 

 
33 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu 

Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2020. 
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zabudowę kubaturowa oraz wylesianie i degradacja terenów otwartych, spowodowane intensywną 

urbanizacją i rolnictwem., 

− w miejskich obszarach funkcjonalnych brak systemów zielonej infrastruktury jak również koncepcji 

przebiegów takich systemów, a polityka przestrzenna gmin nie uwzględnia ich budowy.  

− postępujące negatywne przekształcenia historycznych układów przestrzennych miejscowości, związane 

z procesami urbanizacji oraz z wprowadzaniem nowej zabudowy, oderwanej od miejscowej tradycji 

budowlanej, 

− wskutek niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zabudowy degradacji ulegają historycznie 

ukształtowane przestrzenie wokół miast oraz tereny wiejskie położone w oddaleniu od dużych ośrodków 

miejskich, 

− zacieranie historycznych granic miast i wsi w wyniku procesu rozlewania zabudowy, głównie 

mieszkaniowej, 

− nieustająca presja na zagospodarowanie terenów cennych pod względem przyrodniczym 

i krajobrazowym powoduje, że trwałym negatywnym przekształceniom ulegają nawet obszary, które 

ustawowo powołane są do ochrony tych walorów, takie jak parki krajobrazowe i obszary chronionego 

krajobrazu,  

− do nieodwracalnych zmian w krajobrazie dochodzi ze względu na nieracjonalną politykę związaną 

z wydobywaniem surowców mineralnych, budową elementów infrastruktury technicznej (drogowej, 

energetycznej, telefonicznej itp.) oraz presją na turystyczne wykorzystywanie terenów nie uwzględniającą 

uwarunkowań krajobrazowych.  

− znaczna lub całkowita dewastacja obiektów przemysłowych i kolejowych spowodowana ich 

długotrwałym nieużytkowaniem,  

− postępujący proces wyłączenia powierzchni rolnych i leśnych z użytkowania rolnego i leśnego, 

− niewłaściwa gospodarka przestrzenna, prowadząca często do nieuzasadnionego wyłączania gruntów, 

szczególnie wysokiej jakości, z użytkowania rolniczego i przeznaczanie ich pod zabudowę, 

− sukcesywny wzrost powierzchni gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających 

rekultywacji, 

− zagrożenie gleb erozją oraz zanieczyszczenia chemiczne, związane z kumulacją zanieczyszczeń w glebie, 

− prowadzona eksploatacja kopalin ze złóż oraz składowanie odpadów powydobywczych jest przyczyną 

niekorzystnych zmian w środowisku i w krajobrazie.  

− pogorszony stan wód powierzchniowych i podziemnych w związku z występowaniem oddziaływań 

antropogenicznych o charakterze punktowym, rozproszonym i obszarowym.  

− zanieczyszczenie powietrza pyłem zwieszonym PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenem oraz dwutlenkiem azotu 

(NO2).  

− wysokie stężenia ozonu, który najwyższe wartości osiąga w sezonie letnim.  

Wyzwania rozwojowe: 

− konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego przed 

presją osadniczą i inwestycyjną oraz zagrożeniami płynącymi z masowej rekreacji, 

− ochrona gleb wysokich klas bonitacyjnych dla celów produkcji rolnej, 

− rozbudowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz poprawa jakości wody wykorzystywanej 

do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 

− ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w sektorze komunalnym 

oraz podłączanie nieruchomości do sieci ciepłowniczej, wdrażanie uchwał antysmogowych, rozwój 

odnawialnych źródeł energii oraz poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, 

− podejmowanie działań na rzecz ochrony przed hałasem komunikacyjnym, jak również hałasem 

pochodzącym z działalności gospodarczej, 

− zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym dla ochrony przeciwpowodziowej34, 

− systemowe zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz poprawa retencyjności, w tym 

poprzez odbudowę małych zbiorników wodnych, 

− rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, mającej na celu łagodzenie i adaptację do zmian klimatu, 

w szczególności w miastach, 

− utrzymanie, pielęgnacja i powiększanie terenów zielonych, parków i zadrzewień w miastach, 

 
34 Zagrożenie powodziowe i występowanie lokalnych podtopień związanych z wylewaniem potoków i cieków wodnych w czasie 
większych opadów deszczu, a także zły stan cieków wodnych (rzeki, rowy melioracyjne, kanały). 
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− podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie niskiej emisji, racjonalnego 

gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi, 

− zmiany klimatyczne zaburzające rozwój rolnictwa, głównie w zakresie upraw. 

− utrzymanie usług związanych z infrastrukturą techniczną na dobrym poziomie, ponoszenie nakładów 

związanych z utrzymaniem, modernizacją i rozbudową sieci infrastruktury technicznej, optymalizacja 

kosztów związanych z utrzymywaniem infrastruktury sieciowej, 

− rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków − brak sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej w niektórych miejscowościach,  

− poprawa jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 

− trudność egzekwowania segregacji śmieci w budynkach wielorodzinnych, nielegalne składowanie 

odpadów i likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zmniejszająca się liczba mieszkańców powodująca wzrost 

kosztów eksploatacji instalacji komunalnych oraz systemów (np. odbioru odpadów komunalnych) 

związanych z ochroną środowiska (wzrost kosztów jednostkowych przypadających na jednego 

mieszkańca), 

− zwiększające się uciążliwości związane z funkcjonowaniem instalacji komunalnych (m.in. problem 

odorów z RIPOK), 

− konieczność uzyskania ustawowych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, 

− coraz wyższe prawne i finansowe parametry określane przez przepisy prawa, które bezpośrednio lub 

pośrednio mają wpływ na cenę usług komunalnych, co w konsekwencji powoduje wzrost obciążeń 

mieszkańców w zakresie opłat np. za gospodarowania odpadami komunalnymi, zwiększające się opłaty 

środowiskowe, zwiększenie poziomów odzysku odpadów, co bezpośrednio wpływa na konieczność 

rozbudowywania systemu, a tym samym kosztów itp. Brak akceptacji społecznej w zakresie cen usług 

komunalnych i nadmierny wzrost cen (np. w ostatnim okresie zauważalne jest to w gospodarce 

odpadami) skutkuje ubywaniem osób z systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

− konieczność ograniczenia niskiej emisji, dekarbonizacja do 2030 roku, brak środków pomocowych 

(finansowych) na realizację zmiany sposobu ogrzewania przez mieszkańców, w szczególności 

w zabudowie wielomieszkaniowej, rozwój sieci gazowej. 

7. POTENCJALNE ZMIANY W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

W przypadku braku realizacji zapisów zawartych w analizowanym projekcie Ponadlokalnej Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, polityka rozwoju na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego 

i tworzących go gmin będzie prowadzona na podstawie obowiązujących lub nowoopracowanych 

dokumentów strategii rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Brak realizacji 

ustaleń dokumentu ponadlokalnej strategii rozwoju spowoduje brak koordynacji działań na poziomie 

ponadlokalnym i zintegrowanej polityki rozwoju na obszarze aglomeracji. Należy podkreślić, że 

środowisko przyrodnicze analizowanego obszaru, a zwłaszcza powierzchnia ziemi, stosunki wodne, 

szata roślinna i warunki siedliskowe, zostały już znacząco i trwale przekształcone antropogenicznie. 

Dlatego realizacja nowych i kontynuacja przyjętych już kierunków rozwoju i wynikającego z nich 

nowego przeznaczenia terenu nie powinna powodować utraty szczególnie cennych zasobów 

przyrodniczych o naturalnym charakterze. Opracowanie dokumentu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 wynika z konieczności zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz 

potrzeby rozwoju gospodarczego, infrastruktury technicznej, społecznej, jak również konieczności 

dostosowania dokumentów do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.  

Na obszarze aglomeracji obserwuje się stabilny stan poszczególnych elementów systemu 

przyrodniczego. Niekontrolowany rozwój aglomeracji może jednak zagrażać najbardziej wrażliwym na 

antropopresję obszarom. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ochronę terenów objętych 

obszarowymi formami ochrony przyrody, dolin rzek i strumieni, terenów łąk, terenów rolnych 

o wysokich klasach bonitacyjnych oraz kompleksów leśnych. Główne zagrożenia dla poszczególnych 

elementów środowiska przyrodniczego związane są z presją osadniczą i inwestycyjną oraz 

zagrożeniami płynącymi z masowej rekreacji, zwiększaniem powierzchni terenów przeznaczanych pod 

zabudowę, wycinką drzew, regulacją cieków niszczącą strefę roślinności nadwodnej, 

zanieczyszczeniem cieków i zbiorników wodnych, eksploatacją surowców naturalnych, chemizacją 
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rolnictwa, wypalaniem darni w zbiorowiskach trawiastych oraz emisją zanieczyszczeń, w tym powietrza. 

Istnieje również zagrożenie wprowadzania na analizowany obszar funkcji generujących zbyt dużo 

emisji zanieczyszczeń, przy jednoczesnym braku rozwiązań, pozwalających na ograniczanie 

negatywnego oddziaływania antropopresji na środowisko (tj. stosowania niskoemisyjnych nośników 

energii, uregulowania gospodarki wodno-ściekowej, ochrony akustycznej). Prognozuje się dalszy 

rozwój inwestycyjny obszaru aglomeracji, głównie pod budownictwo mieszkaniowe, co implikuje 

konieczność przeznaczenia terenów pod nową zabudowę. Postępujący proces inwestycyjny wymagać 

będzie rozwoju infrastruktury technicznej. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 

a pozbawionych sieci wodociągowej może dochodzić do obniżenia zwierciadła wód gruntowych 

w wyniku używania indywidualnych studni głębinowych. Natomiast brak skanalizowania tych terenów, 

jak również już zainwestowanych, może prowadzić do przenikania zanieczyszczeń do gleb i wód 

gruntowych. Wzrost zainwestowania powodować będzie wypieranie roślinności naturalnej przez 

gatunki introdukowane, wzbogacając różnorodność gatunkową, ograniczając jednak różnorodność 

ekosystemów i liczebność gatunków rodzimych. Na obszarach tych będą zanikać gatunki wrażliwe, 

natomiast na terenach wzdłuż dróg, w sąsiedztwie placów budowlanych i terenów zdegradowanych 

będą pojawiać się zbiorowiska roślinności ruderalnej. Z zainwestowaniem terenów mieszkalnych 

związana będzie również tzw. niska emisja, będącą wynikiem spalania paliw w kotłowniach 

przydomowych, oraz emisja zanieczyszczeń z procesów technologicznych przyczyniające się do 

wzrostu stopnia zanieczyszczenia powietrza. Pogorszenie warunków aerosanitarnych i akustycznych 

związane będzie również z przypuszczalnym wzrostem ilości pojazdów poruszających się po drogach 

aglomeracji.  

8. ODDZIAŁYWANIE USTALEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU A ELEMENTY ŚRODOWISKA 

Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI 

Pojęcie odporności środowiska przyrodniczego na degradację czyli na pogarszanie jakości jego 

poszczególnych elementów lub cech oraz zachwianie równowagi, rozumiane jest jako zdolność do 

zachowania wewnętrznej równowagi mimo naruszenia jej przez czynniki pochodzenia zarówno: 

naturalnego (abiotyczne i biotyczne, w tym m.in. silne wiatry, duże spadki terenu, żerowanie 

zwierzyny), jak i sztucznego (antropogenne, w tym m.in. skupiska emitorów przemysłowych, szlaki 

komunikacyjne, penetracja turystyczna). Odporność środowiska przyrodniczego na degradację 

najczęściej odnosi się do powierzchni ziemi, pedosfery, biosfery i hydrosfery, a ocena jej odporności 

umożliwia uchwycenie komponentów o najmniejszej odporności na czynniki niszczące, co ułatwia 

podjęcie odpowiednich środków ich ochrony oraz determinuje określony sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenów. Wpływ kierunków rozwoju zawartych w dokumencie ponadlokalnej 

strategii rozwoju na środowisko będzie zależeć zarówno od rodzaju, charakteru i wielkości inwestycji, 

czasu ich trwania, jak również od odporności terenu na degradację. 

Rozwój Aglomeracji Dzierżoniowskiej ukierunkowany jest na stworzenie dogodnych warunków dla 

rozwoju gospodarczego i osiedlania się. Takie kierunki rozwoju i związane z nim zainwestowanie 

terenów zgodne jest z cechami i uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego na jej terenie. Formy 

antropopresji na terenie aglomeracji stanowią: 

− wzrost ilości terenów zainwestowanych – powstawanie nowych powierzchni z zabudową i siecią 

dróg oraz powierzchni utwardzonych uniemożliwiających naturalną infiltrację i powodujące 

powstawanie coraz większych ilości ścieków, 

− możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami bytowymi na 

terenach zasiedlonych i nie skanalizowanych (niekontrolowane odprowadzenie przelewów 

z szamb do cieków, rowów), 

− wzrost zanieczyszczenia powietrza w wyniku zwiększania ilości lokalnych źródeł grzewczych 

(tzw. niska emisja) oraz wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego, 

− wzrost produkcji odpadów trudno podlegających degradacji powodujący ich kumulację na 

składowiskach odpadów, w tym dzikich wysypiskach, 

− presja na środowisko związana z rozwojem masowej turystyki. 

Analiza stanu środowiska wykazała, że pomimo wyżej wymienionych czynników znajdujące się na 

terenie aglomeracji obszary dzikiej przyrody w znacznym stopniu posiadają odporność na 

antropopresję, oczywiście poza świadomym niszczeniem ich przez człowieka. Realizacja kierunków 

rozwoju zawartych w strategii spowoduje powstanie nowych źródeł oddziaływań na środowisko. 
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Poniżej przedstawione zostały  dominujące i potencjalne oddziaływania na środowisko w odniesieniu 

do wskazanych źródeł zagrożeń.  

 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Rzeźba terenu, o ile nie podlega intensywnym bieżącym procesom geomorfologicznym, stanowi 

jeden z najtrwalszych elementów środowiska. Wyróżnia się dwa rodzaje degradacji powierzchni ziemi. 

Degradacja geotechniczna obejmuje zniekształcenie rzeźby terenu w wyniku działalności górnictwa, 

budownictwa wodnego, drogowego czy kolejowego. Największe zmiany w powierzchni ziemi na 

obszarze aglomeracji powoduje działalność górnicza. Podczas eksploatacji surowców kopalnianych 

zniszczeniu mechanicznemu i zmianom chemicznym ulegają pokrywy glebowe. Silnym zaburzeniom 

mogą ulec również stosunki hydrogeologiczne (obniżenie poziomów wodonośnych, przemiany sieci 

hydrograficznej, zanik cieków). Eksploatacja kopalin powoduje również nieodwracalne zmiany 

w naturalnym krajobrazie i dlatego wymaga rekultywacji w kierunku rolnym, wodnym lub leśnym. 

Degradacja fizyczna obejmuje zagęszczenie masy glebowej, pogarszanie się jej struktury oraz 

nadmierne odwodnienie gruntów na skutek leja depresyjnego, wadliwej melioracji, oddziaływania 

zbiorników wodnych oraz działania erozyjnego wody i wiatru. Zagrożenia powierzchni ziemi 

wynikające z degradacji fizycznej na terenie aglomeracji związane są ze zjawiskami i działaniami 

naturogenicznymi, głównie z  warunkami morfologicznymi (erozja powierzchniowa). Przekształcenia 

mechaniczne gleb powodowane są ponad to przez utwardzanie i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy 

glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi (m.in. gruzem budowlanym). 

Przekształcenia powierzchni ziemi wynikające z realizacji kierunków rozwoju zawartych w strategii będą 

występować na terenach przeznaczonych pod inwestycje związane z wprowadzaniem nowej 

zabudowy, realizacją dróg, dojazdów i infrastruktury technicznej, wykonywaniem uzbrojenia 

i zabiegów wyrównania terenu, jak również tworzeniem nasypów (nowoprojektowane tereny 

o wiodącej funkcji: mieszkaniowej, gospodarczej, usługowej oraz tereny infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej). Prognozuje się, że będą to głównie oddziaływania na terenach już zainwestowanych 

lub przyległych do nich. Istniejąca zabudowa zostanie uzupełniona poprzez lokalizację budynków 

mieszkaniowych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz o charakterze usługowym i gospodarczym. 

Powiększenie areału terenów przeznaczonych pod zabudowę wiązać się będzie jednocześnie 

z koniecznością rozwoju sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Realizacja nowej zabudowy 

oraz innych inwestycji, związana będzie niewątpliwie z występowaniem negatywnego oddziaływania 

na powierzchnię ziemi, w tym na warunki gruntowe. Działania te spowodują: bezpowrotne zniszczenie 

biologicznie czynnej warstwy gleby i jej walorów produkcyjnych, dalszą niwelację, plantowanie oraz 

utwardzenie powierzchni terenu oraz trwałe przekształcenie struktury gruntu do głębokości wykonania 

wykopów pod budynki i infrastrukturę techniczną, a także zniszczenia warunków funkcjonowania 

dotychczasowej fauny i flory. Prace budowlane związane będą m.in. z wykonaniem wykopów, 

przemieszczaniem mas ziemnych, umieszczaniem w profilu glebowym elementów konstrukcji 

budowlanych, a także rożnego rodzaju materiałów budowlanych, wpływających na właściwości 

podłoża, w tym na jego przepuszczalność. Istotnym zjawiskiem, jakie wystąpi na skutek 

wprowadzanych zmian, będzie również trwałe uszczelnienie powierzchni ziemi oraz zniszczenie 

wierzchniej warstwy gleby na terenach, na których prowadzone będą prace budowlane. Zasięg 

bezpośredniego negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi obejmować będzie więc 

powierzchnie przeznaczone bezpośrednio pod lokalizację budynków, jak również część terenów do 

nich przylegających. Zmiany w ukształtowaniu terenu oraz właściwościach fizycznych i chemicznych 

podłoża wystąpią także na skutek robót w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej. W związku z prowadzeniem prac może dojść do przekształcenia powierzchni ziemi 

o charakterze lokalnym i czasowym, wynikającym z konieczności wykonania wykopów, a także 

przemieszczenia lub wprowadzania nowych elementów infrastruktury itd. Umieszczenie pod 

powierzchnią terenu elementów wchodzących w skład sieci infrastruktury technicznej, będzie za sobą 

niosło trwałe oddziaływanie na warunki gruntowe. Odpowiednie zabezpieczenie tego typu instalacji 

będzie najprawdopodobniej wymagało umieszczenia w glebie materiałów wpływających na 

właściwości gruntu. Zjawisko to nie będzie jednak odgrywało znaczącej roli w kształtowaniu 

powierzchni ziemi oraz zmianie warunków gruntowych (w odniesieniu do całego obszaru 

aglomeracji), głównie ze względu na niewielką skalę działania. Obciążenie gruntu na skutek 

wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego często skutkuje degradacją systemu kapilarnego, 
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decydującego o retencji wody, jej dostępności dla roślin oraz wymianie gazowej w profilu glebowym. 

Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter chwilowy i lokalny, a z uwagi na stopień 

dotychczasowych przekształceń w obrębie większości terenów sąsiadujących z terenami obecnie 

zabudowanymi, nie należy się spodziewać istotnego wpływu na kształtowanie powierzchni ziemi 

i warunków gruntowych w granicach opracowania. Na terenie aglomeracji nie przewiduje się innych 

większych przekształceń powierzchni topograficznej.  

Z punktu widzenia ochrony powierzchni ziemi oraz zachowania właściwości gruntów, jednym 

z najbardziej korzystnych zapisów analizowanego projektu strategii są m.in.: 

główne kierunki rozwoju w strukturze przestrzennej: 

− minimalizacja finansowych i środowiskowych kosztów wynikająca ograniczania wprowadzania nowego 

zainwestowania na tereny otwarte, poprzez efektywne wykorzystanie terenów już zagospodarowanych 

oraz kształtowanie i rozwijanie zwartych struktur osadniczych, 

− rozwój urządzeń  i  sieci infrastruktury technicznej,  

− zachowanie i utrzymanie zwartych kompleksów pól o najwyższej przydatności rolniczej, 

ustalenia w zakresie kształtowania i prowadzenia  polityki przestrzennej: 

− Ustalanie w studium: terenów o najlepszych predyspozycjach dla lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej, terenów o najlepszych predyspozycjach dla lokalizacji skoncentrowanej działalności 

gospodarczej. 

− Wyłączenie z zabudowy, w tym z zabudowy turystycznej i rekreacyjnej: 

 terenów otwartych o największych walorach widokowych predysponowanych do rozwoju szlaków 

turystycznych, 

 obszarów o ekspozycji północnej, obszarów osuwiskowych, zalewowych, inwersyjnych, 

 obszarów szczególnego zagrożenia powodzią z zastrzeżeniem, że zakres wyłączenia każdorazowo 

zostanie dostosowany do lokalnych uwarunkowań, w tym dostosowanie zagospodarowania 

i warunków technicznych zabudowy do stopnia zagrożenia oraz uwzględnieniem cyklicznych 

zalewów, 

 lokalizacji zwartych kompleksów zabudowy produkcyjnej o powierzchni większej niż 1,0 ha oraz 

usługowej o powierzchni większej niż 2,0 ha na terenach o nachyleniu powyżej 5,0% . 

− Ustalenie minimalnego wskaźnika powierzchni terenów biologicznie czynnych na poziomie 65,0% na 

terenach o nachyleniu powyżej 5,0% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej, 

zamieszkania zbiorowego, usług zdrowia (lecznictwa uzdrowiskowego), usług sportu i rekreacji oraz 

usług turystycznych. 

rekomendacje   w zakresie  kształtowania  i prowadzenia   polityki przestrzennej: 

− kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej z wyłączeniem z zabudowy gruntów wysokich 

klas bonitacyjnych gleby, 

− zaleca się w pierwszej kolejności pod rozwój przeznaczać tereny niezabudowane zlokalizowane 

pomiędzy istniejącą zabudową w granicach jednostki osadniczej, a w przypadku braku takich terenów 

– tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy, lecz w odległości nie większej niż 100 m od 

granic obszarów jednostki osadniczej o wykształconej w pełni, zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej. 

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, chwilowe, długoterminowe, stałe. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego wpływu realizacji projektowanego dokumentu 

na powierzchnię ziemi. 

 Oddziaływanie na pedosferę 

Degradacja gleby następuje na skutek działań i zjawisk naturogenicznych lub antropogenicznych, 

które wpływają na pogorszenie właściwości fizycznych (zniszczenie struktury), chemicznych 

(zakwaszenie przez wymywanie kationów zasadowych wapnia, magnezu, potasu, koncentracja metali 

ciężkich, siarki, fluoru oraz związków biologicznie czynnych, jak np. węglowodory) i biologicznych 

(zmniejszenie ilości i jakości próchnicy gleby). Degradacja biologiczna obejmuje pogarszanie się 

struktury gleby, jej wilgotności i stosunków powietrznych lub niszczenie szaty roślinnej. Formą 

biologicznej degradacji gleby na obszarze aglomeracji jest obniżenie jej żyzności na skutek zachwiania 

równowagi dynamicznej przez zanieczyszczenie lub nieumiejętne nawożenie (tzw. zmęczenie gleb), 

na których dochodzi do nagromadzenia czynników chorobotwórczych oraz szkodników specyficznych 
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dla uprawianego gatunku. Degradacja chemiczna obejmuje natomiast zakwaszenie lub nadmierną 

alkalizację gleby, naruszenie jej równowagi jonowej, wysoką lub toksyczną koncentrację soli 

w roztworach glebowych lub metali ciężkich, siarki, fluoru oraz związków biologicznie czynnych, takich 

jak np. węglowodory. Oba rodzaje degradacji wpływają ujemnie na żyzność gleby i znacznie obniżają 

jej możliwości produkcyjne, uniemożliwiając uzyskanie maksymalnych, stabilnych 

i pełnowartościowych plonów w rolnictwie i leśnictwie. Degradacje te wpływają również na 

pogorszenie stanu higienicznego środowiska i mogą doprowadzić do całkowitego wyłączenia gleby 

z procesu produkcji. Gleby praktycznie nie wykazują bowiem zdolności do ochrony przed 

przenikaniem do nich substancji zanieczyszczających. Część skumulowanych w glebie zanieczyszczeń 

nie podlega migracji, ale może być pobierana przez rośliny i przy obumieraniu rośliny w miejscu 

wzrostu wraca do lokalnego środowiska glebowego. Tylko substancje biogenne (związki azotu, 

wodoru, sole metali lekkich) podlegają ciągłemu obiegowi w przyrodzie, łącznie z etapem glebowym. 

Nieprawidłowe zawartości tych substancji (zubożenie gleby lub przenawożenie) przekładają się na 

zdolność produkcyjną użytku rolnego. Pogarszaniu się bilansu składników mineralnych i substancji 

organicznej w glebach przyczynia się również zmniejszanie się ilości nawozów naturalnych 

wprowadzanych do gleb (zmniejszająca się ilość zwierząt gospodarskich). Zakwaszenie gleb wpływa 

na zmniejszenie plonów, jak również sprzyja przyswajaniu przez rośliny metali ciężkich. Nawożenie tych 

gleb nie przynosi efektów ponieważ składniki nawozowe nie są zatrzymywane w glebach i w łatwy 

sposób następuje ich wypłukiwanie do wód gruntowych. Znaczny udział w zakwaszaniu gleb, obok 

procesów naturalnych, ma również przemysł i motoryzacja (emitujące dwutlenek siarki i tlenki azotu), 

zła gospodarka płynnymi i stałymi odpadami komunalnymi i gospodarskimi (dzikie wysypiska), 

niewłaściwe stosowanie nawozów i pestycydów w rolnictwie, składowanie i wykorzystanie obornika 

i gnojówki, a także niska świadomość ekologiczna ludności. Ponadto ogromne szkody w glebie 

wyrządzają: wypalanie traw, palenie odpadów na powierzchni ziemi, odprowadzanie 

nieoczyszczonych ścieków do środowiska, nieszczelne szamba. Analiza odporności gleb na 

degradację ma istotne znaczenie w odniesieniu do form użytkowania rolniczego terenu i utrzymania 

gleb we właściwej kulturze rolnej. Niemniej podstawowym zagrożeniem dla gleb jest zmiana sposobu 

zagospodarowania terenu z rolniczego na cele nierolnicze, następuje bowiem trwały ubytek 

powierzchni biologicznie czynnej.  

Zmiany przeznaczenia terenu wynikające z kierunków rozwoju wskazanych w ponadlokalnej strategii 

rozwoju powinny mieć nikły wpływ na degradację  pedosfery, ponieważ stanowić będą kontynuację 

już przyjętych kierunków rozwoju. Z punktu widzenia ochrony gleb oraz zachowania właściwości 

gruntów, jednym z najbardziej korzystnych zapisów analizowanego projektu strategii są m.in.: 

kierunki działań w Celu strategicznym 5: Aglomeracja Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla 

środowiska: 

− 5.1. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej 

− 5.3. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami 

− 5.7. Edukacja ekologiczna 

główne kierunki rozwoju w strukturze przestrzennej: 

− rozwój urządzeń  i  sieci infrastruktury technicznej,  

− zachowanie i utrzymanie zwartych kompleksów pól o najwyższej przydatności rolniczej, 

rekomendacje   w zakresie  kształtowania  i prowadzenia   polityki przestrzennej: 

− kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej z wyłączeniem z zabudowy gruntów wysokich 

klas bonitacyjnych gleby, 

zasady gospodarowania na obszarach wiejskich aglomeracji35: 

− zwiększanie retencji glebowej poprzez upowszechnianie w gospodarce rolnej właściwych zabiegów i 

metod. 

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, długoterminowe, stałe. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego wpływu realizacji ustaleń projektowanego 

dokumentu na pedosferę. 

 

 
35 Przybyła C. i in., Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020, marzec 2015. 
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 Oddziaływanie na hydrosferę 

Hydrosfera stanowi geokomponent, który jest bardzo wrażliwy i najbardziej narażony na 

przekształcenia i degradację. Zanieczyszczenie wód, będące wynikiem oddziaływania różnych 

czynników antropogenicznych, polega na niekorzystnych zmiany właściwości fizycznych, chemicznych 

i bakteriologicznych. Spowodowane jest ono w głównej mierze wprowadzaniem do środowiska 

w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych 

i radioaktywnych, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów 

gospodarczych. Podatność wód powierzchniowych na zanieczyszczenia jest znaczna i charakteryzuje 

się dużą dynamiką ich rozprzestrzeniania. Duża wrażliwość wód na zanieczyszczenia idzie jednak 

w parze ze stosunkowo wysokimi możliwościami regeneracji po wyeliminowaniu źródła degradacji, 

ponieważ wody, zwłaszcza powierzchniowe płynące, mają naturalne właściwości do samooczyszczania 

się. Natomiast odporność wód podziemnych na skażenia antropogeniczne zależna jest od zasobności 

poziomów wodonośnych i głębokości ich występowania, przepuszczalności gruntów oraz 

intensywności ruchu wód podziemnych. Część wód podziemnych jest dobrze naturalnie 

zabezpieczona przed infiltracją zanieczyszczeń z powierzchni dzięki występującym warstwom słabo 

przepuszczalnym. Wody podziemne pierwszego horyzontu są jednak na ogół zanieczyszczone przez 

rolnictwo i   przemysł: związkami azotu, fosforu, czasem metali ciężkich. Wody poziomów użytkowych 

wykazują ślady tych samych zanieczyszczeń, występują tu jednak w znacznie mniejszych stężeniach. 

Główną przyczynę zanieczyszczenia wód stanowią spływy z terenów rolniczych (obciążone związkami 

biogennymi: azotem i fosforem) oraz zanieczyszczenia pochodzące ze ścieków nieoczyszczonych lub 

niewystarczająco oczyszczonych oraz składowisk odpadów komunalnych. Rolnictwo dostarcza do wód 

50-60% ogólnej ilości azotu oraz 30-40% ogólnej ilości fosforu. Główną przyczyną tego zjawiska jest 

m.in. nadmierne nawożenie upraw, łąk i pastwisk, nawożenie w niewłaściwych terminach, stosowanie 

chemicznych środków ochrony roślin. Znaczne zagrożenie stanowi również niewłaściwe 

przechowywanie nawozów sztucznych i organicznych oraz niewłaściwe wykonywanie zabiegów 

agrotechnicznych, melioracji wodnych, a także niewłaściwe gospodarowanie gnojowicą.  

Jednym z czynników wpływających na kształtowanie jakości oraz ilości zasobów wód podziemnych jest 

realizacja nowej zabudowy na terenach dotychczas niezagospodarowanych, co wiąże się 

z koniecznością trwałego uszczelnienia części powierzchni ziemi (lokalizacja budynków), a także 

wzrostem ilości powstających ścieków komunalnych i bytowych. Skutkiem tego typu działań jest 

ograniczenie powierzchni umożliwiającej infiltrację wód opadowych i roztopowych zasilających wody 

podziemne, przyspieszony spływ powierzchniowy z terenów utwardzonych (wpływający na wahania 

poziomu wód powierzchniowych i podziemnych) oraz zwiększenie ryzyka zanieczyszczenia wód 

substancjami niebezpiecznymi na skutek prowadzenia niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej. 

Niekorzystny wpływ na poziom zalegania oraz jakość wód podziemnych (o charakterze lokalnym 

i czasowym) może wystąpić również na etapie prowadzenia robot budowlanych w zakresie sieci 

infrastruktury technicznej. Przyczyną występowania tego zjawiska jest prowadzenie rożnego rodzaju 

wykopów i prac przy użyciu ciężkiego sprzętu, powodujących nadmierne zagęszczenie gruntu oraz 

przemieszczanie poszczególnych jego warstw, co z kolei prowadzić może do zmian w naturalnym 

procesie infiltracji wód opadowych i roztopowych. Określenie maksymalnej powierzchni zabudowy, 

minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz wprowadzenie zalesień, zadrzewień 

i zakrzewień pozwoli ograniczyć niekorzystne zjawiska związane z nadmiernym uszczelnieniem 

powierzchni, mające istotne znaczenie zarówno w kontekście kształtowania zasobów wód 

podziemnych, jak i wód powierzchniowych. Zachowanie właściwego udziału terenów porośniętych 

roślinnością, a w szczególności roślinnością wysoką, będzie wpływało korzystnie na poprawę retencji 

wodnej (zatrzymanie wody przez systemy korzeniowe roślin) i ograniczenie tempa spływu 

powierzchniowego wód opadowych i roztopowych. 

Do istotnych źródeł presji na środowisko wodne na terenie aglomeracji zaliczyć należy również 

niewystarczającą sanitację obszarów zainwestowanych. Zabudowa mieszkaniowa, usługowa 

i aktywności gospodarczej będzie źródłem znaczącej ilości ścieków komunalnych. 

Niezsynchronizowanie budowy sieci wodociągowych z budową sieci kanalizacyjnej może 

doprowadzić do powstawania dużej ilości ścieków, które w stanie surowym trafiają do środowiska. 

Ponadto na terenach gdzie brak jest przyłączy kanalizacyjnych zezwala się na stosowanie 
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bezodpływowych zbiorników na ścieki, których nieprawidłowa eksploatacja może prowadzić do 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Ścieki bytowe z tych zbiorników są również 

niejednokrotnie wywożone są do lasów, cieków wodnych lub na pola. Zagospodarowanie nowych 

obszarów urbanizowanych wymaga uzbrojenia terenów w sieci infrastruktury technicznej, a zwłaszcza 

zapewnienia zorganizowanej obsługi wodno-kanalizacyjnej. Kierunki działań wskazane w strategii 

obejmują więc:  

5.1. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej 

A. Rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ściekowej 

B. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

C. Rozwój systemów ujęć, uzdatniania, dostawy i magazynowania wody  

główne kierunki rozwoju w strukturze przestrzennej: 

− rozwój urządzeń  i  sieci infrastruktury technicznej, 

− realizacja nowych form zagospodarowania pod bezwzględnym warunkiem ochrony środowiska, w tym 

czystości wód powierzchniowych i poziemnych, czystości gleb i terenów zielonych i zadrzewionych oraz 

jakości powietrza atmosferycznego, 

rekomendacje w zakresie  kształtowania  i prowadzenia   polityki przestrzennej: 

− zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków komunalnych na terenach zabudowanych oraz 

przeznaczonych na rozwój zabudowy poprzez rozwiązania zbiorcze. 

Zagrożenie dla zasobów wód stanowi także niewłaściwie prowadzona gospodarka odpadami, w tym między 

innymi dzikie wysypiska śmieci zlokalizowane w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, w lasach oraz 

w okolicach rzek. Kierunki działań wskazane w strategii obejmują więc: 

5.1. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami  

A. Inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie 

powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne 

wykorzystywanie, naprawy oraz recykling 

B. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

Korzystnym działaniem wskazanym w projekcie strategii z punktu widzenia ochrony zasobów wodnych 

jest również m.in.: 

5.5. Dostosowanie do zmian klimatu i zwiększenie retencyjności obszaru 

A. Opracowanie i wprowadzanie planów adaptacji do zmian klimatu 

B. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury 

C. Wspieranie retencjonowania (magazynowania) wody, w tym małej retencji 

Projekt ponadlokalnej strategii nie wskazuje na terenie opracowania działalności w wyniku, której 

występowałoby znaczne zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. 

Realizacja wskazanych kierunków działania nie wpłynie znacząco na jakość i warunki krążenia wód 

podziemnych i spływu wód powierzchniowych. Można jedynie prognozować, że na skutek 

uszczelnienia podłoża zabudową techniczną wystąpi zmniejszenie infiltracyjnego zasilania warstwy 

wodonośnej, ale przy określeniu w dokumentach planistycznych dużych minimalnych wskaźników 

powierzchni biologicznie czynnej pozostanie to bez większego wpływu na zmiany w położeniu 

zwierciadła wód podziemnych.  

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, średnioterminowe, stałe. 

Jeżeli realizacja kierunków działania zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawowymi wymogami, 

nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji projektowanego 

dokumentu na hydrosferę. 

 Oddziaływanie na atmosferę 

Do głównych zanieczyszczeń powietrza zaliczyć należy gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, 

ale nie będące jego naturalnymi składnikami lub też substancje występujące w ilościach zwiększonych 

w porównaniu z naturalnym składem powietrza. W wyniku działalności antropogenicznej do powietrza 

emitowane są liczne, często toksyczne substancje. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na 

terenie aglomeracji jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności 

przemysłowej (zanieczyszczenia punktowe), sektora komunalno-mieszkaniowego (zanieczyszczenia 

powierzchniowe) i komunikacyjna (zanieczyszczenia liniowe). Do głównych źródeł emisji tlenków siarki 

i azotu zaliczyć należy procesy spalania, szczególnie w sektorze produkcji i przetwarzania energii. 
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W przypadku tlenków azotu (NOx) bardzo ważną rolę odgrywa również sektor transportu drogowego. 

Pył zawieszony, będący zanieczyszczeniem powietrza przynoszącym największe szkody zdrowiu 

człowieka, pochodzi zarówno ze źródeł antropogenicznych, jak i naturalnych. Dominującym sektorem 

emisji pyłu jest spalanie poza przemysłem, głównie w sektorze komunalnym i mieszkaniowym (tzw. 

niska emisja). Pył zawieszony stanowi nośnik zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia: metali ciężkich 

i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Do głównych przyczyn emisji metali ciężkich 

zaliczyć należy procesy przemysłowe, w tym spalania. Stan sanitarny powietrza na terenie aglomeracji 

zależy również od ilości i wielkości źródeł emisji, jak również od ilości ładunków napływających 

z terenów sąsiednich. Warunki aerosanitarne na jej terenie stanowią wypadkową emisji pochodzenia 

lokalnego i napływowego. Częściowo kształtowane są przez źródła zlokalizowane na terenie 

aglomeracji, w tym emisję zanieczyszczeń ze źródeł energetycznych lokalnych kotłowni oraz 

zatruwanie oparami ze środków ochrony roślin. Ten rodzaj zanieczyszczeń wprowadzanych do 

powietrza jest o tyle istotny, iż ze względu na niewielką wysokość emitorów, znajduje się w przyziemnej 

warstwie powietrza. Na terenie gminy zlokalizowane są również większe obiekty przemysłowe, które 

mogą w istotny sposób wpływać na pogorszenie stanu czystości powietrza. Kolejnym źródłem emisji 

zanieczyszczeń powietrza na obszarze aglomeracji jest transport drogowy (emisja liniowa), w tym 

przede wszystkim ruch tranzytowy pojazdów ciężkich, wytwarzający tlenki węgla, węglowodany 

aromatyczne i alifatyczne, związki ołowiu i tlenki azotu. Przyczynia się do tego przede wszystkim 

intensywny rozwój komunikacji. Rozmieszczenie przestrzenne emisji związane jest z obciążeniem 

transportowym poszczególnych dróg, a poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest 

zależny od natężenia ruchu na poszczególnych trasach komunikacyjnych, ilości i rodzaju samochodów 

oraz rodzaju stosowanego paliwa. Na terenie aglomeracji największa emisja liniowa występuje 

w obrębie dróg krajowych i wojewódzkich ze względu na duże natężenie ruchu. Ciągły wzrost ruchu 

samochodowego pociąga za sobą również degradację stanu technicznego dróg, a co za tym idzie 

zwiększenie hałasu komunikacyjnego i wzrost ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Zanieczyszczenia 

transportowane w atmosferze i wprowadzane wraz z mokrym opadem atmosferycznym stanowią 

znaczące źródło zanieczyszczeń obszarowych oddziaływujących na środowisko naturalne. Spośród 

badanych substancji szczególnie ujemny wpływ na stan środowiska mogą mieć kwasotwórcze związki 

siarki i azotu, związki biogenne i metale ciężkie. Opady o odczynie obniżonym (tzw. kwaśne deszcze) 

stanowią znaczne zagrożenie zarówno dla środowiska, wywołując negatywne zmiany w strukturze oraz 

funkcjonowaniu ekosystemów lądowych i wodnych, jak również dla infrastruktury technicznej. Związki 

biogenne (azotu i fosforu) wpływają na zmiany warunków troficznych gleb i wód. Metale ciężkie 

stanowią natomiast zagrożenie dla produkcji roślinnej i zlewni wodociągowych. Występujące 

w opadach kationy zasadowe (sód, potas, wapń i magnez) są pod względem znaczenia ekologicznego 

przeciwieństwem substancji kwasotwórczych, biogennych i metali ciężkich, a ich oddziaływanie na 

środowisko jest pozytywne, ponieważ powodują neutralizację wód opadowych. Samo rolnictwo ma 

niewielki udział w zanieczyszczeniu powietrza. Jednak należy zwrócić uwagę także na niekontrolowany 

proces fermentacji odpadów rolniczych, wylewiska gnojowicy, wiosenne wypalanie traw, spalanie 

resztek środków chemicznych i opakowań po nich w domowych paleniskach.  

Rozwój terenów zurbanizowanych i wzrost natężenia ruchu w wyniku realizacji kierunków działania 

projektowanego dokumentu może spowodować wzrost ilości emisji do atmosfery. W niesprzyjających 

warunkach atmosferycznych możliwe jest okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okresie grzewczym. Lokalne kotłownie na gaz, węgiel czy koks 

emitują, oprócz zanieczyszczeń, duże ilości dwutlenku węgla, co ma wpływ na globalne zmiany 

klimatyczne. Rozwój terenów zurbanizowanych może wpłynąć na zwiększenie natężenia ruchu, a przez 

to na wzrost emisji spalin. Planowane kierunki działań (poza okresowym zapyleniem związanym 

z realizacją zabudowy) nie stworzą sytuacji, która mogłaby się przyczynić do znaczącego wzrostu emisji 

zanieczyszczeń oraz pogorszenia stanu higieny atmosfery. Przy stosowaniu do celów grzewczych 

przyjaznych dla środowiska źródeł energii przewidywany wzrost emisji zanieczyszczeń nie powinien 

przekroczyć dopuszczalnych poziomów. Ponadto planowany rozwój odnawialnych źródeł energii 

w skali ponadlokalnej przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz do oszczędności 

surowców nieodnawialnych. Zapisy projektowanego dokumentu wskazują ponadto na rozwój sieci 

gazowej, której realizacja wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego ograniczając tzw. niską 

emisję, a także przyczyni się niewątpliwie do podniesienia standardu życia mieszkańców. Korzystnymi 
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kierunkami działań wskazanymi w projekcie strategii z punktu widzenia ochrony powietrza są więc 

m.in.: 

5.2. Poprawa jakości powietrza  

A. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych na źródła ekologiczne, 

odnawialne lub gazowe 

B. Promocja i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

C. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych, mieszkalnych i przedsiębiorstw 

D. Budowa i modernizacja sieci gazowych i ciepłowniczych 

E. Instalacja systemów monitorowania zanieczyszczenia powietrza na obszarze aglomeracji 

5.7. Edukacja ekologiczna  

A. Promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz 

lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

C. Wprowadzenie jednolitego system informowania mieszkańców o przepisach prawnych w zakresie 

ochrony środowiska (informowanie o obowiązkach i prawach) 

główne kierunki rozwoju w strukturze przestrzennej: 

− realizacja nowych form zagospodarowania pod bezwzględnym warunkiem ochrony środowiska, w tym 

czystości wód powierzchniowych i poziemnych, czystości gleb i terenów zielonych i zadrzewionych oraz 

jakości powietrza atmosferycznego, 

rekomendacje   w zakresie  kształtowania  i prowadzenia polityki przestrzennej: 

− zastosowanie działań przestrzennych służących ograniczaniu niskiej emisji i poprawie stanu środowiska 

poprzez zwiększanie powierzchni obszarów biologicznie czynnych, stosowanie energooszczędnej 

i niskoemisyjnej infrastruktury, rozbudowę systemów proekologicznych form transportu (ścieżki 

rowerowe, ciągi piesze, transport zbiorowy), 

− wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gazu ziemnego jako podstawowego paliwa do zasilania 

urządzeń wytwarzających energię cieplną w zakresie rozwiązań indywidualnych i grupowych, 

− uwzględnienie lokalnych warunków nasłoneczniania terenu przy ustalaniu wytycznych dla kształtowania 

terenów mieszkaniowych pod kątem optymalnego wykorzystania energii solarnej do wytwarzania 

energii cieplnej i elektrycznej oraz minimalizacji zjawiska kumulacji cieplnej. 

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, pośrednie, chwilowe, średnio- i długoterminowe, 

stałe. Nie prognozuje się istotnego negatywnego wpływu projektowanego dokumentu na 

atmosferę i znaczącego zwiększenia zanieczyszczenia powietrza. 

 Oddziaływanie na klimat  

Istniejąca i planowana zabudowa będzie miała nieznaczny wpływ na modyfikację klimatu lokalnego, 

szczególnie w odniesieniu do zaburzeń pola wiatru oraz emisji ciepła. Kierunki działania wskazane 

w projekcie dokumentu strategii wskazują na rozwój gospodarczy i osiedleńczy aglomeracji i związaną 

z nimi intensyfikację już istniejącej zabudowy, a od jej ukształtowania parametrów w dużej mierze 

będzie zależał komfort klimatyczny. W strefie zwartej zabudowy występuje mniejsza wilgotność 

powietrza, zmniejszona prędkość wiatru (kierunki wiatru ulegają modyfikacjom pod wpływem form 

i charakteru zabudowy) oraz powstają wiatry dużych prędkości przy narożnikach budynków. W wyniku 

realizacji kierunków działania zawartych w projekcie dokumentu nastąpić mogą również nieznaczne 

zmiany w wielkości powierzchni utwardzonych i zabudowanych, a także zwiększenie ilości źródeł ciepła 

w wyniku wprowadzenia nowej zabudowy. Struktura przestrzenna, wyposażenie w tereny zieleni, nakaz 

utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na każdej działce inwestorskiej stworzą jednak warunki 

do dobrego przewietrzania terenu. Ponadto sąsiedztwo terenów niezabudowanych będzie korzystnie 

wpływać na warunki bioklimatyczne. Charakter i skala zmian w polityce rozwoju aglomeracji 

zaplanowanych w strategii nie dają więc podstaw do przewidywania niekorzystnych zmian w klimacie, 

czy mikroklimacie obszaru. Korzystnymi kierunkami działań wskazanymi w projekcie strategii z punktu 

widzenia oddziaływania na klimat są m.in.: 

5.2. Poprawa jakości powietrza  

A. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych na źródła ekologiczne, 

odnawialne lub gazowe 

B. Promocja i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

C. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych, mieszkalnych i przedsiębiorstw 
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D. Budowa i modernizacja sieci gazowych i ciepłowniczych 

E. Instalacja systemów monitorowania zanieczyszczenia powietrza na obszarze aglomeracji 

5.5. Dostosowanie do zmian klimatu i zwiększenie retencyjności obszaru 

A. Opracowanie i wprowadzanie planów adaptacji do zmian klimatu 

B. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury 

C. Wspieranie retencjonowania (magazynowania) wody, w tym małej retencji 

ustalenia w zakresie kształtowania i prowadzenia  polityki przestrzennej: 

− Ustalenie minimalnego wskaźnika powierzchni terenów biologicznie czynnych na poziomie 65,0% na 

terenach o nachyleniu powyżej 5,0% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej, 

zamieszkania zbiorowego, usług zdrowia (lecznictwa uzdrowiskowego), usług sportu i rekreacji oraz 

usług turystycznych. 

rekomendacje   w zakresie  kształtowania  i prowadzenia polityki przestrzennej: 

− zastosowanie działań przestrzennych służących ograniczaniu niskiej emisji i poprawie stanu środowiska 

poprzez zwiększanie powierzchni obszarów biologicznie czynnych, stosowanie energooszczędnej 

i niskoemisyjnej infrastruktury, rozbudowę systemów proekologicznych form transportu (ścieżki 

rowerowe, ciągi piesze, transport zbiorowy), 

− wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gazu ziemnego jako podstawowego paliwa do zasilania 

urządzeń wytwarzających energię cieplną w zakresie rozwiązań indywidualnych i grupowych, 

− uwzględnienie lokalnych warunków nasłoneczniania terenu przy ustalaniu wytycznych dla kształtowania 

terenów mieszkaniowych pod kątem optymalnego wykorzystania energii solarnej do wytwarzania 

energii cieplnej i elektrycznej oraz minimalizacji zjawiska kumulacji cieplnej poprzez określenie zasad: 

 kształtowania układu drogowego w sposób determinujący kierunki sytuowania zabudowy, 

 kształtowania wysokości zabudowy na terenach sąsiednich, 

 dopasowania rodzajów dachu i ich kąta nachylenia do lokalnych warunków,  

 nasycania terenów zabudowy zielenią – w szczególności wysoką, 

 ograniczania powstawania dużych połaci terenu o utwardzonej nawierzchni, cechujących się 

wysokim poziomem akumulacji cieplnej. 

Ocena skutków oddziaływania: pośrednie, długoterminowe. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego wpływu projektowanego dokumentu na klimat. 

 Oddziaływanie na krajobraz 

Rozwijające się od lat osadnictwo na obszarze aglomeracji spowodowało głębokie zmiany 

w pierwotnym krajobrazie i przekształciło środowisko naturalne nadając mu wyraźne cechy 

antropogeniczne. Istniejące elementy przyrodnicze, pola uprawne, tereny zabudowane oraz 

towarzysząca im infrastruktura komunikacyjna tworzą charakterystyczny zurbanizowany i rolniczy 

krajobraz. Podstawowymi zagrożeniami dla zachowania układów przestrzennych są: opuszczenie 

miast i wsi, urbanizacja, wymiana substancji budowlanej, wprowadzanie zabudowy wielorodzinnej 

i wielkogabarytowej (magazyny wysokiego składowania), zmiana charakteru użytkowania, likwidacja 

nie użytkowanych elementów zagospodarowania, zmiana funkcji rolniczej i leśnej na nierolniczą 

i nieleśną, nowe trasowanie układów komunikacyjnych i linii przesyłowych.  

Prognozuje się, że wyniku realizacji kierunków działania zawartych w projekcie dokumentu strategii 

może nastąpić trwałe przekształcenie krajobrazu terenów przeznaczonych pod nową działalność 

inwestycyjną. Prawdopodobnie będą to oddziaływania na terenach już zainwestowanych i przyległych 

do nich, związane z wprowadzeniem nowej zabudowy. Na krajobraz będzie miała wpływ forma 

powstającej zabudowy oraz towarzysząca jej zieleń. Realizacja kierunków działania zawartych 

w strategii zgodnie z dokumentami planistycznymi pozwoli jednak na uporządkowanie funkcjonalne 

obszaru, zachowanie wartości historyczno-kulturowych, wyeksponowanie w krajobrazie wartościowych 

elementów, wzbogacenie terenów zieleni poprzez wkomponowanie ich w strukturę przestrzenną. 

Szczegółowe wymagania zapisane w dokumentach studium i miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego przyczynią się również do zachowania ładu przestrzennego. 

Wśród korzystnych kierunków działania wskazanych w projekcie dokumentu w zakresie ochrony 

krajobrazu wskazać należy m.in.: 

5.8. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu  

C. Opracowanie zintegrowanej polityki krajobrazowej (reklamowej) na obszarze aglomeracji 
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priorytety w zagospodarowaniu przestrzennym: 

− zachowanie ładu przestrzennego poprzez uzupełnianie istniejącej kompozycji przestrzennej 

i kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej i dopełnianie układów urbanistycznych 

z dbałością elementy kompozycji takie jak: dominanty, osie widokowe, otwarcia, zamknięcia, narożniki, 

lokalizowanie nowej zabudowy w granicach wyznaczonych jednostek osadniczych o zwartej strukturze 

funkcjonalno–przestrzennej, zachowanie ekspozycji historycznych obiektów budowlanych, osi 

widokowych i historycznej wysokości kształtującej sylwetkę ośrodków miejskich, 

− ochronę walorów przyrodniczych oraz krajobrazu poprzez utrzymanie  i zachowanie przestrzennej 

struktury terenów otwartych, 

główne kierunki rozwoju w strukturze przestrzennej: 

− kształtowanie zespołów zabudowy w sposób zapewniający: eliminowanie funkcji konfliktowych, wspólny 

charakter urbanistyczno-architektoniczny, 

− rozwój i przekształcenia zabudowy z poszanowaniem dziedzictwa historycznego układów osadniczych, 

− ochrona historycznych układów przestrzennych oraz eksponowanie obiektów posiadających walory 

kulturowe i historyczne, szczególnie wpisanych do rejestru zabytków, 

ustalenia w zakresie kształtowania i prowadzenia  polityki przestrzennej: 

− wyłączenie z zabudowy, w tym z zabudowy turystycznej i rekreacyjnej: terenów otwartych o największych 

walorach widokowych predysponowanych do rozwoju szlaków turystycznych, 

rekomendacje   w zakresie  kształtowania  i prowadzenia polityki przestrzennej: 

− kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej i dopełnianie układów urbanistycznych z dbałością 

elementy kompozycji takie jak: dominanty, osie widokowe, 

− zaleca się w pierwszej kolejności pod rozwój przeznaczać tereny niezabudowane zlokalizowane pomiędzy 

istniejącą zabudową w granicach jednostki osadniczej, a w przypadku braku takich terenów – tereny 

położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy, lecz w odległości nie większej niż 100 m od granic 

obszarów jednostki osadniczej o wykształconej w pełni, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 

− ograniczenie lokalizowania elementów i obiektów infrastruktury technicznej w miejscach eksponowanych 

widokowo, 

− rekomenduje się realizowanie sieci energetycznych jako podziemnych na terenach zabudowanych oraz 

przeznaczonych pod rozwój zabudowy, 

− zmniejszenie presji inwestycyjnej na obszary szczególnie cenne pod względem przyrodniczym 

i krajobrazowym, 

− utrzymanie istniejących walorów krajobrazowych, m.in. poprzez wzmocnienie roli obszarów chronionego 

krajobrazu, w tym powoływanie nowych obszarów chroniących krajobraz. 

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, wtórne, długoterminowe, stałe. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji projektowanego 

dokumentu na krajobraz. 

 Oddziaływanie na krajobraz kulturowy i zabytki  

Zagadnienie dziedzictwa kulturowego regulują umowy i konwencje międzynarodowe oraz Ustawa 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Za generalne cele ochrony 

wartości i zasobów środowiska kulturowego przyjęto ochronę i popularyzację dziedzictwa 

kulturowego  aglomeracji, utrzymanie i atrakcyjne wyeksponowanie zachowanych zasobów krajobrazu 

kulturowego i jego struktury, a zwłaszcza historycznych układów przestrzennych, a także zachowanie 

i kształtowanie wysokiej jakości środowiska antropogenicznego, wskazane w kierunkach działania 

w Rozdziale 8.6. Projektowany dokument ponadlokalnej strategii rozwoju zawiera ponadto kierunki 

działania, których celem jest ochrona zabytków: 

1.4. Utrzymanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego   

A. Utrzymanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie technicznym i estetycznym 

B. Podniesienie atrakcyjności krajobrazu kulturowego aglomeracji na potrzeby edukacyjne, społeczne 

i turystyczne 

W związku z powyższym realizacja kierunków działania wynikających z projektowanego dokumentu nie 

powinna mieć negatywnego oddziaływania na zabytki i krajobraz kulturowy aglomeracji.  

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, krótko- i długoterminowe, stałe. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego wpływu realizacji projektowanego dokumentu 
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na zabytki i krajobraz kulturowy. 

 Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Projekt ponadlokalnej strategii nie wprowadza kierunków działania mogących negatywnie wpływać na 

zasoby naturalne. Przy stosowaniu do celów grzewczych przyjaznych dla środowiska źródeł energii 

przewidywany wzrost emisji zanieczyszczeń nie powinien przekroczyć dopuszczalnych poziomów. 

Ponadto rozwój odnawialnych źródeł energii w skali ponadlokalnej przyczyni się do redukcji 

zanieczyszczeń powietrza oraz do oszczędności surowców nieodnawialnych.  

Ocena skutków oddziaływania: pośrednie, długoterminowe. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji projektu dokumentu 

na zasoby naturalne. 

 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, rośliny, zwierzęta i obszary chronione, w tym 

Natura 2000 

Biosfera stanowi geokomponent, który jest najbardziej przekształcony i bardzo podatny na działalność 

czynników zewnętrznych, w tym degradację pochodzenia: naturalnego (szkodników, chorób, itp.) oraz 

antropogenicznego (przemysł, komunikację, chemizację produkcji rolnej, zmiany stosunków 

wodnych). Flora na terenie aglomeracji poddawana jest systematycznie antropopresji, prowadzącej 

do ubożenia ekosystemów i zmniejszenia lokalnej bioróżnorodności. Zajęcie nowych terenów pod 

zabudowę zmniejszy powierzchnię dostępnych siedlisk dla niektórych gatunków. W skali globalnej, 

niszczenie siedlisk jest najpoważniejszym zagrożeniem dla przyrody. Jednak zmiany przeznaczenia 

gruntów mogące wynikać z przyjętych w projekcie dokumentu kierunków działania powinny mieć nikły 

wpływ na bioróżnorodność obszaru, ponieważ stanowić będą kontynuację już przyjętych kierunków 

rozwoju. Na obszarach objętych zmianami, m.in. w postaci przeznaczenia terenów pod zabudowę 

mieszkaniową i gospodarczą, np. na terenach sąsiadujących z zadrzewieniami oraz częściowo lub 

całkowicie zadrzewionych, które mogą stanowić potencjalne siedlisko występowania chronionych 

gatunków zwierząt, przy realizacji wszelkich działań zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz 

zapewniających ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, również nie powinno stanowić 

znaczącego negatywnego oddziaływania. Nowa zabudowa, prawdopodobnie nie wyeliminuje 

żadnych gatunków z obszaru aglomeracji, a tylko uszczupli liczebność niektórych populacji. 

Jednocześnie zabudowa mieszkaniowa wiąże się z tworzeniem przydomowych ogrodów, które mogą 

przyczynić się poprawy stanu ochrony niektórych gatunków, np. owocożernych ptaków, czy owadów 

odżywiających się nektarem. Spośród przyczyn powodujących spadek zasobności roślinności 

segetalnej należy wymienić również melioracje odwadniające, nawożenie mineralne i stosowanie 

herbicydów, zaniechanie upraw. Nasilająca się w ostatnich latach presja budowlana wraz 

z nierozwiązaną gospodarką ściekową, stanowić mogą jednak źródło degradacji środowiska. Byt wielu 

gatunków zwierząt jest zagrożony również poprzez intensyfikację produkcji rolnej. Ulepszanie metod 

upraw roli, stosowanie pestycydów również prowadzi do ubożenia fauny. Pozostałe zagrożenia dla 

zespołów zieleni stanowią brak: bieżącej bądź nieumiejętnie prowadzona konserwacja, użytkowania 

lub opuszczenie, wtórne podziały terenu, a także ekspansywna polityka inwestycyjna. W związku 

z faktem, że projekt strategii przewiduje rozwój sieci kanalizacji oraz planuje działania minimalizujące 

zanieczyszczenia powietrza i doskonalenie gospodarki odpadami, można stwierdzić, że jego realizacja 

będzie pozytywnie oddziaływać na rośliny i zwierzęta. Budowa sieci powinna zmniejszyć skażenie gleb, 

a wymiana urządzeń grzewczych zmniejszy stężenie zanieczyszczeń powietrza szkodliwych dla roślin.   

Do modelu funkcjonalno-przestrzennego aglomeracji przeniesione zostały orientacyjne przebiegi 

wariantowe projektowanych dróg krajowych, wskazane w Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa dolnośląskiego (2020), przyjętym Uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. Zarówno projektowane drogi krajowe jak i wojewódzkie 

(obejścia miejscowości) stanowić mogą bariery ekologiczne, wpływające na rozmieszczenie roślin 

i zwierząt, mogące prowadzić do zmiany warunków siedliskowych, a nawet utraty pewnych siedlisk, 

wzrostu izolacji obszarów naturalnych, co pociąga za sobą szereg negatywnych skutków, w tym m.in. 

spadek liczby gatunków zwierząt. Wskazane w strategii przebiegi dróg nie przesądzają o lokalizacji 

konkretnych przedsięwzięć, stąd, z uwagi na ogólny zakres projektu strategii, wskazane oddziaływania 
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na środowisko należy traktować jako podstawę do rozważania szczegółowych rozwiązań łagodzących 

negatywny wpływ na późniejszym etapie planowania przedsięwzięć i wyboru wariantów przebiegu. 

Czynnikiem zagrażającym stabilności obszarów chronionych, w tym Natura 2000 oraz ich spójności 

jest niewłaściwa lokalizacja obszarów przemysłowych oraz niekontrolowany rozwój turystyki. 

Usytuowanie w pobliżu lub w granicach obszaru chronionego przemysłu może stwarzać bezpośrednie 

zagrożenia dla zachowania w nienaruszonym stanie przedmiotów ich ochrony. Istotnym elementem 

ochrony środowiska i zmniejszenia antropopresji związanej z ruchem turystycznym będzie również 

właściwe zorganizowanie ruchu turystycznego, wytyczenie tras rowerowych, pieszych itd. zawarte 

w kierunkach działania w Celu strategicznym 1. Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna turystycznie, 

rekreacyjnie, sportowo i kulturalnie. W odniesieniu do kierunku 1.1. Rozwój zintegrowanej oferty i bazy 

turystycznej i rekreacyjnej można jednak przewidywać możliwość ingerencji w istniejące zasoby 

przyrodnicze i zagrożenia dla spójności obszarów chronionych, w tym obszary sieci Natura 2000. 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest bowiem najczęściej lokalizowana na obszarach o dużej 

atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej. Konieczność budowy i rozbudowy elementów takiej 

infrastruktury (np. trasy narciarskie, piesze i rowerowe, drogi dojazdowe, baza noclegowa 

i gastronomiczna, wieże widokowe itd.) powoduje w szczególności fragmentację ekosystemów, 

niszczenie stanowisk gatunków i ich siedlisk, obniżanie bioróżnorodności, bezpośrednią utratę 

areałów obszarów chronionych oraz lasów, ograniczenie funkcjonalności ekologicznej oraz struktury 

wewnętrznej obszarów, a także możliwe pogłębianie izolacji terenów cennych przyrodniczo – poprzez 

zmniejszenie spójności powiązanych systemów przyrodniczych. Rozwój infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej może również negatywnie wpływać na zmniejszenie zasobów wodnych i mieć wpływ na 

pogorszenie ich jakości. Oddziaływanie wskazanych do realizacji jako przykładowych działań 

wyciągów i tras narciarskich zostało szczegółowo opisane w Rozdziale 8.12.2. Ewentualnego 

potencjalnego negatywnego oddziaływania można spodziewać się również w przypadku innych 

lokalizacji infrastruktury rekreacyjnej na obszarach Natura 2000, jak na przykład budowa wieży 

widokowej na Szczytną, na obszarze Natura 2000 Wzgórza Kiełczyńskie. Zgodnie z planem ochrony 

tego obszaru stanowi on atrakcyjne turystycznie miejsce. Turystyka piesza jest w obszarze bardzo 

popularna, dlatego stanowiska położone przy szlakach mogą być narażone na zniszczenia 

mechaniczne oraz zaśmiecanie. Niektóre skały mogą być atrakcyjne jako ścianki wspinaczkowe. 

W zakresie obszarów chronionych i Natura 2000 pozytywne oddziaływanie powinno wystąpić 

w przypadku kierunków dotyczących m.in. zwiększania dostępności do infrastruktury odprowadzania 

i oczyszczania ścieków oraz wspierania efektywnej gospodarki odpadami. W odniesieniu do 

potencjalnego zagrożenia obszarów chronionych, wynikającego z działań w zakresie gospodarki 

odpadami można rozważać również ewentualne konflikty między siecią Natura 2000 a lokalizacją 

obiektów gospodarki odpadami komunalnymi. W przypadku pozostałych kierunków nie stwierdzono 

istotnych oddziaływań. Wobec pełnej informacji o rozmieszczeniu sieci Natura 2000 możliwe będzie 

uniknięcie konfliktów na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego i szczegółowej lokalizacji poszczególnych inwestycji. Zaproponowane w projekcie 

strategii cele i kierunki mają charakter ogólny i w większości przypadków nie przesądzają o lokalizacji 

konkretnych przedsięwzięć. Możliwość taka pojawia się dopiero na etapie oceny oddziaływania na 

środowisko danego przedsięwzięcia. Z uwagi na ogólny zakres projektu strategii zaproponowany 

zestaw mechanizmów minimalizujących niekorzystne oddziaływania należy traktować jako podstawę 

do rozważania szczegółowych rozwiązań łagodzących negatywny wpływ, na późniejszym etapie 

planowania przedsięwzięć. W przypadku działań, których realizacja może stwarzać 

prawdopodobieństwo występowania konfliktów przestrzennych, społecznych lub środowiskowych, 

konieczne jest wdrożenie rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących 

negatywne oddziaływania, jeśli zmiana lub rezygnacja z danego działania nie jest rozpatrywana, 

z uwagi na jego istotne pozytywne znaczenie dla rozwoju społeczno–gospodarczego. Mając na 

uwadze stan środowiska, położenie obszarów i obecny sposób użytkowania terenów i optymalny 

sposób ich zagospodarowania, zgodny z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi i planami ochrony 

stwierdza się, że kierunki rozwoju wskazane w projekcie strategii, po uzyskaniu pozytywnych wyników 

dalszych analiz, monitoringów i ocen oraz na warunkach określonych w decyzji środowiskowej dla 

przedsięwzięcia, nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania na poszczególne 

komponenty środowiska i obszary chronione, w tym Natura 2000  ̶  przy założeniu, że zmiany 
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przeznaczenia terenu i wynikające z nich inwestycje realizowane będą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zapisy zawarte w projekcie dokumentu strategii w sposób optymalny chronią system 

ekologiczny obszaru oraz lokalną bioróżnorodność i kładą się nacisk na kształtowanie walorów 

krajobrazowych oraz ograniczenie niekorzystnego, charakteru i intensywności zmian w środowisku. 

W projekcie dokumentu wskazano na konieczność utrzymania naturalnych korytarzy ekologicznych: 

obszarów objętych ochroną, kompleksów leśnych, terenów zadrzewień śródpolnych, zbiorowisk 

zieleni naturalnej, dolin rzecznych oraz naturalnych zbiorników wód śródlądowych oraz cieków 

wodnych. Korzystnymi kierunkami działań wskazanymi w projekcie strategii z punktu widzenia 

oddziaływania na bioróżnorodność są również m.in.: 

5.1. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej 

A. Rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ściekowej 

B. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

5.2. Poprawa jakości powietrza  

A. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych na źródła ekologiczne, 

odnawialne lub gazowe 

B. Promocja i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

C. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych, mieszkalnych i przedsiębiorstw 

D. Budowa i modernizacja sieci gazowych i ciepłowniczych 

E. Instalacja systemów monitorowania zanieczyszczenia powietrza na obszarze aglomeracji 

5.3. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami  

A. Inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie 

powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne 

wykorzystywanie, naprawy oraz recykling 

B. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

5.4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu  

A. Ochrona i właściwa ekspozycja cennych siedlisk przyrodniczych 

B. Utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów, w tym inwestycje w regenerację i renaturalizację 

terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie 

C. Opracowanie zintegrowanej polityki krajobrazowej (reklamowej) na obszarze aglomeracji 

priorytety w zagospodarowaniu przestrzennym: 

− ochrona walorów przyrodniczych oraz krajobrazu poprzez utrzymanie i zachowanie przestrzennej 

struktury terenów otwartych, 

− podniesienie jakości środowiska poprzez utrzymanie  zachowanie i odtworzenie ciągów  zieleni wzdłuż 

cieków wodnych, rowów melioracyjnych sprzyjających zahamowaniu niekorzystnych zmian 

klimatycznych, 

główne kierunki rozwoju w strukturze przestrzennej: 

− realizacja nowych form zagospodarowania pod bezwzględnym warunkiem ochrony środowiska, w tym 

czystości wód powierzchniowych i poziemnych, czystości gleb i terenów zielonych i zadrzewionych oraz 

jakości powietrza atmosferycznego, 

główne kierunki rozwoju w strukturze przestrzennej w odniesieniu do terenów otwartych aglomeracji: 

− utrzymanie i ochrona zwartych kompleksów łąk i pastwisk,  

− utrzymanie naturalnych korytarzy ekologicznych: obszarów objętych ochroną, kompleksów leśnych, 

terenów zadrzewień śródpolnych, zbiorowisk zieleni naturalnej, dolin rzecznych,  

− utrzymanie naturalnych zbiorników wód śródlądowych oraz cieków wodnych, 

ustalenia w zakresie kształtowania i prowadzenia  polityki przestrzennej: 

− ustalenie minimalnego wskaźnika powierzchni terenów biologicznie czynnych na poziomie 65,0% na 

terenach o nachyleniu powyżej 5,0% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej, 

zamieszkania zbiorowego, usług zdrowia (lecznictwa uzdrowiskowego), usług sportu i rekreacji oraz 

usług turystycznych. 

rekomendacje   w zakresie  kształtowania  i prowadzenia polityki przestrzennej: 

− zastosowanie działań przestrzennych służących ograniczaniu niskiej emisji i poprawie stanu środowiska 

poprzez zwiększanie powierzchni obszarów biologicznie czynnych, stosowanie energooszczędnej 

i niskoemisyjnej infrastruktury, rozbudowę systemów proekologicznych form transportu (ścieżki 

rowerowe, ciągi piesze, transport zbiorowy), 
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− wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gazu ziemnego jako podstawowego paliwa do zasilania 

urządzeń wytwarzających energię cieplną w zakresie rozwiązań indywidualnych i grupowych, 

− uwzględnienie lokalnych warunków nasłoneczniania terenu przy ustalaniu wytycznych dla kształtowania 

terenów mieszkaniowych pod kątem optymalnego wykorzystania energii solarnej do wytwarzania 

energii cieplnej i elektrycznej oraz minimalizacji zjawiska kumulacji cieplnej poprzez określenie zasad: 

 kształtowania układu drogowego w sposób determinujący kierunki sytuowania zabudowy, 

 kształtowania wysokości zabudowy na terenach sąsiednich, 

 dopasowania rodzajów dachu i ich kąta nachylenia do lokalnych warunków,  

 nasycania terenów zabudowy zielenią – w szczególności wysoką, 

 ograniczania powstawania dużych połaci terenu o utwardzonej nawierzchni, cechujących się 

wysokim poziomem akumulacji cieplnej, 

− zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków komunalnych na terenach zabudowanych oraz 

przeznaczonych na rozwój zabudowy poprzez rozwiązania zbiorcze, 

− zmniejszenie presji inwestycyjnej na obszary szczególnie cenne pod względem przyrodniczym 

i krajobrazowym, 

Zasady gospodarowania na obszarach wiejskich aglomeracji36: 

− zwiększanie retencji glebowej poprzez upowszechnianie w gospodarce rolnej właściwych zabiegów i 

metod, 

− zwiększanie lesistości kosztem wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów marginalnych o niskiej wartości 

przyrodniczej, 

− tworzenie i ochrona zadrzewień śródpolnych oraz stref buforowych i miedz na terenach o intensywnej 

produkcji rolnej i wysokiej jakości bonitacyjnej gleb, 

− zachowanie lub odtwarzanie roślinności pasów brzegowych wzdłuż cieków i rowów odwadniających 

w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń biogennych, 

− tworzenie i ochrona śródpolnych oczek wodnych, 

− zachowanie i ochrona naturalnych koryt rzecznych na obszarach niezabudowanych, 

− zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych (torfowiska, łąki wilgotne). 

 

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, chwilowe, krótkoterminowe, długoterminowe. 

Nie prognozuje się istotnego znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń 

projektowanego dokumentu na obszary chronione, w tym Natura 2000, różnorodność 

biologiczną, roślinny, zwierzęta i grzyby. 

 Oddziaływanie na klimat akustyczny  

Klimat akustyczny pozostaje w ścisłym związku z rozwiązaniami urbanistycznymi, w tym układami 

komunikacyjnymi (drogowymi, kolejowymi i lotniczymi), rozmieszczeniem przemysłu i osiedli 

mieszkaniowych. Spośród wszystkich rodzajów hałasu (komunikacyjny, komunalny i przemysłowy), 

największy i najbardziej powszechny problem stanowi hałas komunikacyjny w szczególności drogowy 

i współcześnie postrzegany jest on jako czynnik najsilniej wpływający na komfort akustyczny 

w obszarach zurbanizowanych. Zależy on między innymi od natężenia ruchu pojazdów, procentowego 

udziału pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów i ich prędkości, płynności ruchu pojazdów oraz 

ukształtowania terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna. Stale wzrastająca liczba pojazdów 

samochodowych, w tym ciężarowych, prędkość, niewystarczająca ilość dróg szybkiego ruchu, a także 

zła jakość nawierzchni drogowych, powodują, że hałas drogowy staje się głównym czynnikiem 

degradującym środowisko.  

Na analizowanym obszarze głównym źródłem hałasu jest ruch samochodowy związany z układem 

komunikacyjnym. Znaczące źródło hałasu stanowią drogi krajowe i wojewódzkie, przebiegające m.in. 

przez obszary miast. Korzystny wpływ na ograniczenie hałasu będzie miała więc budowa obwodnic 

miast i modernizacja istniejących dróg. Potencjalnym źródłem zmian klimatu akustycznego mogą być 

również funkcje zlokalizowane na terenach o wiodącej funkcji gospodarczej. Poziom hałasu na 

terenach działalności gospodarczej będzie się kształtować w zależności od prowadzonego rodzaju 

działalności gospodarczej. Można przypuszczać, iż poziom hałasu przemysłowego z reguły nie będzie 

 
36 Przybyła C. i in., Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020, marzec 2015. 
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przekraczał dopuszczalnych norm poza granicami działek, na których zlokalizowany jest dany zakład 

(oddziaływanie punktowe). Ponadto źródła hałasu przemysłowego muszą posiadać decyzje 

o dopuszczalnym poziomie hałasu. Realizacja kierunków rozwoju strategii może generować 

dodatkowy ruch samochodowy (również ruch pojazdów dostawczych), co związane będzie ze 

zwiększoną emisją hałasu i pogorszeniem standardu klimatu akustycznego wzdłuż ulic głównych 

i zbiorczych. Dla zabudowy obowiązują standardy akustyczne, ale ich dotrzymanie zależne będzie od 

działań inwestycyjnych prowadzonych w ramach terenów komunikacji. W celu poprawy warunków 

klimatu akustycznego omawianego obszaru zaleca się wprowadzenie zadrzewień o charakterze 

izolacyjnym i alejowym wzdłuż dróg. Wzrost emisji hałasu może być odczuwalny także w fazie realizacji. 

Dlatego należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne zgodne 

z obowiązującymi normami prawnymi. Natomiast wzrost emisji hałasu na etapie funkcjonowania 

inwestycji nie powinien powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości.  

W celu przeciwdziałania degradacji klimatu akustycznego, ochrony ludzi i zdrowia oraz poprawy 

jakości życia w projektowanym dokumencie wprowadzono m.in. takie kierunki działań jak: 

4.1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

A. Wsparcie działań na rzecz budowy drogi ekspresowej S8 i obwodnic miast  

B. Wsparcie działań na rzecz rewitalizacji linii i dworców kolejowych 

4.2. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i około drogowej  

A. Budowa i modernizacja odcinków dróg 

4.3. Rozwój i doskonalenie transportu publicznego 

4.4. Rozwój infrastruktury dla rowerzystów i pieszych 

ustalenia w zakresie kształtowania i prowadzenia  polityki przestrzennej: 

− ograniczenie przeznaczania pod zabudowę podlegającą ochronie przed hałasem37 terenów 

narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej. Poza terenami miast pod 

zabudowę podlegającą ochronie przed hałasem, zaleca się przeznaczanie terenów położonych 

w odległościach co najmniej: 100 m od dróg ekspresowych oraz głównych ruchu przyspieszonego, 

50 m od dróg głównych krajowych, 

− separowanie terenów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od obiektów i terenów 

zabudowy produkcyjnej i usługowej poprzez ustalenie minimalnych odległości między terenami 

zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem a dużymi zwartymi kompleksami terenów zabudowy 

produkcyjnej, usługowej lub produkcyjno-usługowej. Poza terenami miast zaleca się aby zachowywać 

parametr odległości co najmniej 150 m między terenami zabudowy podlegającej ochronie przed 

hałasem a zwartymi kompleksami zabudowy produkcyjnej, usługowej lub produkcyjno-usługowej 

o powierzchni przekraczającej 10,0ha, 

− określenie minimalnych odległości pomiędzy terenami zabudowy podlegającej ochronie przed 

hałasem a najbliższymi terenami zabudowy związanej z potencjalną emisją fetoru. Zaleca się 

zachowanie odległości terenów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem co najmniej: 

 400 m od najbliższych terenów zabudowy związanej z wielkotowarową produkcją zwierzęcą, 

stanowiącą przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (powyżej 210 DJP), 

 300 m od najbliższych terenów istniejącej lub projektowanej zabudowy związanej z wielkotowarową 

produkcją zwierzęcą, stanowiącą przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko (od 60 do 210 DJP),300 m od najbliższych terenów zabudowy istniejącej lub 

projektowanej związanej z przetwarzaniem i składowaniem odpadów, 

rekomendacje   w zakresie  kształtowania  i prowadzenia   polityki przestrzennej: 

− ograniczanie negatywnego wpływu terenów aktywności gospodarczej na sąsiadującą zabudowę 

mieszkaniową i kształtowanie krajobrazu poprzez strefowanie zabudowy na styku z istniejącymi 

funkcjami chronionymi akustycznie poprzez tworzenie pasów ochronnych, w tym wielopiętrowej zieleni 

izolacyjnej lub granic przestrzennych, 

− kształtowanie spójnego przestrzennie systemu zewnętrznych i wewnętrznych powiązań komunikacyjnej: 

transportu zbiorowego, samochodowego, rowerowego i  pieszego,  

− podwyższanie parametrów użytkowych sieci drogowej, 

 
37 Zabudowa na terenie przeznaczonym: pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki 
związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na 
cele mieszkaniowo-usługowe, o ktorym mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony 
środowiska, dla ktorej określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, 
LAeq D i LAeq N. 
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− kształtowanie zabudowy w obszarach o dobrej dostępności transportu zbiorowego w sposób 

sprzyjający ruchowi pieszemu i rowerowemu jako czynnik zmniejszający transportochłonność sieci 

osadniczej, 

− planowanie nowych odcinków dróg w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie hałasu na 

istniejące i planowane obszary podlegające ochronie akustycznej. 

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, długoterminowe, okresowe. 

Nie prognozuje się przekroczeń dopuszczalnych standardów akustycznych oraz znaczącego 

negatywnego wpływu projektowanego dokumentu na klimat akustyczny. 

 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych  

Pola elekromagnetyczne występują w otoczeniu wszystkich urządzeń elektrycznych: stacji bazowych 

telefonii komórkowej, stacji radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych czy linii 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Pola te oddziałują na ludzi i środowisko. Do źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego na terenie aglomeracji należą linie i stacje 

elektroenergetyczne stacje transformatorowe słupowe i wolnostojące, linie kablowe ora stacje bazowe 

telefonii komórkowej.  

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego wzrostu oddziaływania pól magnetycznych 

w wyniku realizacji projektowanego dokumentu. 

 Oddziaływanie wybranych kierunków działania 

8.12.1. Oddziaływanie farm fotowoltaicznych 

Projektowany dokument ponadlokalnej strategii rozwoju jako kierunek działania wskazuje rozwój odnawialnych 

źródeł energii, w tym fotowoltaiki, wykorzystującej energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Energia 

wytwarzana przez panele fotowoltaiczne jest energią czystą ekologicznie, a jej źródło, czyli słońce jest 

niewyczerpalne. Elektrownie fotowoltaiczne stanowią urządzenia montowane na lekkich konstrukcjach stalowych 

składających się na ogół z pionowych słupów stalowych, wbijanych bezpośrednio w ziemię na głębokość około 

1,5 do 2 m każdy. Do słupów podłączone zostają szyny poprzeczne, na których zamontowane zostają panele 

fotowoltaiczne. Konstrukcja wsporcza może zostać również osadzona przez fundamentowanie lub kasetony 

betonowe ustawiane na gruncie. Instalacje fotowoltaiczne wymagają zajęcia znacznej powierzchni terenu, jednak 

ich montaż nie spowoduje istotnych przekształceń litosfery. Największe przekształcenia powierzchni ziemi 

związane są z pracami budowlano-montażowymi farmy. Ponadlokalna strategia rozwoju w głównych kierunkach 

rozwoju przestrzennego na możliwość lokalizacji odnawialnych źródeł energii OZE (fotowoltaika), na gruntach 

słabszych klas bonitacyjnych, prawidłowa eksploatacja farm fotowoltaicznych nie spowoduje więc negatywnego 

oddziaływania na zasoby glebowe. Wody opadowe w zdecydowanej większości spłyną po nachylonych 

powierzchniach paneli i będą (jak dotychczas) infiltrować w podłoże. Nie spowoduje to znaczącego negatywnego 

oddziaływania na warunki wodne, z wyjątkiem niewielkiego wzrostu parowania i nierównomiernego pokrycia 

opadami powierzchni terenu.  Analizowane wody opadowe, przy braku kontaktu ze źródłami zanieczyszczeń, 

kwalifikuje się jako czyste, nie wymagające oczyszczania. Wpływ na środowisko wodne zależny będzie więc 

jedynie od środków czyszczących użytych do mycia paneli. W związku z koniecznością okresowego mycia paneli 

fotowoltaicznych, należy do tego celu używać substancji bezpiecznych dla jakości wód i gleb np. 

demineralizowanej wody (należy zrezygnować lub ograniczyć używanie detergentów i środków powierzchniowo 

czynnych). Dodatkowo zaleca się zastosowanie powłok antyrefleksyjnych o właściwościach antystatycznych. Praca 

paneli fotowoltaicznych nie zanieczyszcza również powietrza atmosferycznego. Są one w swej istocie 

urządzeniami proekologicznymi, przyjaznymi dla środowiska w sektorze energetycznym, które w ogólnym 

bilansie ograniczają emisje do atmosfery zanieczyszczeń energetycznych. Realizacja projektowanego kierunku 

rozwoju w pozytywny sposób wpłynie więc na stan powietrza atmosferycznego. W trakcie eksploatacji inwestycji 

zostanie wytworzona energia elektryczna, bez emisji do atmosfery gazów cieplarnianych. Dzięki tak uzyskanej 

energii w skali globalnej możliwe jest zredukowanie wytwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych, co 

oddziaływać będzie pozytywnie w sposób długoterminowy na wielkość zasobów naturalnych, gdyż przyczyni się 

do ograniczenia zużycia węgla. Wykorzystywanie energii słonecznej przyczyni się także do zmniejszenia 

wykorzystania energii ze źródeł opartych na paliwach stałych, emitujących zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do 

atmosfery, co decydowanie w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym poprawi stan jakości powietrza 

atmosferycznego. W trakcie realizacji przedsięwzięcia może dojść jedynie do krótko trwającego wzrostu emisji 

zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów, w wyniku prowadzenia robót oraz emisji hałasu związanego z 

pracą sprzętu budowlanego. Jednak wpływ ten będzie miał charakter krótkotrwały i będzie charakteryzował się 

niskim poziomem uciążliwości oraz ustąpi po zakończeniu prac. W fazie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna 
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nie będzie wykorzystywać w znaczących ilościach wody, ani innych surowców oraz materiałów i paliw. Opierając  

się  na  obecnym  stanie  wiedzy  wynikającym  ze  zrealizowanych  i pracujących  farm fotowoltaicznych  przewiduje  

się,  że  przedsięwzięcie potencjalnie może być źródłem  emisji  akustycznej  w zakresie  słyszalnym –  standardowe  

rozwiązania przewidują  aktywne  chłodzenie  (wentylatory),  jednak zastosowanie chłodzenia  pasywnego  

(radiatorów),  wyeliminuje tego typu oddziaływanie. Elektrownie będą wykorzystywać wyłącznie energię 

słoneczną i niewielkie ilości energii elektrycznej dla własnych potrzeb.  

Oddziaływanie elektrowni fotowoltaicznych na krajobraz ze względu na niską wysokości konstrukcji (do kilku 

metrów) będzie małe i będzie miało charakter lokalny – przy dużych powierzchniach i stosunkowo gęstym 

ustawieniu paneli przysłaniać mogą one jedynie widoki obserwatorom znajdującym w bliskim otoczeniu na tej 

samej wysokości nad poziomem morza. Farma fotowoltaiczna jako obcy element w rolniczym krajobrazie 

aglomeracji może mieć jednak charakter negatywnego długoterminowego oddziaływania na krajobraz. Obiekty 

elektrowni fotowoltaicznej mogą stanowić obiekty zakłócające odbiór przestrzeni. Niemniej jednak postrzeganie 

takich elementów w przestrzeni jest sprawą indywidualną i subiektywną. Lokalizacja farm na otwartych rolniczych 

terenach nie powinna być jednak widoczna z większych odległości. Do wyeliminowania ewentualnego 

negatywnego wizualnego postrzegania farm w krajobrazie może posłużyć zwiększenie roślinności w ich 

sąsiedztwie. Ponadto świadomość funkcjonowania w sąsiedztwie źródła czystej energii elektrycznej – nie 

powodującej emisji zanieczyszczeń, może być odbierane pozytywnie. W celu ochrony krajobrazu zaleca się 

nieumieszczanie reklam na konstrukcji elektrowni. 

Skutki negatywne projektowanego kierunku działania wiążą się głównie ze zmniejszeniem powierzchni 

biologicznie czynnej zajętej przez instalacje paneli solarnych, co może powodować wzrost temperatury podłoża 

oraz zmniejszenie wilgotności powietrza w skali lokalnej (oddziaływanie  negatywne, pośrednie, stałe), jednak nie 

będzie to miało istotnego oddziaływania na klimat. Zaleca się zastosowanie właściwej konfiguracji rozstawienia 

rzędów paneli fotowoltaicznych względem siebie oraz pod kątem ok. 30–40 stopni od powierzchni ziemi, celem 

ograniczenia możliwości tworzenia się chwiejnej atmosfery konwekcyjnych prądów wznoszących, z uwagi na 

nieznaczny wzrost albedo powierzchni paneli fotowoltaicznych w stosunku do otaczających gruntów. 

Ograniczenie możliwości tworzenia się prądów konwekcyjnych zapobiegnie również nienaturalnemu 

uatrakcyjnianiu farmy fotowoltaicznej dla ptactwa szybującego. Należy zaznaczyć, że warunki do powstawania 

konwekcyjnych prądów wznoszących dotyczą tylko kilkunastu dni w roku w których losowo stan atmosfery tj. 

temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, siła i kierunek wiatru umożliwiają powstawanie konwekcji termicznej. 

Jednakże na tym etapie inwestor może poprzez właściwą konfigurację urządzeń w terenie zminimalizować 

możliwość powstawania nienaturalnej konwekcji termicznej, w związku z tym nie przewiduje się zauważalnego 

wpływu na klimat.  

Lokalizacja farm fotowoltaicznych nie będzie wiązać się z utratą siedlisk, czy też z ich fragmentaryzacją w 

przypadku ich lokalizacji na terenach rolnych podlegających uprawie zbóż i corocznemu przeorywaniu oraz 

stosowaniu na nim herbicydów i pestycydów, stanowiących w obecnym stanie rzeczy zagrożenie dla środowiska. 

Eksploatacja instalacji będzie sprzyjała wykształceniu się siedlisk łąkowych z ziołoroślami i trawami na terenie 

przedsięwzięcia. Będzie również sprzyjać zwiększeniu różnorodności gatunkowej owadów (zróżnicowanie siedlisk 

i dostępność ziołorośli), małych ssaków (dostępność bazy pokarmowej i miejsc schronienia), ptaków 

(urozmaicenie bazy pokarmowej) oraz herpetofauny (wykształcenie zacienionych miejsc schronienia) w rejonie 

przedsięwzięcia. Oddziaływanie to ma charakter pozytywny. Konstrukcja paneli fotowoltaicznych i same panele 

mogą spowodować jedynie niewielki spadek natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego 

docierającego do powierzchni ziemi (zacienienie) dla fragmentów działek objętych przedsięwzięciem. W związku 

z powyższym zaleca się nie stosowanie paneli wyposażonych w system nadążny, co znacznie ograniczy wpływ 

braku nasłonecznienia na powierzchnię gleby.  

Obecnie brak jest naukowych dowodów na istnienie ryzyka śmiertelności dla ptaków związanych z panelami 

fotowoltaicznymi. Strukturalnie ryzyko jest prawdopodobnie podobne do wielu innych wykonanych przez 

człowieka inwestycji, wykorzystujących płaskie, przeszklone przestrzenie (ekrany akustyczne, szyby wysokich 

budynków). Wpływ paneli fotowoltaicznych na komponenty przyrodnicze, w tym w szczególności na awifaunę, 

może mieć wpływ pośredni i bezpośredni: 

− pośredni – panele słoneczne i ich eksploatacja mogą spowodować: fragmentację, modyfikację lub/i 

bezpośrednią utratę siedlisk naturalnych, odstraszanie ptaków (prace przy budowie i utrzymaniu farmy 

fotowoltaicznej), następujące jednak na takiej samej zasadzie jak pokrycie części pól uprawnych folią 

przyśpieszająca rozwój wegetacji, 

− bezpośredni – prawidłowa lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej, na terenach nie wykorzystywanych 

intensywnie przez ptaki, może przyczynić się paradoksalnie do powstania alternatywnych miejsc żerowania, 

np. dla łuszczaków, ziarnojadów i ziębowatych oraz gniazdowania (panele są zakładane na specjalnych 

stojakach, które mogą być wykorzystywane przez niektóre gatunki do umieszczania gniazd). 

Największym zagrożeniem dla ptaków będzie zajęcie terenów, a więc skurczenie się przestrzeni, która może być 

przez nie wykorzystywana. Negatywne oddziaływanie  polegające na zmniejszeniu się powierzchni siedlisk 

dotyczyć będzie ptaków krajobrazu rolniczego, czyli pospolitych gatunków z rzędu wróblowatych. Zaznacza się, 

że są to ptaki uznane za pospolite,  a  ich  populacje  są zazwyczaj  liczne.  Utrata  siedlisk  nie  powinna  zatem w 

sposób znaczący wpłynąć na stan zachowania populacji tych gatunków. Może jednak oznaczać zmniejszenie 
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powierzchni żerowisk dla gatunków szponiastych, które będą zmuszone szukać pożywienia w innych miejscach. 

Zdarza się również, że ptaki drapieżne w pogoni za ofiarą, wlatują z dużą prędkością w panele, które imitują 

niebo38. Kolizje dotyczą również ptaków z rodziny sokołowatych, które są przyciągane przez wieże skupiające 

promienie słoneczne. Ptaki z tej rodziny preferują tereny otwarte, używają słupów przy elektrowniach do 

polowania, odpoczynku oraz niekiedy gnieżdżą się na takich konstrukcjach, a w pogoni za ofiarą osiągają wysokie 

prędkości. Panele  fotowoltaiczne  mogą również odstraszać i oślepiać ptaki poprzez odbijane światła i refleksy 

świetlne. Nie można wykluczyć, że nawet kilkusekundowe oślepienie może spowodować trudności  

w rozpoznaniu  i  ominięciu  przeszkody. Dotyczy to zarówno ptaków zatrzymujących się w okolicy farm 

fotowoltaicznych podczas migracji jak i drobnych ptaków lęgowych. Elektrownie o  dużych powierzchniach mogą 

powodować efekt olśnienia nawet ze znacznej odległości. Ponadto błyszczące powierzchnie elektrowni mogą być 

mylone z lustrem wody, co może mieć negatywne oddziaływanie na ptaki wodno-błotne. Farma fotowoltaiczna 

może więc stwarzać potencjalne zagrożenie dla mew, gęsi oraz dla czajek oraz pozostałych gatunków ptaków 

występujących na terenie aglomeracji. W związku z powyższym zaleca się zastosowanie powłoki  antyrefleksyjnej, 

pokrywającej panele fotowoltaiczne, zwiększającej absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz 

zapobiegającej niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, dzięki czemu  panele 

fotowoltaiczne nie będą oślepiać i przyciągać ptaków mogących przelatywać nad instalacją. Ewentualny 

negatywny wpływ w zakresie oślepiania migrującego czy też żerującego ptactwa zostanie wyeliminowany poprzez 

zastosowanie antyrefleksyjnych powłok pokrywających panele fotowoltaiczne. Ponadto obszar aglomeracji 

położony jest poza najważniejszymi udokumentowanymi trasami regularnych przelotów i żerowania gęsi. Ryzyko 

bezpośredniego oddziaływania farmy fotowoltaicznej wzrasta, gdy energia z niego odbierana jest przy pomocy 

tradycyjnej, naziemnej struktury elektro-energetycznej − sieci elektroenergetyczne stanowią bowiem znaczące 

źródło śmiertelności ptaków. Jednak coraz większa część tego typu inwestycji obsługiwana jest przy pomocy 

nowoczesnych, zakopanych w gruncie układów przewodów i w ten sposób wpinana jest w sieć ogólnokrajową.  

Jak wspomniano wcześniej, funkcjonowanie farm fotowoltaicznych nie musi powodować negatywnego wpływu 

na populacje ptaków, a nawet przy sprawnym zarządzaniu elektrownią jej lokalizacja w zubożonym krajobrazie 

rolniczym może być korzystna dla ptaków, stanowiąc urozmaicenie krajobrazu. W celu utrzymania jak 

najkorzystniejszego bilansu strat i zysków dla populacji ptaków, niezbędne jest przestrzeganie następujących 

zasad, mogących zminimalizować wpływ inwestycji wynikającej z projektowanego przeznaczenia terenu: 

− nasadzenie niskopiennych żywopłotów pomiędzy sektorami paneli, zmniejszających ryzyko kolizji ptactwa 

wodnego, 

− umieszczanie pod ziemią przewodów elektrycznych odprowadzających energię z farmy, 

− prowadzenie prac związanych z budową farmy i napraw eksploatacyjnych o większej skali poza okresem 

lęgowym, 

− uprawianie fragmentów trawiastych pomiędzy ogniwami bez wykorzystania sztucznego nawożenia, 

herbicydów i pestycydów − zaleca się wykaszanie ręcznie lub poprzez wypas np. owiec, 

− zezwolenie na spontaniczną sukcesję roślinności pomiędzy pasami, np. ziół i chwastów, 

− zastosowanie powłok antyrefleksyjnych i antyelektrostatycznych minimalizujących konieczność czyszczenia 

powierzchni paneli. 

Nie  prognozuje się również negatywnych oddziaływań w odniesieniu do nietoperzy. Charakter orny powierzchni 

terenu i brak obiektów mogących być dla nietoperzy miejscem schronień dziennych, hibernaculi i rozrodu sprawi, 

że obszary inwestycji nie będą pełnić kluczowego znaczenia dla występowania tych chronionych gatunków 

ssaków. Nowoprojektowane inwestycje położone są poza doliną Odry przez co nie powinny wpływać negatywnie 

na drożność tego korytarza migracyjnego i tym samym migrację gatunków nietoperzy do zimowisk. Dostępność 

siedlisk na terenie aglomeracji sprawi, że zmniejszenie powierzchni części terenów rolnych nie powinno wpłynąć 

negatywnie na stan populacji nietoperzy. W odniesieniu do konkretnych lokalizacji niezbędne  jest  jednak 

przeprowadzenie bardziej  szczegółowych  analiz i monitoringów w zakresie oddziaływania na nietoperze,  na  

dalszych  etapach  prac  planistycznych  i projektowych. W zależności od lokalizacji farmy fotowoltaicznej jej obszar 

może stanowić ewentualnie rejon przemieszczeń lub żerowisko dla kilku gatunków, z których większość to 

pospolite i liczne w kraju gatunki lub gatunki łowne, np. lis, dzik, jeleń, sarna, zając, kret i drobne gryzonie polne. 

Teren inwestycji może tworzyć barierę do przemieszczania się większych zwierząt m.in. w przypadku ogrodzenie 

terenu. W celu migracji mogą one wykorzystywać tereny otwarte upraw polowych, łąk i pastwisk, a także skupiska 

zadrzewień i cieki wodne. Ocenia się, że budowa i praca farm fotowoltaicznych nie będzie miała wpływu na te 

gatunki. Zmniejszy się jednak areał siedlisk, który może być wykorzystywany przez zwierzęta. Zaleca się rezygnację 

z budowania ogrodzeń z betonowym fundamentem, ograniczających przemieszczanie się płazów i innych 

zwierząt, ewentualne ogrodzenie powinno być ażurowe, pozostawiające minimum 15 cm odległości między 

dolną krawędzią a gruntem. W przypadku prac budowlanych istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia płazów i 

gadów w wykopach, zaleca się więc nieprowadzenie ich w czasie aktywności gadów i płazów.  

 
38 Kagan i in. 2014. 
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Jak wspomniano powyżej, potencjalny negatywny wpływ paneli na otoczenie związany jest z niepokojem 

optycznym wywoływanym refleksami świetlnymi, co powoduje, że elektrownie słoneczne uznaje się za 

niekorzystne sąsiedztwo dla terenów mieszkaniowych, a także lotnisk i tras przelotów statków powietrznych 

(możliwość oślepienia pilotów). Elektrownie usytuowane zbyt blisko dróg mogą również oślepiać kierowców. 

W celu ograniczenia niepożądanego zjawiska, związanego z niepokojem optycznym wywoływanym refleksami 

świetlnymi, panele należy pokryć powłoką antyrefleksyjną. Zastosowanie chłodzenia  pasywnego  (radiatorów) 

wyeliminuje potencjalną emisję  akustyczną  w zakresie słyszalnym. Farmy fotowoltaiczne będą więc urządzeniem 

neutralnym dla ludzi. Nie będą emitować hałasu, promieniowania, ani żadnych innych szkodliwych dla zdrowia 

ludzi substancji. Instalacje fotowoltaiczne ze względu na ich pasywność nie stanowią bowiem zagrożenia dla ludzi. 

Brak jest danych na temat negatywnego wpływu na środowisko i ludzi, jaki może być wywołany pracą elektrowni 

wykorzystującej panele fotowoltaiczne. Instalowane są one na dachach budynków użyteczności publicznej i 

domach mieszkalnych. W wyniku przepływu prądu w przewodniku, tworzy się wokół niego pole magnetyczne. 

Dopuszczalne poziomy natężenia pola magnetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku39. 

Wartości indukcji (natężenia pola magnetycznego w powietrzu) dla instalacji modułów fotowoltaicznych to 

zaledwie ułamek naturalnego promieniowania magnetycznego ziemi. Pole modułów fotowoltaicznych nie ma 

najmniejszego wpływu elektromagnetycznego na otaczające środowisko oraz ludzi. W związku z powyższym nie 

przewiduje się również negatywnego oddziaływania i zwiększenia emisji pól elektromagnetycznych w związku 

z realizacją farm fotowoltaicznych. Potencjalne zagrożenia mogą wynikać z awarii związanych z infrastrukturą 

techniczną. W trakcie prac budowlanych mogą powstawać w bardzo niewielkich ilościach odpady, które powinny 

być segregowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wytwórca odpadów jest 

obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które 

zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także 

ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Wszystkie 

wytworzone odpady powinny być przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia 

niezwłocznie po zakończeniu prac. Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania realizacji rozwoju 

fotowoltaiki na dobra materialne. W przypadku farm fotowoltaicznych zlokalizowane poza terenami zabudowy 

mieszkaniowej, na obszarach mających rolniczy charakter lub związanych z produkcją rolniczą, nie ma podstaw 

do spadku wartości gruntów, na których będą posadowione farmy fotowoltaiczne (spadek wartości 

nieruchomości jest efektem braku możliwości korzystania z nieruchomości w dotychczasowym zakresie – farmy 

fotowoltaiczne nie stanowią przeszkody w prowadzeniu działalności rolniczej). Z przeprowadzonej analizy 

oddziaływania tego typu inwestycji wynika, że przy zachowaniu określonych warunków, zostaną dotrzymane 

standardy jakości środowiska. Oznacza to, że realizacja planowanego kierunku rozwoju w żaden sposób nie 

wprowadzi ograniczeń w sposobie korzystania z sąsiednich nieruchomości. Natomiast stałe wpływy z czynszu 

dzierżawnego są podstawą do podwyższenia wartości tych działek. Farmy fotowoltaiczne, przy zastosowaniu 

wskazanych zaleceń oraz stosunkowo małych powierzchniach, nie stanowią źródła znaczących negatywnych 

oddziaływań, w związku z czym nie ma podstaw do rozważań na temat ich kumulacji, z tego powodu nie 

przewiduje się również wystąpienia efektu kumulacji negatywnych oddziaływań.  

Tabela 6. Analiza możliwego skumulowanego oddziaływania farmy fotowoltaicznej na poszczególne 
komponenty środowiska na etapie realizacji i eksploatacji. 

KOMPONENT 
ŚRODOWISKA 

Potencjalne oddziaływanie 
Skumulowane 
oddziaływanie 

GLEBY 
I POWIERZCHNIA 
ZIEMI 

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przekształcenia 
powierzchni terenu lub naruszenia struktury gleby, w 
przypadku montowania konstrukcji wsporczej, która zostanie 
zakotwiona w gruncie poprzez wciskanie lub punktowe 
fundamenty. Rozwiązanie takie nie wymaga zdejmowania 
warstwy humusowej, nie wymaga prowadzenia wykopów 
wielkopowierzchniowych i nie wymaga przenoszenia mas 
ziemnych. Brak oddziaływań na etapie eksploatacji. 

Brak oddziaływania 
skumulowanego. 

WODY 
POWIERZCHNIOW
E I PODZIEMNE 

Na etapie realizacji powstawać będą wyłącznie ścieki 
sanitarne, zbierane w mobilnych węzłach sanitarnych. Żadne 
prace nie wymagają również użycia ciężkich maszyn, a więc 
nie wystąpi ryzyko rozlania paliw lub płynów eksploatacyjnych 
i przedostania się ich do wód lub gruntu. Brak oddziaływań na 
etapie eksploatacji. 

Brak oddziaływania 
skumulowanego. 

KRAJOBRAZ Na etapie realizacji instalacji fotowoltaicznych nie ma 
potrzeby korzystania z wysokich  dźwigów lub innych 
wysokich urządzeń. Prace będą prowadzone ręcznie z 
użyciem narzędzi ręcznych. Najwyższe urządzenia nie będą 

Instalacja nie powoduje 
istotnych oddziaływań na 
krajobraz, ponieważ 
charakteryzuje się 
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KOMPONENT 
ŚRODOWISKA 

Potencjalne oddziaływanie 
Skumulowane 
oddziaływanie 

przekraczały 5 m wysokości, a więc pozostaną bez wpływu na 
walory krajobrazowe. Na etapie eksploatacji ze względu na 
niewielką wysokość instalacji, oddziaływanie na krajobraz 
będzie miało jedynie charakter lokalny i nie będzie stanowiło 
uciążliwości. 

niewielką wysokością - 
niższą niż obiekty 
kubaturowe zlokalizowane 
w sąsiedztwie.  

EMISJA 
ZANIECZYSZCZEŃ 
DO POWIETRZA 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana jedynie 
ze spalaniem paliw w samochodach ciężarowych, 
dostarczających elementy instalacji. Brak oddziaływań 
skumulowanych z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza 
- brak emisji substancji do powietrza przez istniejąca 
instalację. Brak oddziaływań na etapie eksploatacji. 

Brak oddziaływania 
skumulowanego. 

KLIMAT Oddziaływanie na klimat na etapie realizacji związane będzie 
jedynie ze spalaniem paliw w silnikach samochodów 
ciężarowych i związaną z tym emisją gazów cieplarnianych. 
Jednakże w związku z niewielkim zapotrzebowaniem na 
transport, oddziaływanie to ma charakter marginalny. 
Eksploatacja instalacji, w sposób bezpośredni, nie ma wpływu 
na klimat, jednak poprzez pośrednie ograniczenie zużycia 
paliw kopalnych do celów energetycznych, przyczynia się do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.  

Eksploatacja instalacji OZE 
pośrednio przekłada się 
na zmniejszenie zużycia 
paliw kopalnych do 
produkcji energii, a tym 
samym zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych. 
Oddziaływanie to ma 
charakter silnie pozytywny. 

ADAPTACJA DO 
ZMIAN 
KLIMATYCZNYCH 

Przedsięwzięcie prowadzi do zmniejszenia wrażliwości 
systemów energetycznych na zmiany klimatyczne. 
Oddziaływanie to ma charakter silnie pozytywny. 

Poprzez realizacje większej 
liczby Instalacji OZE 
dojdzie do kumulacji 
oddziaływań w zakresie 
niwelowania podatności 
i wrażliwości systemów 
energetycznych na zmiany 
klimatyczne. 
Oddziaływanie to ma 
charakter silnie pozytywny. 

EMISJA HAŁASU Na etapie realizacji emisja hałasu będzie związana głównie 
z transportem elementów instalacji. Wszystkie prace będą 
prowadzone za pomocą urządzeń ręcznych, co też wpływa 
bezpośrednio na ograniczenie uciążliwości akustycznych dla 
tego etapu. Możliwe jest wystąpienie oddziaływań 
akustycznych związanych z pracą stacji transformatorowo - 
rozdzielczych, co do inwerterów najbardziej prawdopodobne 
jest, że system przekształcania energii będzie oparty na 
inwerterach obsługujących niewielką ilość paneli, 
umieszczonych pod konstrukcjami stołów, umiejscowionych 
w sposób rozproszony i proporcjonalny na terenie całej 
instalacji. Zastosowane inwertery będą spełniany normy 
obowiązujące w zakresie emisji hałasu. 

Nie wystąpi kumulacja 
zjawisk akustycznych. 

EMISJA POLA 
ELEKTROMAGNET
YCZNEGO 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie wykorzystuje się 
urządzeń  mogących być źródłem pola 
elektromagnetycznego - oddziaływanie takie nie występuje. 
Instalacja fotowoltaiczna nie jest zdolna do wytworzenia pól 
elektromagnetycznych o poziomach zagrażających 
środowisku.  

Brak kumulacji w zakresie 
oddziaływań. 

SIEDLISKA 
PRZYRODNICZE, 
FLORA I FAUNA 

Na etapie realizacji nie wystąpią oddziaływania na chronione 
siedliska przyrodnicze lub chronione gatunki flory i fauny, 
gdyż takie nie zostały stwierdzone na terenie przedsięwzięcia. 
Przekształceniu ulegną grunty orne. Eksploatacja instalacji 
będzie sprzyjała wykształceniu się siedlisk łąkowych z 
ziołoroślami i trawami na terenie przedsięwzięcia, co będzie 
pozytywnie oddziaływało na zwiększenie różnorodności 
gatunkowej owadów (zróżnicowanie siedlisk i dostępność 
ziołorośli), małych ssaków (dostępność bazy pokarmowej i 
miejsc schronienia), ptaków (urozmaicenie bazy pokarmowej) 
oraz herpetofauny (wykształcenie zacienionych miejsc 
schronienia) w rejonie przedsięwzięcia. Oddziaływanie to ma 
charakter pozytywny. 

Eksploatacja instalacji 
sprzyja wykształceniu się 
siedlisk łąkowych 
z ziołoroślami i trawami na 
terenie przedsięwzięcia. 
Całkowity obszar nie jest 
na tyle duży aby jego 
przekształcenie mogło 
powodować istotne 
zmiany w całym 
okolicznym ekosystemie, 
to jednak urozmaicenie 
zarówno typu siedliska, jak 
i składu gatunkowego, 
bazy pokarmowej i typów 
schronienia dla wielu 
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KOMPONENT 
ŚRODOWISKA 

Potencjalne oddziaływanie 
Skumulowane 
oddziaływanie 

gatunków, ma bardzo 
pozytywny charakter. 

OBCIĄŻENIE 
ISTNIEJĄCEJ 
INFRASTRUKTURY 

Eksploatacja instalacji nie będzie wpływała na obciążenie 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

Instalacja nie spowoduje 
kumulacji obciążenia 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej.  

ŚCIEKI Jedynym rodzajem ścieków powstających na etapie realizacji 
będą ścieki bytowe, gromadzone w mobilnych węzłach 
sanitarnych typu TOI-TOI. Brak oddziaływań. 

Brak oddziaływań 
skumulowanych, instalacja 
nie wytwarza ścieków. 

ODPADY Wszystkie odpady wytworzone na etapie realizacji będą 
zagospodarowywane przez wykonawcę robót, zgodnie z 
posiadanym zatwierdzonym programem gospodarki 
odpadami. Niewielka ilość odpadów może powstawać w 
związku z pracami konserwacyjnymi. Odpady te jednak będą 
zagospodarowywane przez firmy prowadzące prace. Nie 
przewiduje się składowania lub magazynowania odpadów na 
terenie instalacji. 

Brak oddziaływań 
skumulowanych, instalacja 
nie wytwarza odpadów. 

Określone powyżej potencjalne oddziaływania planowanego kierunku rozwoju, w postaci rozwoju fotowoltaiki, są 

adekwatne do posiadanej wiedzy i stopnia szczegółowości dokumentu, jakim jest ponadlokalna strategia rozwoju 

aglomeracji. Niezbędne  jest  przeprowadzenie bardziej  szczegółowych  analiz,  na  dalszych  etapach  prac  

planistycznych  i projektowych. Na  obecnym  etapie  przedmiotowa  prognoza  wykazała  zgodność planowanego 

kierunku rozwoju z  aktualnie obowiązującymi  przepisami  prawa,  normami  i  przepisami  technicznymi,  

dostępną wiedzą na temat funkcjonowania farm fotowoltaicznych i ich oddziaływania. W związku z powyższym, 

na obecnym etapie należy stwierdzić możliwość realizacji inwestycji pod warunkiem zastosowania zaleceń 

zawartych w niniejszej prognozie, pozytywnych wyników dalszych analiz i monitoringów. 

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, chwilowe, długoterminowe. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji farm fotowoltaicznych. 

8.12.2. Oddziaływanie wyciągów i tras narciarskich 

Projekt strategii w Celu strategicznym 1: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna turystycznie, rekreacyjnie, 

sportowo i kulturalnie wskazuje na takie kierunki działań jak 1.1. Rozwój zintegrowanej oferty i bazy turystycznej i 

rekreacyjnej, obejmujące w przykładowych projektach do realizacji takie działania jak budowa wyciągu i tras 

narciarskich. W wyniku realizacji ww. kierunku rozwoju na obszarze opracowania może wzrosnąć liczba 

punktowych źródeł zanieczyszczeń atmosferycznych w postaci obiektów usługowych. Ponadto należy spodziewać 

się intensyfikacji ruchu kołowego na szlakach  komunikacyjnych prowadzonych do ww. atrakcji turystycznych. 

Zjawiska te mogą przyczynić się do niewielkiego zwiększenia emisji gazów i pyłów z sektora bytowo-

gospodarczego oraz zwiększenia emisji z sektora komunikacyjnego. Wraz z intensyfikacją ruchu turystycznego 

przewiduje się wzrost natężenia ruchu samochodowego, co może wpłynąć na pogorszenie klimatu akustycznego 

na obszarze opracowania i w jego sąsiedztwie. Wzrost oddziaływań akustycznych związany z funkcjonowaniem 

obiektów turystycznych, wiąże się głównie ze wzrostem ruchu turystycznego, w stosunku do stanu istniejącego. 

Wpłynie on na wzrost emisji hałasu ze źródeł komunikacyjnych oraz ze źródeł bezpośrednich takich jak parkingi, 

koleje linowe/wyciągi/armatki do naśnieżania. Podczas eksploatacji hałas będzie powstawać z silników 

zasilających wyciągi / kolej linową / armatki do naśnieżania stoku / ratraki, a także z pojazdów. Nie przewiduje się, 

iż uciążliwości te będą miały duży wpływ na warunki życia ludzi zamieszkujących i przebywających na obszarze 

opracowania. Zwiększony ruch turystyczny (narciarze) oraz jego obsługa nie pozostaną bez wpływu na zwierzęta 

bytujące na tym terenie. Jednakże należy mieć na uwadze, że inwestycja funkcjonować będzie w sezonie 

zimowym, tj. poza okresem aktywności zdecydowanej większości grup zwierząt. Hałas i wibracje generowane 

przez narciarzy i obsługę obiektów mogą oddziaływać jedynie na: zimujące w pobliżu ssaki, w tym ptaki. 

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli zmniejszyć hałas generowany przez urządzenia wykorzystywane 

do obsługi stoków. W miejscach lokalizacji parkingów i miejsc postojowych weekendowo i sezonowo będzie 

odbywał wzmożony ruch pojazdów i można będzie zaobserwować niewielki wzrost oddziaływań akustycznych na 

środowisko. W trakcie realizacji tj. budowy, wystąpią uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń gazowych i 

pyłowych do powietrza wywołane przez transport materiałów sypkich i pylastych oraz urobku ziemnego a także 

związane z eksploatacją pojazdów związanych z pracami przygotowawczymi i montażowymi. Uciążliwości 

akustyczne związane z pracą maszyn budowlanych  wystąpią w trakcie realizacji inwestycji i będą miały charakter 

czasowy, chwilowy, a zasięg ich oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia prowadzonych prac (+/- 

100 m). Nie przewiduje się jednak, aby proponowane przykładowe działania wpłynęły w sposób znaczący na 

pogorszenie się stanu powietrza i klimatu akustycznego analizowanego obszaru ze względu na charakter tych 

kierunków rozwoju oraz ich zasięg przestrzenny. W celu realizacji wskazanych przykładowych projektów w zakresie 
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rozwoju turystyki może dojść do przekształceń terenu związanego z realizacją procesów budowlanych obiektów 

usług sportu i rekreacji, turystycznych, urządzeń technicznych oraz parkingów. W trakcie trwania procesów 

inwestycyjnych część gleb może ulec dewastacji. Po zakończeniu procesów inwestycyjnych teren położony na 

stoku o znacznym nachyleniu i nie porośnięty roślinnością chroniącą go przed erozją może zacząć degradować. 

Zmiany te będą mieć charakter lokalny, a ich zasięg przestrzenny będzie ograniczony do minimum. W wyniku 

realizacji ww. kierunków rozwoju przewiduje się również wzrost ilości odpadów na obszarze opracowania, co 

związane będzie z użytkowaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz ze wzmożonym ruchem turystycznym. 

Przy odpowiednim sposobie ich odprowadzania z terenu objętego analizą nie powinny one stanowić zagrożenia. 

W celu przeciwdziałania uciążliwościom dla środowiska związanym z gospodarką odpadami proponuje się 

utworzenie racjonalnego, efektywnego ekologicznie i ekonomicznie systemu, zapewniającego ochronę 

środowiska przed degradacją oraz przestrzeganie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie opracowania. 

Jednym z jego elementów powinno być postawienie koszy na selektywną zbiórkę odpadów, m.in. na terenie stacji 

dolnej. Kierunki rozwoju będą potencjalnie oddziaływać na stosunki wodne, m.in. poprzez ograniczenie 

naturalnej retencji wód opadowych w glebie na skutek zajęcia ich powierzchni przez zabudowę i utwardzenie 

terenu oraz w ewentualnej skutek wycinki drzew. Wskazane kierunki mogą wpłynąć na zwiększenie się poziomu 

i szybkości spływu powierzchniowego, ograniczenie retencji glebowej i obniżenie zwierciadła wód gruntowych. 

Wpływ na lokalne warunki wodne może mieć również sztuczne naśnieżanie, ponieważ sztuczny śnieg jest znacznie 

cięższy od śniegu naturalnego, dłużej utrzymuje się na powierzchni, wolniej się topi i tym samym w mniejszym 

stopniu zasila wody gruntowe. Dodatkowo dochodzą zwiększone straty na parowanie, co wpływa na transport 

wody poza obszar tej i sąsiadujących zlewni. Ze względu na już istniejący na tym obszarze wyciąg narciarski nie 

przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na krajobraz. W celu złagodzenia potencjalnej ingerencji 

w istniejący krajobraz otwarty zaleca się, wprowadzenie nasadzeń, przy czym należy tu stosować wyłącznie gatunki 

rodzime, lokalne odmiany, właściwe siedliskowo. W zakresie oddziaływania na różnorodność biologiczną 

prognozuje się oddziaływania związane z:  

− przeznaczeniem terenów leśnych na cele nieleśne wynikające z rozwoju funkcji turystycznych obszaru, 

− prawdopodobieństwem przeprowadzenia miejscowych niwelacji terenu, zniszczeniem profilu glebowego i 

przemieszczaniem mas ziemnych, trwałym zniszczeniem płatów istniejących roślinności oraz ryzykiem 

wprowadzenia nowych gatunków, obcych siedliskowo i geograficznie, w tym inwazyjnych, mogących zająć 

przekształcone siedlisko i przenosić się do słabiej przekształconych zbiorowisk;  

− prawdopodobieństwem konieczności założenia drenażu odwadniającego tras narciarskich, mogących 

negatywnie wpłynąć i w stopniu nieodwracalnym na gatunki i siedliska związane z płytko zalegającymi wodami 

gruntowymi, 

Ze względu na już istniejącą infrastrukturę nie prognozuje się fragmentaryzacji obszaru opracowania w wyniku 

utworzenia wyciągu oraz tras zajazdowych. Ograniczenie maksymalnej szerokości tras zjazdowych i biegowych i 

ich liczby pozwoli zachować walory środowiska przyrodniczego i różnorodność biologiczną w nienaruszonym 

stanie, nawet w czasie sezonu narciarskiego. Potencjalnie duży wpływ na szatę roślinną może mieć ww. stosowanie 

sztucznego zaśnieżania poprzez zmianę stosunków wodnych i parametrów fizykochemicznych gleby. 

Jednocześnie może stanowić izolację od niekorzystnych oddziaływań termicznych i mechanicznych. Dłuższe 

utrzymywanie się na stoku sztucznego śniegu wpływa na skrócenie okresu wegetacyjnego i zaburza fenologię 

roślin. Topnienie sztucznego śniegu wiąże się również z miejscowym wprowadzeniem do roztworu glebowego 

większej ilości jonów różnych pierwiastków niż w przypadku topnienia śniegu naturalnego, co wpływa na jakość 

wód i wyższą żyzność siedliska. Należy mieć na uwadze, iż poza niewielkimi powierzchniowo terenami, na których 

mogą być lokalizowane stacje i urządzenia obsługi technicznej kolei linowych i wyciągów oraz elementami 

wyciągu rozmieszczonymi na stoku, pozostałe tereny pozostaną pokryte zielenią, a miejsca poddane niwelacji 

zrekultywowane i zadarnione. Podsumowując, nie przewiduje się, aby ww. zmiany znacząco negatywnie 

oddziaływały na bioróżnorodność. W wyniku realizacji inwestycji związanych z rozwojem turystyki nie przewiduje 

się elementów przestrzeni mogących mieć bezpośredni stały negatywny wpływ na zdrowie i warunki życia 

mieszkańców. Na etapie realizacji wskazanych przykładowych przedsięwzięć, na skutek wykonywania prac 

ziemnych i budowlanych, mogą wystąpić uciążliwości związane ze wzrostem zapylenia oraz zwiększoną emisją 

hałasu (związanego z pracą sprzętu budowlanego czy ruchem ciężkich pojazdów na terenach przewidzianych pod 

nowe inwestycje). Oddziaływania te jednak będą miały charakter krótkoterminowy, lokalny i w większości 

przypadków będą ograniczone do terenu budowy, jego zaplecza oraz dróg dojazdowych. Analiza kierunków 

rozwoju pozwala natomiast założyć, że realizacja jego zapisów nie będzie wiązała się z występowaniem stałego 

niekorzystnego oddziaływania na ludzi. Eksploatacja kolejek/wyciągów/ tras narciarskich itd. będzie przebiegać 

bowiem głównie w okresie zimowym i to jedynie wówczas należy oczekiwać zwiększonego natężenie ruchu 

kołowego oraz wzrostu emisji hałasu, który poza samochodami będzie generowany również przez: sprzęt 

mechaniczny wykorzystywany do przygotowania tras zjazdowych, urządzenia naśnieżające stok czy pracę 

wyciągów. Projektowane kierunki rozwoju i związane z nimi przedsięwzięcia nie powinny znacząco wpłynąć na 

pogorszenie dotychczasowych warunków życia mieszkańców. Realizacja wskazanych kierunków rozwoju, poprzez 

rozwój usług sportu i rekreacji, wpłynie natomiast korzystnie na podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru. 
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Realizacja wskazanych przykładowych projektów inwestycyjnych, przy równoczesnym przestrzeganiu 

obowiązujących przepisów, pozwoli na utrzymanie jakości życia mieszkańców i ochronę zasobów przyrodniczych 

obszaru. Projektowane kierunki rozwoju nie będą miały również negatywnego wpływu na dobra kultury i zabytki. 

Wskazane w ponadlokalnej strategii kierunki rozwoju turystyki są odzwierciedleniem postępującego rozwoju 

społeczno-gospodarczego aglomeracji. Każdy proces inwestycyjny wiążą się w występowaniem pewnych 

przeobrażeń w przestrzeni, nie mniej w ramach analizowanego obszaru nie należy spodziewać się wystąpienia 

istotnych zmian m.in. w zakresie lokalnych uwarunkowań krajobrazowych. Zadaniem dokumentów planistycznych 

jest bowiem zapewnienie możliwości zachowania elementów najcenniejszych pod względem przyrodniczym i 

wskazanie kierunków rozwoju, które nie dysharmonizowałaby najbliższego otoczenia. 

Tabela 7. Potencjalne oddziaływanie na środowisko będące skutkiem realizacji wyciągu/tras narciarskich  

KOMPONENTY 
ŚRODOWSKA 

Potencjalne oddziaływanie Rodzaj oddziaływania 

RÓŻNORODNOŚ
Ć BIOLOGICZNA 
 

Zmniejszenie ogólnej powierzchni biologicznie czynnej 
Zwiększenie powierzchni terenów przeznaczonych pod 
zabudowę kosztem terenów otwartych 

Negatywne, bezpośrednie, 
pośrednie, długoterminowe, 
stałe 

ZWIERZĘTA Ograniczenie terenu życiowego zwierząt Negatywne, bezpośrednie, 
pośrednie, średnioterminowe, 
długoterminowe, stałe 

ROŚLINY Niszczenie roślinności na skutek wycinki, niwelacji terenu, 
drenażu itd. 

Negatywne, bezpośrednie, 
pośrednie, długoterminowe, 
stałe 

WODY 
POWIERZCHNIOW
E 

Regulacja zasad gospodarki wodno-ściekowej Negatywne, pośrednie, 
długoterminowe 

WODY 
PODZIEMNE 

Wzrost uszczelnienia powierzchni terenu i związane z tym 
ograniczenie poziomu infiltracji, zmniejszenie retencji wód 
gruntowych na skutek możliwego założenia drenażu 
odprowadzającego wodę ze stoków narciarskich 

Negatywne, pośrednie, 
bezpośrednie, 
średnioterminowe, stałe 

POWIETRZE 
ATMOSFERYCZNE 

Wzrost pylenia w trakcie realizacji inwestycji Negatywne, pośrednie, 
chwilowe 

Wzrost ilości zanieczyszczeń pochodzenia 
komunikacyjnego na skutek wzrostu zainwestowania 
obszaru 

Negatywne, pośrednie, 
skumulowane, 
długoterminowe 

POWIERZCHNIA 
ZIEMI 

Degradacja pokrywy glebowo-roślinnej w trakcie realizacji 
inwestycji, powstawanie lokalnych utwardzeń i 
przekształceń powierzchni terenu, w  tym niwelacja i 
niszczenie profilu glebowego 

Negatywne, pośrednie, 
bezpośrednie, 
długoterminowe 

 Wzrost ilości wytwarzanych odpadów Negatywne, pośrednie, 
długoterminowe 

KRAJOBRAZ Częściowe przekształcenie krajobrazu Negatywne, pośrednie, 
bezpośrednie, 
długoterminowe 

KLIMAT Lokalny wzrost emisji CO2 na skutek użytkowania oraz 
wzmożonego ruchu turystycznego 

Negatywne, bezpośrednie, 
pośrednie, średnioterminowe 

KLIMAT 
AKUSTYCZNY 

Emisja hałasu w trakcie realizacji inwestycji Negatywne, pośrednie, 
chwilowe  

Powstanie nowych inwestycji generujących uciążliwości 
akustyczne, zwiększoną emisję pyłów, pogorszenie 
warunków akustycznych na skutek wzrostu poziomu 
zainwestowania obszaru połączonego ze zwiększeniem 
natężenia ruchu kołowego  

Negatywne, wtórne, 
pośrednie, skumulowane, 
długoterminowe 

LUDZIE Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Pozytywne, pośrednie, stałe, 
długoterminowe 

DOBRA 
MATERIALNE 

Rozwój dóbr materialnych Pozytywne, skumulowane, 
długoterminowe 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce w dniu 23 listopada 2016 roku wydała Decyzję Nr WGGiR.6220.0006.2016 o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa stacji narciarskiej „Wielka 

Sowa" poprzez przebudowę i budowę kolei linowych, modernizację i budowę tras narciarskich, wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą i techniczną oraz budowlaną, z wykorzystaniem istniejących urządzeń" w miejscowości 

Rościszów, w gminie Pieszyce. Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć, mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy oraz wymieniona jest w § 3 

ust. 1 pkt. 49,56 lit. a i 66 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., póz. 71). Teren objęty inwestycją stanowią: 

pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione, drogi, wody stojące (istniejący zbiornik wodny przeznaczony do 



 

72 

likwidacji) oraz obszar stacji narciarskiej. Nieczynny obiekt wyposażony jest w 2-etapowy orczyk dwuosobowy, 

oświetlenie, system sztucznego naśnieżania, parkingi. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wpływ na środowisko 

związany będzie z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz uporządkowaniem terenu po 

zakończonych pracach. Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska będzie krótkotrwałe 

i ograniczone głównie do bezpośredniego otoczenia placu budowy - w obszarze lokalizacji stacji górnych 

i dolnych, podpór wyciągów oraz miejsc prowadzenia infrastruktury towarzyszącej. Zanieczyszczanie powietrza 

związane będzie głównie z eksploatacją maszyn roboczych, jak również pyleniem z terenu budowy. 

Wykorzystywany w trakcie prac sprzęt budowlany i środki transportowe będą również źródłem uciążliwości 

akustycznej. W celu ograniczenia tego oddziaływania prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej. 

Istnieje również możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego poprzez substancje ropopochodne 

z potencjalnych wycieków z silników spalinowych. Przygotowanie tras zjazdowych oraz budowa infrastruktury 

narciarskiej będzie wiązać się z przekształcaniem powierzchni ziemi. Wcześniejsze zdjęcie warstwy próchnicznej 

gleby i jej wykorzystanie do prac wykończeniowych winno w pewnym stopniu zminimalizować oddziaływania tym 

związane. Ponadto w trakcie realizacji inwestycji będą powstawały odpady związane z pracami ziemnymi, 

budowlanymi i instalacyjnymi, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przedsiębiorca powinien zapobiegać 

ich powstawaniu, a w przypadku ich wytworzenia, postępować zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami 

i przepisami odrębnymi. Wszelkie prace budowlane na etapie realizacji inwestycji prowadzić w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni. Eksploatacja wyciągu 

nie wiąże się z bezpośrednią emisją substancji do powietrza. Źródłami zanieczyszczeń wynikającymi 

z funkcjonowania inwestycji, będą 2 ratraki poruszające się po obszarze objętym przedsięwzięciem, 

odpowiedzialne za utrzymanie tras narciarskich w sezonie zimowym oraz pojazdy osób korzystających 

z projektowanej infrastruktury. Emisje hałasu z przedmiotowej inwestycji będą generowały źródła komunikacyjne 

oraz grupa pozostałych obiektów, do których zalicza się wyciągi (linie nośne, podpory z bateriami krążków, koło 

napinająco-przewojowe wraz z osprzętem, koło napędowe), system zaśnieżania wraz z pompownią oraz ratraki 

poruszające się po stoku. Ruch samochodowy generowany przez dojazd do planowanego przedsięwzięcia 

występował będzie okresowo - z największym nasileniem w trakcie sezonu narciarskiego. Dla ograniczenia 

uciążliwości akustycznej napędy kolei linowych usytuowane będą wewnątrz budynków (maszynowni) przy dolnych 

stacjach wyciągów a projektowana pompownia zabudowana będzie w gruncie przy zbiorniku retencyjnym. 

Armatki do naśnieżania stoków (maks. 24 agregaty) pracują zaś okresowo w zależności od zapotrzebowania na 

dodatkowy śnieg, wynikającego z warunków atmosferycznych. Biorąc pod uwagę powyższe, wspomniane źródła 

hałasu nie powinny generować ponadnormatywnych uciążliwości akustycznych. Funkcjonowanie przedsięwzięcia 

związane będzie z korzystaniem z wód powierzchniowych. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją ich eksploatacja 

nie będzie niosła negatywnych skutków za sobą. Retencja powierzchniowa w zbiorniku nie zaburzy bilansu 

hydrologicznego obszaru objętego wnioskiem. W okresie zimowym zgromadzona w projektowanym zbiorniku 

woda będzie służyć do naśnieżania tras narciarskich a w okresie wiosna-zima obiekt będzie wyrównywał przepływy 

niskie w korycie potoku. Przez cały rok, przy wykorzystaniu maksymalnego piętrzenia zbiornik będzie miał 

możliwość retencji wód, korzystania z wody w przypadku suszy a także do celów przeciwpożarowych. Ścieki 

sanitarne odprowadzane będą systemem rurociągów podziemnych do szamba bezodpływowego 

o przewidywanej pojemności do 20 m3. Wody opadowe i roztopowe z miejsc postojowych będą odprowadzane 

powierzchniowo do gruntu, gdyż parkingi będą wykonane, jako przepuszczalne z kruszywa naturalnego, 

łamanego o niestabilizowanej nawierzchni. Uwzględniając zaproponowane rozwiązania z zakresu gospodarki 

wodnej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła spowodować nieosiągnięcie celów 

środowiskowych wyznaczonych dla wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze objętym projektowaniem. 

Eksploatacja infrastruktury narciarskiej powodować będzie powstawanie odpadów o charakterze komunalnym 

oraz odpadów związanych z konserwacją i naprawą urządzeń (zużyte oleje, smary, elementy oświetlenia i zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, kable itp.). Wytworzone na terenie inwestycji odpady, będą w pierwszej 

kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich wytworzenia. Wszystkie odpady będą 

magazynowane w specjalnie wydzielonych miejscach, w sposób selektywny, nie pogarszający właściwości 

odpadów w dalszym ich przetwarzaniu. Ponadto corocznie w pobliżu obiektów kompleksu i tras narciarskich 

organizowana będzie zbiórka odpadów pozostawionych przez turystów. Rodzaj i parametry planowanej inwestycji 

oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwości transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie przedmiotowej instalacji nie wymaga 

utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Planowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia 

wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu przepisu art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. Realizacja planowanych prac wiązać się będzie z większą zajętością terenu (w porównaniu do 

obecnego nieczynnego ośrodka narciarskiego) i wymagać będzie częściowej niwelacji terenu oraz wycinki drzew 

- przez co m.in. 4 ha poszerzeniu ulegnie pas istniejące nartostrady w obrębie kompleksów leśnych Wielkiej Sowy. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja 

Nietoperzy Gór Sowich PLH 020071 oraz w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich (nartostrada główna i 

kolej linowa nr 1 na Wielką Sowę wraz z stacja górną i infrastrukturą towarzyszącą), a pozostała część stacji 
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narciarskiej będzie realizowana w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzie i Sowie" (kolej linii 

dodatkowej nr 2, nartostrada dodatkowa i snowpark wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Realizacja inwestycji nie 

jest sprzeczna z zakazami obowiązującymi na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich oraz Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie", a także nie będzie niekorzystnie wpływać na przyrodę i 

krajobraz ww. form ochrony przyrody. Planowana wycinka ok. 4 ha powierzchni leśnej nie będzie niezauważalna 

w krajobrazie, gdyż ograniczy się do wąskiego pasa trasy zjazdowej nr 1. Szerokość trasy zjazdowej zwiększy się 

ze średnio 25-30 m do maksymalnie 50 metrów. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z zapisami 

Planu Ochrony Parku Krajobrazowego, wskazując w szczególności, że planowana wycinka związana jest z 

poszerzeniem głównej trasy narciarskiej, a nie przebudową wyciągów narciarskich na Wielką Sowę. Ponadto 

Inwestor przedłożył zgodę Ministra Środowiska na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych 

projektowanych pod tereny usług, sportu i rekreacji zawartą w decyzji Zn. ZS-W-2120-75-4/2013 z dnia 22 sierpnia 

2013 r. Z uwagi na powyższe uwarunkowania, a w szczególności ograniczony zakres wycinki drzew rosnących na 

obrzeżach istniejącej narciarskiej trasy zjazdowej - realizowanej na prawie całej długości ponad 1,5 km 

nartostrady, brak występowania leśnych siedlisk przyrodniczych na tym terenie i stosunkowo niską wartość 

przyrodniczą tych drzewostanów, uznano iż prace te nie spowodują wystąpienia znaczących szkód w środowisku 

wymagających adekwatnych działań kompensujących. Wobec czego działania kompensacyjne ograniczono do 

nasadzeń drzew przy nowo wybudowanym zbiorniku wodnym oraz do konieczności rozmieszczenia budek dla 

ptaków. Wobec powyższego należy uznać, iż realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia - przy 

zastosowaniu działań minimalizujących i kompensacyjnych, nie będą wywierać istotnego negatywnego wpływu 

na środowisko przyrodnicze, w tym przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000 oraz cele ochrony innych 

zlokalizowanych na tym terenie form ochrony przyrody. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie powinno 

spowodować ponadnormatywnych uciążliwości akustycznych oraz znaczących, negatywnych zmian w środowisku 

gruntowo-wodnym, przyrodniczym, a także krajobrazie, pod warunkiem spełnienia nałożonych wymogów oraz 

prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.40 

Zgodnie z wydaną decyzją środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji: „Modernizacja i 

rozbudowa stacji narciarskiej „Wielka Sowa" poprzez przebudowę i budowę kolei linowych, modernizację i 

budowę tras narciarskich, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną oraz budowlaną, 

z wykorzystaniem istniejących urządzeń" obejmują: 

I.    Na etapie realizacji przedsięwzięcia: 
1. W celu zminimalizowania uciążliwości należy zoptymalizować częstotliwość i trasę przejazdów ciężkiego 

sprzętu, w tym pojazdów transportujących elementy wyciągu, w miarę możliwości omijając skupiska 
zabudowy. 

2. Ograniczać prędkość ruchu pojazdów w rejonie placu budowy oraz zabudowy mieszkaniowej. 
3. Roboty budowlane generujące hałas prowadzić wyłącznie w porze dziennej, unikając skokowego 

zwiększania hałasu i wibracji. 
4. Zapewnić pracownikom budowy mobilne węzły sanitarne. 
5. Zaplecze budowy służące m.in. jako baza techniczna oraz skład materiałów i sprzętu budowlanego, 

lokalizować na utwardzonej powierzchni zabezpieczonej przed przedostawaniem się do gruntu substancji 
ropopochodnych. Po zakończeniu prac przedmiotowy teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu 
umożliwiającego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Obsługę techniczną sprzętu budowlanego (naprawy i remonty) prowadzić poza terenem inwestycji, w 
przystosowanych do tego obiektach. 

7. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zdjąć i odłożyć wierzchnią warstwę humusu w celu jego 
późniejszego wykorzystania do zagospodarowania terenu. 

8. W celu uniknięcia zaburzenia istniejących stosunków wodnych, prowadząc prace ziemne ograniczyć do 
maksimum ingerencję w wody podziemne. Prace na terenach podmokłych winny być ograniczone czasowo, 
a wykopy prowadzone niewielkimi odcinkami. 

9. Wycinkę drzew związaną z poszerzeniem trasy zjazdowej z Wielkiej Sowy przeprowadzić w okresie zimowym 
tj. pomiędzy 1 listopada a 31 marca. 

10. W obrębie wydzieleń leśnych bezpośrednio graniczących z trasą zjazdową z Wielkiej Sowy, w sąsiedztwie 
miejsca pozyskania pozostawić części wyciętego drewna wraz z korą, w ilości 5 martwych pni na l/ha 
(minimum 20 szt. pni). 

11. Prace związane z przekształcaniem powierzchni ziemi oraz wyrównywaniem jej pod elementy infrastruktury 
narciarskiej oraz towarzyszącej prowadzić tylko w miejscach gdzie jest to niezbędne. W przypadku terenu w 
granicach obszaru Natura 200 prace prowadzić przy udziale botanika - wyłącznie w miejscach gdzie będzie 
wykonywane poszerzenie tras, z pozostawieniem powierzchni zadamionych na obecnym przebiegu trasy 
zjazdowej a także w otoczeniu górnej stacji kolei krzesełkowej i stacji pośredniej (przeznaczonej do 
likwidacji), z wyłączeniem miejsc gdzie zinwentaryzowane zostały stanowiska gatunków chronionych. 

12. Instalacje ograniczające erozję wykonać w miejscach gdzie jest to konieczne, z wykluczeniem miejsc w 
sąsiedztwie stwierdzonych stanowisk gatunków chronionych. 

13. Wszelkie prace ziemne poprzedzić skoszeniem trawy i przepłoszeniem zwierząt kręgowych poza obręb prac. 
Prace prowadzić w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 15 listopada. W tym okresie powinien być również 

 
40 Decyzja Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce Nr WGGiR.6220.0006.2016 z dnia 23.11.2016 r. 
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zasypany istniejący zbiornik wodny zlokalizowany w obrębie działek nr 92,94 i 95/7 obr. Rościszów oraz 
wykonane prace ziemne związane z budową nowego zbiornika powierzchniowego na gromadzenie wód 
powierzchniowych w obrębie działki nr 807 obr. Rościszów, a także wykonywane zarurowania na długości 
90-110 m wód potoku Kłomnica. 

14. Masy ziemne pochodzące z wykopów pod budowę obiektów kubaturowych planowanej stacji narciarskiej 
przemieszczać wyłącznie istniejącą trasą narciarską i drogami leśnymi oraz wykorzystywać do zasypania 
istniejącego zbiornika wodnego i utworzenia podłoża przepuszczalnego pod planowane parkingi a 
nadwyżkę przekazać podmiotom posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

15. Prace zorganizować w sposób gwarantujący jak najmniejszą ingerencję w tereny znajdujące się poza 
obszarem inwestycji, nie wjeżdżać ciężkim sprzętem na tereny przyległe pokryte zielenią. 

16. Instalację naśnieżającą poprowadzić po wschodniej stronie przebiegu nartostrady nr 1. 
17. Zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie 

robót budowlanych poprzez ich odeskowanie oraz umieszczenie miedzy mmi materiału elastycznego na 
wysokość 2-3 m od poziomu gruntu. Prace w obrębie brył korzeniowych wykonywać w sposób najmniej 
szkodzący drzewom i krzewom, w miarę potrzeb ręcznie. 

18. Materiały budowlane i masy ziemne składować w odległości większej od rzutu korony +1 m. 
19. Brzegi zbiornika wody zapasowej powyżej lustra wody winny być nachylone pod kątem 30°, po zakończeniu 

prac ziemnych zahumusować i osiać mieszanką traw. 
20. Umocnienia dna i skarp potoku Kłomnica w miejscu ujęcia wód powierzchniowych wykonać w formie narzutu 

kamiennego (3-4 m powyżej zastawki i 1-2 poniżej niej) wykorzystując lokalne kamienie a zastawka powinna 
umożliwiać stopniową regulację przepływu wody do maksymalnej rzędnej 0,5 m. 

21. Oświetlenie do jazdy nocnej tras narciarskich oraz infrastruktury związanej z dolną stacją zaprojektować w 
taki sposób, aby miało charakter kierunkowy i nie oświetlało przyległego terenu leśnego a słupy 
oświetleniowe miały wysokość nie większą niż 2/3 wysokości sąsiednich drzew a na terenie wylesionym 
powinny mieć jak najniższą wysokość, zastosować lamy sodowe lub ledowe. 

22. Prac rozbiórkowych i remontowych w istniejących stacjach kolei nie prowadzić w okresie czerwiec-lipiec, 
chyba że zostały one rozpoczęte wcześniej i będą prowadzone nieprzerwalnie w okresie letnim. 

23. Pod nadzorem doświadczonego botanika (doświadczenie dotyczące relokacji roślin) dokonać przesadzenia 
co najmniej połowy populacji widłaka goździstego -zagrożonej zniszczeniem wskutek niwelacji trasy 
zjazdowej z Wielkiej Sowy. 

24. Głaz gnejsowy z populacją gatunku naleźliny skalnej - zlokalizowany w górnej partii trasy zjazdowej na 
wysokości 930 m n.p.m. w miejscu jej przebudowy przenieść pod nadzorem botanika poza obręb 
realizowanego przedsięwzięcia i ustawić go w podobnym do obecnego położeniu. 

25. W przypadku możliwości zniszczenia podczas wykonywanych prac ziemnych części stanowiska gniadosza 
rozesłanego i podrzenia żebrowca (występujących w jarze, którym prowadzony jest wyciąg oraz na skraju 
lasu przy samej trasie zjazdowej na wysokości 700-725 m n.p.m.) przesadzić co najmniej połowę istniejącej 
populacji ww. gatunków w inne sprzyjające stanowisko zlokalizowane poza miejscem realizacji inwestycji 
pod nadzorem botanika z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie relokacji roślin naczyniowych. 

26. Na granicy trasy zjazdowej nr 1 za zbiorowiskiem leśnym, na całej jej długości utworzyć strefy ekotonowe o 
szerokości 2 m, które należy kosić w okresie jesiennym nie częściej niż co 2-3 lata przez cały kres 
przedsięwzięcia. 

II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia: 
1. Ograniczyć emisję hałasu poprzez zabudowanie w gruncie projektowanej pompowni przy zbiorniku 

retencyjnym. 
2. Urządzenia związane z napędem kolei linowych winny być lokalizowane w zamkniętych pomieszczeniach 

przy budynkach. 
3. Do naśnieżania tras zjazdowych wykorzystać armatki automatyczne w ilości 24 sztuk. 
4. Sprzęt wykorzystywany przy utrzymywaniu tras zjazdowych winien być sprawny technicznie oraz użytkowany 

z zachowaniem środków ostrożności, aby nie dopuszczać do zanieczyszczania środowiska gruntowo-
wodnego. 

5. Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi wyciekami miejsca garażowania 
oraz pomieszczenia techniczne, takie jak maszynownie kolejek winny posiadać szczelne posadzki. 

6. Dla terenów utwardzonych dróg i parkingów należy zaprojektować instalacje uniemożliwiające przenikanie 
zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża oraz wód gruntowych. 

7. Wodę do zaśnieżania tras pobierać z projektowanego zbiornika retencyjnego. 
8. Nie dopuszcza się dodawania do wód w systemie zaśnieżania wszelkich środków chemicznych. 
9. Zastosować urządzenia filtrujące w instalacji do poboru wody w celu wyłapywania zanieczyszczeń 

napływających do zbiornika retencyjnego. 
10. Ścieki socjalno-bytowe z punktów mobilnej gastronomi oraz sanitariatów odprowadzać systemem 

rurociągów podziemnych do szczelnego zbiornika bezodpływowego. 
11. W trakcie eksploatacji wyciągów należy stosować środki konserwujące obojętne dla środowiska. 
12. Po zakończeniu sezonu narciarskiego i ustąpieniu pokrywy śnieżnej w obrębie przedmiotowego kompleksu 

narciarskiego oraz w sąsiedztwie należy wyzbierać porzucone przez turystów i narciarzy odpady. 
13. W warunkach zanikającej pokrywy śnieżnej i częściowo odsłonięcia podłoża nie używać ciężkiego sprzętu. 
14. Nie dopuszczać do zaniku pokrywy darniowej na trasach zjazdowych. 
15. Właściwie zabezpieczyć i prawidłowo prowadzić obiekt w celu wykluczenia możliwości powstania sytuacji 

awaryjnych oraz prowadzić systematyczną kontrolę prawidłowości działania zaprojektowanych urządzeń. 
16. W okresie 15 marzec - październik nie prowadzić oświetlenia trasy zjazdowej. 
17. Jazdy nocne oraz naśnieżanie nie powinny być prowadzone po 15 marca każdego sezonu zjazdowego. 
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18. Pobór wody z wód potoku Kłomnica do celów napełniania zbiornika wody nie może naruszać przepływu 
nienaruszalnego (przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku 
wodnym). 

19. W okresie letnim przepustowość kolei liniowej na Wielką Sowę nie powinna przekraczać 600 osób na 
godzinę. 

20. Na terenie ośrodka narciarskiego a w szczególności nowobudowanej stacji dolnej i górnej rozmieścić 
zamykane kosze na śmieci o określonej pojemności o wyglądzie pasującym do otoczenia, w miarę 
możliwości opróżniać i nie dopuszczać do ich przepełnienia. 

21. Kontrolować teren leśny przyległy do górnej stacji kolei linowej na szczycie Wielkiej Sowy i usuwać wszelkie 
odpady pozostawione przez użytkowników przynajmniej raz w tygodniu. 

22. Na polanie podszczytowej w pobliżu wieży widokowej wyznaczyć dodatkowe miejsca wypoczynku turystów 
w okresie letnim poprzez wydzielenie drewnianym ogrodzeniem fragmentu terenu w pobliżu górnej stacji 
kolei, postawienie wiat wypoczynkowych, toalet przenośnych oraz koszy na odpady, które należy 
systematycznie opróżniać niedopuszczając do ich przepełnienia. 

23. Oznakować kierunek dojścia do polany podszczytowej od górnej stacji kolei na Wielką Sowę. 
24. W miejscu wejścia na szlaki turystyczne w okolicach stacji dojazdowej i polany podszczytowej ustawić 3 

tablice informacyjne o walorach przyrodniczych terenu oraz o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 
Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH 020071 oraz o zasadach ochrony dla przedmiotowego terenu. 

III. Na etapie likwidacji należy podjąć następujące działania 
Prace rozbiórkowe wykonywać wyłącznie w porze dziennej przy użyciu maszyn będących w dobrym stanie 
technicznym, w celu ograniczenia hałasu i emisji zanieczyszczeń a zaplecze budowy zorganizować na gruncie 
utwardzonym w celu minimalizacji niebezpieczeństwa skażenia gruntu i wód podziemnych substancjami 
ropopochodnymi. Powstałe w wyniku likwidacji planowanego obiektu odpady zagospodarować zgodnie z 
obowiązującymi w chwili demontażu przepisami a teren po likwidacji winien zostać uprzątnięty i 
zagospodarowany. 

IV. Działania kompensacyjne 
1. Na terenach leśnych (oddziały 194,195,202 Nadleśnictwa Świdnica) zainstalować 12 budek lęgowych dla 

włochatki, rozmieszczonych po 6 na wschód i zachód od trasy zjazdowej z Wielkiej Sowy, w odległości co 
najmniej 50 m od siebie. Rozmieszczenie budek lęgowych ustalić przy udziale lokalnego leśniczego, biorąc 
pod uwagę skład gatunkowy drzewostanu z ekologią danego gatunku, w odniesieniu do warunków 
panujących w określonym roku i ewentualnych cięć sanitarnych. Przez 10 lat co roku przed rozpoczęciem lub 
po zakończeniu okresu lęgowego konserwować i czyścić budki lęgowe. 

2. W trakcie funkcjonowania ośrodka regularnie, maksymalnie 3 razy w ciągu roku kosić powierzchnie trawiaste 
niezajęte przez infrastrukturę w rejonie dolnych stacji wyciągów nr 1 i 2 , całej nartostrady nr 2 i dolnej części 
nartostrady nr 1 oraz parkingów. 

3. Wokół planowanego nowego zbiornika wodnego dokonać nasadzeń drzew w liczbie minimum 100 sztuk, 
wysokość sadzonek 1,0-1,5 m a skład gatunkowy winien być następujący:  dąb  szypułkowy,  lipa  
drobnolistna,  grab,  klon  pospolity, nasadzenia wykonać w formie szpaleru naprzemiennie. 

V. Monitoring przyrodniczy 
1. Wykonać monitoring wpływu przedsięwzięcia na nietoperze, w szczególności na gatunki będące 

przedmiotem ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH 020071. Kontrolę letnią 
rozpocząć 2 lata po oddaniu tras zjazdowych z Wielkiej Sowy do użytku i powtórzyć po 2 latach. Prace 
przeprowadzać przy udziale chiropterologa z doświadczeniem, prowadzić rejestrację sygnałów przy użyciu 
szerokopasmowego detektora ultrasonicznego na transekcie pieszym przebiegającym przez nartostradę 
oraz terenach przyległych do niej, prowadzić całonocną rejestrację sygnałów na dwóch stałych punktach 
nasłuchowych. 

2. Wykonywać monitoring wpływu przedsięwzięcia na lokalną populację włochatki, badania prowadzić w 
okresie lęgowym w 2 roku po oddaniu trasy zjazdowej z Wielkiej Sowy do użytku oraz ponowić po 2 latach. 
Monitoring prowadzić przy udziale ornitologa zgodnie z metodyką określoną na potrzeby Państwowego 
Monitoringu Środowiska GIOŚ (2006-2014). 

3. W trakcie funkcjonowania wyciągu w okresie poza zimowym dokonać oceny wzrostu natężenia ruchu 
turystycznego na szczycie Wielkiej Sowy oraz na szlakach przyległych i biegnących dalej głównym grzbietem 
Wielkiej Sowy oraz dokonywać analizy chłonności sąsiadujących ekosystemów. Pomiar ruchu turystycznego 
prowadzić od daty rozpoczęcia funkcjonowania ośrodka przez okres minimum 2 lat a w przypadku 
stwierdzenia negatywnego oddziaływania na obszar 9140 - bory górskie - ograniczyć przepustowość kolei 
do wielkości wynikających z analizy. 

4. Przed oddaniem do użytkowania kolei linowej na Wielką Sowę przy udziale fitosocjologa dokonać oceny 
stanu siedliska 9410 górskie bory świerkowe na 10 stałych powierzchniach rozmieszczonych na szczycie 
Wielkiej Sowy, z wyznaczeniem 5 powierzchni narażonych na ruch turystyczny i 5 powierzchni kontrolnych. 
Co 3 lata przez następne 9 lat funkcjonowania przedsięwzięcia dokonywać oceny stanu środowiska w 
obrębie ww. powierzchni zgodnie z metodyką opracowaną dla potrzeb Państwowego Monitoringu 
Środowiska GIOŚ (2006-2014). 

5. Po 2 latach po przesadzeniu roślin naczyniowych dokonać kontroli udatności przesądzeń (pkt I.23-I-25). 
6. Rok po oddaniu do użytkowania kolei linowej na Wielką Sowę, a następnie co 3 lata przez 9 lat monitorować 

stan stref ekotonowych (pkt. 1.26) pod względem faunistycznym i florystyczneym, ze szczególnym 
uwzględnieniem liczebności i składu gatunkowego trzmieli oraz motyli (w tym gurówki boruty). 

7. Po 2 latach po dokonaniu nasadzeń, o których mowa w pkt. IV.3. dokonać kontroli udatności nasadzeń. 
Drzewa uschnięte lub będące w złym stanie zdrowotnym wymienić na nowe. 
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8. Wyniki badań o których mowa w pkt. V przekładać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, w ciągu 3 miesięcy od ich zakończenia. 

8.12.3. Odziaływanie inwestycji związanych z gospodarką odpadami  

Głównym celem polityki gospodarki odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu „u źródła”, następnie 

wykorzystywanie ich, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, unieszkodliwianie ich w inny sposób niż składowanie. 

Najbardziej pasywnym, niepożądanym przejawem takiej gospodarki jest unieszkodliwianie odpadów przez ich 

składowanie. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat gospodarka odpadami, w szczególności odpadami 

komunalnymi, była dziedziną zaniedbaną w aspekcie wdrażania nowoczesnych technologii odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów zgodnych z wymogami ochrony środowiska. W efekcie tego zdecydowana 

większość odpadów trafiała na składowiska, zagrażające wodom podziemnym i powierzchniowym, powodującym 

uciążliwości dla powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia gleby i niekorzystnie wpływającym na krajobraz. 

Ciągle niedostateczna jest świadomość ekologiczna społeczeństwa, co w konsekwencji powoduje brak postępów 

w selektywnym zbieraniu, zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych. 

Przedmiotowa prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu wskazanie najważniejszych potencjalnych 

zagrożeń środowiska związanych z gospodarką odpadami, a także przedstawienia sposobów minimalizowania 

ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia. W celu strategicznym 5. Aglomeracja Dzierżoniowska 

bezpieczna i przyjazna dla środowiska, w kierunku działania 5.3. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami 

wskazano na następujące priorytety inwestycyjne: 

A. Inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie powstawaniu 

odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, 

naprawy oraz recykling, 

B. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 

Funkcjonowanie i planowany rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów spowoduje poprawę 

stanu czystości powierzchni ziemi i wyeliminuje przenikanie zanieczyszczeń do gruntu, w tym do pokrywy 

glebowej, a także poprawę stanu siedlisk. W przykładowych projektach wskazanych do realizacji przez jednostki 

samorządu terytorialnego aglomeracji, w toku realizacji kierunku działania 5.3, proponuje się również budowę 

zakładu termicznego przetwarzania odpadów, przedsięwzięcia zakwalifikowanego do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko. W dokumencie ponadlokalnej strategii nie wskazuje się jego lokalizacji, rodzaju 

technologii czy parametrów technicznych.  

Instalacje termicznego przekształcenia odpadów komunalnych z uwagi na możliwość wytworzenia energii 

elektrycznej i ciepła są traktowane jako obiekty energetyczne, gdzie spalanym paliwem są odpady komunalne. 

Produkowane ciepło i energia elektryczna wytwarzane są w kogeneracji, która jest jednym z najbardziej 

pożądanych i efektywnych procesów wytwarzania energii. Ponadto część wytworzonej energii w instalacji 

termicznego przekształcenia odpadów komunalnych traktowana jest jako tzw. zielona energia. Wytworzone w 

spalarni odpadów ciepło może zasilać lokalną sieć ciepłowniczą, natomiast wyprodukowana energia elektryczna 

– sieci elektroenergetyczne, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne obszaru objętego 

dostawami tej energii. Zatem dostarczana energia do mieszkańców powinna być tańsza z uwagi na lokalność jej 

wytworzenia. Wszystkie wspomniane aspekty wskazują na fakt, że instalacje termicznego przekształcenia 

odpadów komunalnych są obiektami bardzo użytecznymi z uwagi na produkcję zielonej energii w kogeneracji, 

jednocześnie redukując ilość odpadów w lokalnej przestrzeni. Są to systemy bezpieczne dla środowiska, 

ponieważ stosuje się w nich najlepsze dostępne techniki i przestrzegane są rygorystyczne normy emisyjne. 

Zarówno kwestie związane z poprawą środowiska, jego ochroną, jak i energetyką są istotne z punktu widzenia 

polskiej gospodarki, szczególnie w czasach, gdzie tematy dotyczące smogu, nadmiaru odpadów 

i bezpieczeństwa energetycznego są sprawami priorytetowymi. Instalacje termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych to jednak obiekty budzące wiele kontrowersji z uwagi na realizowane przez siebie zadania i ich 

wpływ na środowisko. Spalanie odpadów, dotychczas kojarzone ze smogiem, czarnym dymem z komina, 

nieprzyjemnym zapachem czy negatywnym wpływem na ludzkie zdrowie, dziś jest rekomendowanym sposobem 

na walkę z ilością odpadów komunalnych w otaczającym środowisku – pod warunkiem zastosowania najlepszych 

dostępnych technik, które zapewniają najwyższą efektywność. Oprócz redukcji odpadów komunalnych, 

unieszkodliwianych poprzez składowanie, spalarnie odpadów komunalnych wytwarzają energię elektryczną i 

ciepło w skojarzeniu, a część tej energii jest energią zieloną. Zapewniają w ten sposób bezpieczeństwo 

energetyczne lokalnego obszaru oraz dostarczają do gospodarstw tańszą energię.41  

 
41 Opracowanie na podstawie: Gołek-Schild J. Instalacje termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce – źródło 
energii o znaczeniu środowiskowym, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej 
Akademii Nauk, rok 2018, nr 105, s. 147–156. 
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Schemat 10. Zalety eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych 

 
Źródło: Gołek-Schild J. Instalacje termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce – źródło energii o 

znaczeniu środowiskowym, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
Polskiej Akademii Nauk, rok 2018, nr 105, s. 147–156. 

 

Biorąc pod uwagę wpływ na środowisko, a także trudności i koszty przestrzeni do składowania odpadów, oparcie 

gospodarki odpadami na terenie aglomeracji dzierżoniowskiej przy wykorzystaniu zakładu termicznego 

przekształcania odpadów wydaje się być rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska. 

Inwestycja ta pozwoli bowiem na zmniejszenie: 

− ilości odpadów kierowanych na składowiska, 

− tempa zapełniania składowisk i zmniejszenie kosztów związanych z ich rozbudową i rekultywacją,  

− ryzyka zanieczyszczenia środowiska (wód, gleby) w obrębie składowisk,  

− ryzyka roznoszenia zagrożeń środowiskowych i epidemiologicznych w otoczeniu składowisk, 

− degradacji krajobrazu w rejonów, gdzie położone są lub byłyby nowe składowiska, 

oraz umożliwi produkcję dodatkowej ilości energii elektrycznej i cieplnej, pozwalającej na oszczędzanie 

konwencjonalnych zasobów energetycznych. Niekorzystne oddziaływanie, jakie wystąpi w efekcie 

funkcjonowania zakładu będzie musiało zostać oszacowane indywidualnie (raport o oddziaływaniu na 

środowisko) i z pewnością zostanie ograniczone do niezbędnego minimum lub też wystąpi jedynie w czasie 

prowadzenia robót budowlanych. Inwestycje tego typu powodują także często szereg konfliktów społecznych, co 

związane jest z brakiem zrozumienia specyfiki takich przedsięwzięć oraz odpowiedniej informacji skierowanej do 

społeczności lokalnej. Faza realizacji inwestycji jest stosunkowo krótkotrwała i mało uciążliwa. Z fazą budowy 

związana jest emisja hałasu i emisja substancji do powietrza od pracujących maszyn, a także powstawanie 

odpadów. Hałas emitowany będzie okresowo, z różnym natężeniem w poszczególnych etapach budowy, 

w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych. Prace prowadzone 

będą w porze dziennej, co pozwoli na częściowe ograniczenia uciążliwości akustycznej placu budowy. Generalnie 

emisja hałasu będzie miała charakter lokalny i nie spowoduje długotrwałych zmian tła akustycznego w rejonie 

inwestycji. Zanieczyszczenie powietrza spowodowane może być pyłem powstającym przy pracach budowlanych 

i przewozach samochodowych oraz produktami spalania paliw przez maszyny i pojazdy samochodowe. Będzie 

ono emitowane na małej wysokości, więc emisja będzie miała charakter lokalny (teren budowy oraz drogi 

dojazdowe). Oddziaływanie zakładu na powietrze atmosferyczne w fazie realizacji nie będzie stanowiło istotnej 

uciążliwości, a także nie spowoduje znaczących zmian stanu jakości powietrza. Nie będzie również stanowić 

zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Przyjmuje się, że zakład będzie funkcjonował co najmniej 30 lat. Po tym czasie 

likwidacja przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi wówczas wymogami ochrony środowiska. Można 

założyć, że oddziaływanie zakładu w fazie likwidacji będzie podobne, jak w fazie realizacji. Przed fazą realizacji 

zaleca się wykonanie: badań i dokumentacji stanu istniejącego jakości gleb na terenie przedsięwzięcia, warunków 

geotechnicznych posadowienia budowli, a także badań hydrogeologicznych i geologicznych oraz dokumentacji 

geologiczno–inżynierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ochrony wód podziemnych.  
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Tabela 8. Standardy emisyjne dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych 

 
Źródło: Gołek-Schild J. Instalacje termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce – źródło energii 
oznaczeniu środowiskowym, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej 
Akademii Nauk, rok 2018, nr 105, s. 147–156. 
 

W fazie eksploatacji potencjalne oddziaływanie na środowisko może nastąpić w związku z: przyjęciem odpadów, 

przechowywaniem odpadów i surowców, obróbką wstępną odpadów (poza spalarnią), załadunkiem odpadów 

do spalania, obróbką termiczną odpadów, odzyskiem energii (np. kocioł) i konwersją, oczyszczaniem spalin, 

postępowaniem z pozostałościami (ze spalania i z oczyszczania spalin),wyrzutem (emisją) spalin, obróbką ścieków 

(z procesowego systemu kanalizacyjnego, z obróbki spalin) oraz odcieków ze składowania odpadów w bunkrze, 

obróbką popiołów / popiołów dennych (generowanych w procesie spalania). Ze względu na charakter 

przedsięwzięcia głównymi elementami potencjalnie negatywnego oddziaływania na środowisko mogą być 

odpady komunalne (przeznaczone do spalenia, odpady po spaleniu), ścieki, hałas, emisja zanieczyszczeń do 

powietrza. W ramach oceny przewidywanego oddziaływania na środowisko dokonano analizy już  

funkcjonujących tego typu zakładów, które wskazują, że wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z tego typu 

instalacji zarówno wartości stężeń średniorocznych jak i jednogodzinnych kształtują się znacznie poniżej 

dopuszczalnych wartości. W szerszym kontekście skutków dla powietrza należy podkreślić pozytywne 

oddziaływania instalacji produkującej energię, co w efekcie daje zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa 

konwencjonalne. Ponadto, ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji skutkuje 

zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza ze składowiska.  

Obowiązujące aktualnie przepisy prawa narzucają szereg wymagań dla termicznych procesów przekształcania 

odpadów m. in. tzw. standardy emisyjne, wymuszając stosowanie w nich skomplikowanych systemów 

oczyszczania spalin. W efekcie emitowane ilości zanieczyszczeń są mniejsze niż przy spalaniu paliw 

konwencjonalnych. Analiza oddziaływania na klimat akustyczny wskazała, że działanie istniejących zakładów 

przetwarzania odpadów nie będzie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

przy założeniu spełnienia warunków dotyczących umieszczenia hałaśliwych urządzeń, takich jak wentylatory spalin 

i kruszarki, wewnątrz hali. W odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych stwierdza się brak znaczących 

oddziaływań pod warunkiem poprawnego i bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania wszystkich 

strumieni ścieków powstających na terenie zakładu. W fazie eksploatacji głównym i jedynymi zagrożeniami 

uciążliwości zapachowych (odorów) w całym procesie przetwarzania termicznego odpadów komunalnych jest ich 

transport do obiektów zakładu oraz rozładunek i tymczasowe magazynowanie. W celu zabezpieczenia przed 

przedostawaniem się odorów z hali bunkra do otoczenia powinny zostać zastosowanie blokady rozprzestrzeniania 

się odorów na zewnątrz. Wszystkie pomieszczenia powinny posiadać wentylację mechaniczną i grawitacyjną 

zapewniającą zgodnie z przepisami sanitarnymi i ochrony przeciw pożarowymi. Dowóz odpadów zakładu będzie 

odbywał się w specjalnie przygotowanych śmieciarkach, hermetycznie zamykanych, tak aby nie powodować 

emisji odorów podczas transportu odpadów. W wyniku spalania frakcji resztkowej odpadów komunalnych oraz 

osadów ściekowych, głównymi produktami poprocesowymi będzie żużel oraz pyły z odpylania spalin.  Odpady 

te, ani też surowce stosowane do ich przeróbki (stabilizowanie, waloryzacja), nie są i nie mogą być źródłem 

uciążliwości zapachowych powodu ich składu, gdyż wszystkie substancje mogące powodować zagrożenie 

odorowe zostaną termicznie unieszkodliwione (spalone) w komorze spalania. Z związku z zastosowanymi 

rozwiązaniami projektowymi, na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do emisji odorów. 
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Oceniając wpływ zakładu na klimat akustyczny w jego najbliższym otoczeniu, wyszczególnia się następujące źródła 

emisji hałasu: transport odpadów, transport wewnątrz zakładowy żużla, wentylatory, urządzenia mechaniczne 

związane z funkcjonowaniem zakładu zlokalizowane w halach. Lokalizacja zakładu poza obszarami objętymi 

ochroną akustyczną ani w najbliższym ich sąsiedztwie pozwoli na wyeliminowanie ewentualnego niekorzystnego 

wpływu na zdrowie i życie ludzi. Emisja hałasu towarzyszy nieodłącznie transportowi odpadów, a także niektórym 

operacjom technologicznym. Zasięg oddziaływania tych źródeł hałasu jest niewielki i lokalny. Uciążliwości 

akustycznej można spodziewać się głównie ze strony instalacji do przetwarzania odpadów z budowy, remontów 

i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej. Lokalizacja przedsięwzięcia na terenie znacznie 

oddalonym od zabudowy mieszkalnej w znacznym stopniu zminimalizuje i ograniczy jej oddziaływanie. 

Oddziaływanie związane z transportem odpadów z terenu aglomeracji do obiektów odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów nie spowoduje istotnego, zauważalnego oddziaływania na biosferę w porównaniu z ruchem 

pozostałych pojazdów samochodowych. Oddziaływanie obiektów w zakresie gospodarki odpadami na krajobraz 

będzie w znacznym stopniu ograniczone przy ich lokalizacji poza terenami zamieszkania lub na terenach 

przemysłowych. na etapie projektów technicznych powinny zostać uwzględnione wymagania estetyczne tak, aby 

obiekty te wkomponowały się w istniejącą na danym terenie architekturę. Pobór wody do celów pitnych, 

technologicznych i sanitarnych następować będzie z sieci wodociągowej. Zastosowany zostanie zamknięty obieg 

wody wykorzystywanej do celów technologicznych. Instalacja termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych oraz instalacja do waloryzacji żużli nie będą źródłem powstawania ścieków kierowanych do 

kanalizacji. Dzięki zastosowaniu praktycznie bezściekowej technologii oczyszczania spalin, ilość powstających 

ścieków przemysłowych będzie znacząco zminimalizowana. Oprócz tego ujmowane będą  wody opadowe 

i roztopowe, które będą wykorzystane w celach p.poż., zaś powstające ścieki socjalno-bytowe będą kierowane do 

kanalizacji. 

W wyniku wszystkich działań procesowych, podstawowych ciągów technologicznych oraz zastosowania 

technologii przeróbki powstających odpadów niebezpiecznych, faktycznie powstające odpady w wyniku 

eksploatacji zakładu obejmą odpady niebezpieczne, które będą przekazywane zewnętrznym firmom 

posiadającym odpowiednie zezwolenia i decyzje na ich odbiór  i transport, celem ich unieszkodliwienia lub 

odzysku. W fazie eksploatacji na terenie zakładu będą wykorzystywane substancje niebezpieczne do procesu 

uzdatniania wody oraz do wspomagania procesu spalania. Substancje te będą magazynowane na terenie zakładu 

w ilościach nie kwalifikujących go do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Wszystkie zbiorniki oraz ich miejsca magazynowania będą odpowiednio wentylowane, zabezpieczone i 

oznaczone zgodnie z wymaganiami i normami. Zminimalizuje to możliwość ich rozszczelnienia i wystąpienie 

zagrożenia. Personel zakładu będzie odpowiednio przeszkolony zarówno w kwestii bezpiecznej eksploatacji 

zakładu jak również zachowania się w sytuacjach awaryjnych.  Jednym ze sposobów zabezpieczenia i kontroli 

prawidłowej pracy instalacji jest monitoring. Monitoring emisji do powietrza musi być prowadzony w trybie 

ciągłym lub w trybie okresowym, w zależności od analizowanego parametru. Ze względu na skalę oddziaływania 

instalacji na środowisko, oddziaływania transgraniczne nie będą miały miejsca. Przy zachowaniu warunków 

zawartych w dokumentach poszczególnych inwestycji dotyczących dotrzymania norm emisji zanieczyszczeń 

powietrza oraz norm stanu środowiska w zakresie jakości powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego, 

jakości wód powierzchniowych i podziemnych, prognozuje się, że realizacja inwestycji będzie jedynie dawała 

korzyści dla środowiska z uwagi na realizację celów polityki gospodarki odpadami. Realizacja systemu zbierania, 

gromadzenia, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów przyczyni się do poprawy ekologicznych 

warunków życia mieszkańców aglomeracji. Analiza całokształtu zagadnień związanych z proponowaną inwestycją 

pozwala stwierdzić, że budowa i eksploatacja zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów, jako jednego 

z kluczowych elementów systemu gospodarki odpadami na terenie aglomeracji, poprawi skuteczność tego 

systemu i pozwoli połączyć proces termicznego ich unieszkodliwiania z odzyskiem energii cieplnej oraz nie 

pogorszy w innych aspektach stanu środowiska w jego rejonie. Podkreślić należy, że zgodnie z obowiązującym w 

Polsce prawem przed otrzymaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. W 

ramach tej procedury dla tego typu inwestycji wykonany musi zostać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, w którym przeanalizowane zostanie każde możliwe oddziaływanie instalacji na środowisko i to, czy 

nie spowoduje ono przekroczenia standardów ochrony środowiska. Procedura oceny jest jawna, do publicznej 

wiadomości podawane są informacje o kolejnych etapach, a każdy ma prawo do zapoznania się z raportem, 

zgłaszania uwag, wniosków i brania udziału w konsultacjach społecznych. Przewiduje się, że proponowana 

inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych. Aby je otrzymać, dokumentacja będzie weryfikowana 

pod kątem prawidłowego przeprowadzenia procedur. Komisja Europejska przywiązuje szczególną wagę do 

prawidłowego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz przeanalizowania 

możliwości kumulacji oddziaływań, co jest dodatkowym gwarantem rzetelnego przeprowadzenia postępowań 

i analiz.  
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 Oddziaływanie na ludzi i dobra materialne 

Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia można podzielić na dwa rodzaje: naturalne (wynikające 

z uwarunkowań przyrodniczych) oraz antropogeniczne, będące wynikiem działalności człowieka. Do pozytywnych 

aspektów realizacji projektowanego dokumentu, pod względem dobrostanu ludzi, należy zaliczyć m.in.: 

− rozwój terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i inną działalność, 

− poprawę czystości wód dzięki budowie sieci kanalizacji, 

− doskonalenie gospodarki odpadami, 

− poprawę możliwości komunikacyjnych dzięki rozbudowie sieci dróg publicznych, 

− utrzymanie estetyki otoczenia dzięki zaplanowaniu zwartej zabudowy oraz rekultywacji terenów, 

− ochronę i poprawę stanu wartości przyrodniczych i kulturowych aglomeracji, 

− poprawę jakości powietrza. 

Do negatywnych oddziaływań realizacji przedmiotowej strategii, należeć może wzrost poziomu hałasu 

i zanieczyszczeń na terenach nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i gospodarczej, a także generowanego 

przez ruch pojazdów. Zapisy zawarte w projekcie dokumentu zapewniają ochronę i kształtowanie ładu 

przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych interesów publicznych w zakresie komunikacji, inżynierii 

i ochrony środowiska. Realizacja zapisów z zakresu ochrony krajobrazu i rewitalizacji pozytywnie wpłynie na walory 

estetyczne terenu, co również przyczyni się do poprawy warunków życia ludności. W projekcie strategii przewiduje 

się dodatkowo ochronę najcenniejszych przyrodniczo i kulturowo obszarów, co również korzystnie wpłynie na 

jakość życia na tych terenach. Poprawie jakości życia ludności na obszarze aglomeracji służyć będą m.in. takie 

kierunki działań jak: 

4.1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

4.2. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i około drogowej  

4.3. Rozwój i doskonalenie transportu publicznego 

4.4. Rozwój infrastruktury dla rowerzystów i pieszych 

5.1. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej 

5.2. Poprawa jakości powietrza 

5.3. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami 

5.5. Dostosowanie do zmian klimatu i zwiększenie retencyjności obszaru 

5.6. Poprawa bezpieczeństwa 

W celu ochrony ludzi i zdrowia oraz poprawy jakości życia w projektowanym dokumencie wprowadzono także 

m.in.: 

główne kierunki rozwoju w strukturze przestrzennej: 

− kształtowanie zespołów zabudowy w sposób zapewniający: eliminowanie funkcji konfliktowych, 

− lokalizowanie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej poza zasięgiem zagrożeń 

naturalnych tj. obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i podtopień lub antropogenicznych 

(hałas komunikacyjny), 

ustalenia w zakresie kształtowania i prowadzenia  polityki przestrzennej: 

− zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, powodziowego, transportowego oraz 

przestrzennego przy określaniu kierunków polityki przestrzennej oraz ustalaniu standardów i wskaźników 

zagospodarowania przestrzennego. 

− wyłączenie z zabudowy, w tym z zabudowy turystycznej i rekreacyjnej: obszarów o ekspozycji północnej, 

obszarów osuwiskowych, zalewowych, inwersyjnych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią42, w tym 

dostosowanie zagospodarowania i warunków technicznych zabudowy do stopnia zagrożenia oraz 

uwzględnieniem cyklicznych zalewów, 

− ograniczenie przeznaczania pod zabudowę podlegającą ochronie przed hałasem43 terenów narażonych na 

ponadnormatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej. Poza terenami miast pod zabudowę 

podlegającą ochronie przed hałasem, zaleca się przeznaczanie terenów położonych w odległościach co 

najmniej: 100 m od dróg ekspresowych oraz głównych ruchu przyspieszonego, 50 m od dróg głównych 

krajowych, 

 
42 Obszary w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne: a) obszary, na których prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 
wynosi 10%, c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który 
wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne, 
d) pas techniczny. 
43 Zabudowa na terenie przeznaczonym: pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki 
związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na 
cele mieszkaniowo-usługowe, o ktorym mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony 
środowiska, dla ktorej określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, 
LAeq D i LAeq N. 
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− separowanie terenów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od obiektów i terenów zabudowy 

produkcyjnej i usługowej poprzez ustalenie minimalnych odległości między terenami zabudowy 

podlegającej ochronie przed hałasem a dużymi zwartymi kompleksami terenów zabudowy produkcyjnej, 

usługowej lub produkcyjno-usługowej. Poza terenami miast zaleca się aby zachowywać parametr odległości 

co najmniej 150 m między terenami zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem a zwartymi 

kompleksami zabudowy produkcyjnej, usługowej lub produkcyjno-usługowej o powierzchni przekraczającej 

10,0ha, 

− określenie minimalnych odległości pomiędzy terenami zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem 

anajbliższymi terenami zabudowy związanej z potencjalną emisją fetoru. Zaleca się zachowanie odległości 

terenów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem co najmniej: 

 400 m od najbliższych terenów zabudowy związanej z wielkotowarową produkcją zwierzęcą, stanowiącą 

przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (powyżej 210 DJP), 

 300 m od najbliższych terenów istniejącej lub projektowanej zabudowy związanej z wielkotowarową 

produkcją zwierzęcą, stanowiącą przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko (od 60 do 210 DJP),300 m od najbliższych terenów zabudowy istniejącej lub projektowanej 

związanej z przetwarzaniem i składowaniem odpadów, 

rekomendacje   w zakresie  kształtowania  i prowadzenia   polityki przestrzennej: 

− ograniczanie negatywnego wpływu terenów aktywności gospodarczej na sąsiadującą zabudowę 

mieszkaniową i kształtowanie krajobrazu poprzez strefowanie zabudowy na styku z istniejącymi funkcjami 

chronionymi akustycznie poprzez tworzenie pasów ochronnych, w tym wielopiętrowej zieleni izolacyjnej lub 

granic przestrzennych, 

− zapewnienie odpowiedniego udziału terenów zieleni służących codziennej rekreacji, określenie na terenie 

gminy co najmniej jednego dużego, zwartego kompleksu publicznie dostępnego terenu rekreacyjno-

wypoczynkowego, zapewniającego mieszkańcom możliwość wspólnego spędzaniu czasu wolnego 

w otwartej przestrzeni, a przy tym sprzyjającego nawiązywaniu i pogłębianiu relacji oraz kontaktów 

społecznych, 

− wyznaczanie nowych przestrzeni publicznych i przekształcanie istniejących placów i skwerów na przestrzenie 

przyjazne mieszkańcom poprzez: zwiększanie udziału zieleni, podnoszenie jakości nawierzchni, mebli 

miejskich, małej architektury, wzmocnienie funkcji społecznych, 

− kształtowanie spójnego przestrzennie systemu zewnętrznych i wewnętrznych powiązań komunikacyjnej: 

transportu zbiorowego, samochodowego, rowerowego i  pieszego,  

− podwyższanie parametrów użytkowych sieci drogowej, 

− kształtowanie zabudowy w obszarach o dobrej dostępności transportu zbiorowego w sposób sprzyjający 

ruchowi pieszemu i rowerowemu jako czynnik zmniejszający transportochłonność sieci osadniczej, 

− planowanie nowych odcinków dróg w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie hałasu na istniejące 

i planowane obszary podlegające ochronie akustycznej, 

− zastosowanie działań przestrzennych służących ograniczaniu niskiej emisji i poprawie stanu środowiska 

poprzez zwiększanie powierzchni obszarów biologicznie czynnych, stosowanie energooszczędnej 

i niskoemisyjnej infrastruktury, rozbudowę systemów proekologicznych form transportu (ścieżki rowerowe, 

ciągi piesze, transport zbiorowy). 

Z uwagi na fakt, że nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu zapisów projektowanego dokumentu na ludzi 

i na poszczególne elementy środowiska, w tym na walory krajobrazowe, istniejącą zabudowę, uciążliwości dla 

środowiska mogą mieć charakter ograniczony i nie będą miały wpływu negatywnego na obszary podlegające 

ochronie, w tym miejsca przebywania ludzi. Bilans zmian wydaje się być korzystny dla mieszkańców aglomeracji, 

w związku z czym należy stwierdzić, że realizacja ustaleń projektowanego dokumentu będzie pozytywnie 

oddziaływać na ludzi i dobra materialne.  

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, długoterminowe, stałe. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania realizacji projektowanego dokumentu na 

ludzi i dobra materialne. 

 Oddziaływania skumulowane 

Oddziaływanie skumulowane może mieć miejsce w wyniku nakładania się na siebie szeregu oddziaływań 

emitowanych przez poszczególne obiekty leżące w granicach aglomeracji lub poza jej granicami. Oceniając 

zapisy projektowanego dokumentu, należy mieć na uwadze kwestie oddziaływania skumulowanego w zakresie: 

hałasu, emisji gazów, w tym NOx i SOx, emisji promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego, 

oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe, działania w zakresie ograniczenia siedlisk bytowania 

zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych. Oddziaływanie skumulowane w zakresie 

emisji gazów dotyczyć będzie przede wszystkim spalin emitowanych w obrębie tras komunikacyjnych. 
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Odnotowane uciążliwości tras komunikacyjnych oraz zabudowy określono jako możliwe do ograniczenia lub 

wyeliminowania na etapie szczegółowego projektowania i zagospodarowania. Skumulowana emisja 

promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego będzie miała miejsce praktycznie w bardzo 

ograniczonym zasięgu, a będzie emitowana przez linie wysokiego i średniego napięcia. Prognoza oddziaływania 

na środowisko przyrodnicze wykazała również brak znacząco negatywnego wpływu na środowisko innych 

kierunków rozwoju wskazanych w projekcie strategii. Zebrane dane pozwalają na stwierdzenie braku 

negatywnego wpływu kierunków rozwoju na cele ochrony istniejących i projektowanych obszarów chronionych w 

tym na cele, przedmiot i integralność obszarów Natura 2000. Występowanie oddziaływań skumulowanych może 

wystąpić przede wszystkim w przypadku prowadzenia podobnych przedsięwzięć w tym samym czasie i na tym 

samym terenie. Część z nich można wyeliminować lub ograniczyć stosując odpowiedni dobór terminów prac oraz 

nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie ich prowadzenia. Planowane na obszarze aglomeracji kierunki 

rozwoju nie spowodują znaczącego negatywnego zagrożenia dla skuteczności ochrony różnorodności 

biologicznej. Ocenia się, że projektowane kierunki rozwoju będą miały pozytywny wpływ na ludzi, wody 

powierzchniowe i podziemne, klimat, dobra materialne, zabytki, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne 

oddziaływania między tymi elementami. Przewiduje się, iż na obszarze opracowania może potencjalnie dojść do 

skumulowanych relacji następujących oddziaływań: 

− wzrost uciążliwości akustycznej w wyniku rozwoju komunikacji, usług sportu i rekreacji oraz turystyki. Tego 

rodzaju uciążliwości mogą być ograniczane poprzez np.: obsadzanie terenów zielenią izolacyjną, 

zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu, odpowiednie usytuowanie urządzeń uciążliwych 

akustycznie w możliwie jak największej odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej, 

− przekształcenie dotychczasowego krajobrazu w wyniku wzrostu zainwestowania terenów, pojawienie się 

nowej zabudowy związanej z funkcjonowaniem obiektów usług turystyki, 

− zmniejszenie ogólnej powierzchni biologicznie czynnej w wyniku utwardzenia terenów przeznaczonych do 

zainwestowania i związane z tym ograniczenie poziomu infiltracji, 

− ograniczenie przestrzeni bytowania i migracji niektórych gatunków roślin i zwierząt w wyniku pojawienia się 

zainwestowania na terenach obecnie biologicznie czynnych,  

− wzrost tzw. niskiej emisji w wyniku pojawienie się zwiększonego ruchu pojazdów mechanicznych emitujących 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.  

Biorąc jednak pod uwagę coraz powszechniejsze wprowadzanie do przemysłu motoryzacyjnego wielu 

proekologicznych rozwiązań nie przewiduje się, aby w wyniku realizacji kierunków działania wskazanych w 

projekcie strategii doszło do drastycznego pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego. Dodatkowo projekt 

strategii przewiduje rozwój i popularyzację transportu zbiorowego i rowerowego. W ramach niniejszej prognozy 

trudno jest jednoznacznie wskazać zasięg skumulowanych oddziaływań, ponieważ na obecnym etapie brak jest 

wielu istotnych danych na temat charakteru, lokalizacji, wielkości i sposobu realizacji przedsięwzięć wskazanych 

jako przykładowe do realizacji. 

Prognozuje się, że skumulowane oddziaływanie na środowisko, wynikające z realizacji projektowanego 

dokumentu, będzie akceptowalne i nie będzie generowało znaczących negatywnych 

zagrożeń środowiskowych. 

 Odziaływanie projektowanego dokumentu poza obszarem opracowania 

Realizacja kierunków rozwoju zawartych w ponadlokalnej strategii rozwoju może mieć pewien wpływ na zmiany 

środowiska poza obszarem opracowania, głównie w zakresie kształtowania klimatu akustycznego, jakości 

środowiska gruntowo-wodnego oraz stanu atmosfery. Rozwój terenów o funkcji mieszkaniowej, usługowej i 

gospodarczej może przyczynić się do wzrostu natężenia ruchu samochodowego, a w konsekwencji do wzrostu 

hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza wzdłuż tras prowadzących do obszaru aglomeracji. Spowoduje to wzrost 

uciążliwości bytowych tych terenów proporcjonalny do liczby mieszkańców (zanieczyszczeń powietrza, wzrost 

zużycia wody, energii elektrycznej i gazu, ilości produkowanych ścieków i odpadów komunalnych, 

zanieczyszczonych wód opadowych, a także emisji hałasu). Uciążliwości z tym związane zaznaczą się w miejscach 

obioru ścieków komunalnych oraz rejonach „produkcji” mediów i utylizacji odpadów. Planowany na terenie 

aglomeracji rozwój przestrzenny jednostek urbanistycznych oraz elementów infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej nie powinien jednak wpływać znacząco negatywnie na pogorszenie jakości środowiska na 

terenach sąsiadujących gmin. Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania projektowanego 

dokumentu poza obszarem opracowania. Jednocześnie wskazane w projektowanej strategii kierunki działania 

obejmujące m.in. ograniczanie niskiej emisji, rozwój odnawialnych źródeł energii, modernizację dróg, czy rozwój 

transportu publicznego będą miały wpływ na poprawę jakości powietrza w skali ponadlokalnej.  

 Oddziaływanie transgraniczne  

Analiza kierunków rozwoju wskazanych w ponadlokalnej strategii rozwoju wykazała, że projekt dokumentu nie 

przewiduje dalekosiężnych, wykraczających poza granice Polski oddziaływań na środowisko. Zgodnie 

z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym oraz art. 104-117 ustawy z 
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dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia 

transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dokument ponadlokalnej strategii rozwoju obejmuje obszar 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej w granicach administracyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego. Ze względu na zasięg 

terytorialny, lokalny charakter oddziaływania, dotyczący tylko terenu objętego opracowaniem i jego najbliższej 

okolicy oraz planowane kierunki rozwoju nie przewiduje się występowania transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

9. PROGNOZA SKUTKÓW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU  

Przedmiotowa Prognoza oddziaływania na środowisko koncentruje się w szczególności na ocenie sposobu 

uwzględnienia kwestii środowiskowych w planowanej polityce rozwoju oraz na identyfikacji potencjalnych 

zagrożeń dla środowiska wynikających z planowanych kierunków rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej, w celu 

ich wyeliminowania lub zminimalizowania negatywnego oddziaływania. Ocena potencjalnych oddziaływań na 

poszczególne komponenty środowiska przeprowadzona została w odniesieniu do kierunków działań określonych 

w ramach celów strategicznych oraz wskazanych przykładowych projektów. Ze względu na znaczny poziom 

ogólności projektowanego dokumentu oraz brak w nim rozstrzygnięć lokalizacyjnych, wskazanie rzeczywistych 

znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego jest trudne do przeprowadzenia. 

Ocena oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze jest możliwa na dalszym etapie, kiedy 

znany jest projekt techniczny przedsięwzięcia i dokładna lokalizacja inwestycji.  

Przy sporządzaniu przedmiotowej Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej  Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 przyjęte zostało podstawowe założenie, że autorzy dokumentu 

uwzględnili wszystkie znane lub możliwe i niezbędne do uwzględnienia aspekty ochrony środowiska. Zapisy 

projektowanego dokumentu przygotowane zostały tak, by w możliwie maksymalnym stopniu ograniczyć 

negatywne oddziaływanie przyszłych aktywności na stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. Należy 

jednak mieć na względzie, że identyfikacja źródeł zagrożeń jest utrudniona z powodu bardzo ogólnego 

charakteru dokumentu jakim jest ponadlokalna strategia rozwoju. Dlatego szczegółowe lokalizacje nowych 

inwestycji muszą być ustalane z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, 

co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalną degradacją środowiska. 

Oddziaływanie zapisów projektowanego dokumentu na elementy środowiska we wzajemnym powiązaniu. 

Odporność środowiska na degradację i jego zdolność do regeneracji związana jest z jakością komponentów 

środowiska. Zależy także, w dużym stopniu, od działań człowieka, które winny zmierzać do kształtowania 

właściwych procesów ekologicznych i zwiększania walorów przyrodniczych i krajobrazowych miejsca. Dobrze 

ukierunkowane działania antropogeniczne winny wzbogacać i porządkować powstałe już struktury. Projektowane 

kierunki rozwoju mogą oddziaływać na środowisko na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. W celu otrzymania 

metodologicznej przejrzystości prognozy oddziaływania zapisów analizowanego dokumentu na środowisko 

przyrodnicze dokonano klasyfikacji poszczególnych celów i kierunków działania pod kątem potencjalnych 

zagrożeń stanu środowiska, mogących wystąpić w wyniku ich realizacji. Określono również przewidywany zasięg 

oddziaływania, jego rodzaj oraz trwałość i odwracalność. Poniższa tabela zawiera podsumowanie oceny 

oddziaływania ponadlokalnej strategii rozwoju na elementy środowiska opisane w podrozdziałach poprzedniego 

rozdziału. Przeprowadzając analizę oddziaływania projektu na środowisko odniesiono się do poszczególnych 

komponentów środowiska (oraz jego właściwości), uwzględniając elementy środowiska przyrodniczego, jak 

i kulturowego (w tym na ludzi i ich zdrowie oraz na dobra materialne i zabytki). W ocenie zostały uwzględnione 

rodzaje oddziaływania, w podziale na charakter (pozytywne, negatywne), relacje oddziaływania z elementem 

podlegającym oddziaływaniu (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane) oraz horyzont czasowy 

oddziaływania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe). Prognozowane 

oddziaływania wg przyjętych metod przedstawiono w ujęciu macierzowym w tzw. macierzy skutków 

środowiskowych, która zawiera informację określającą rodzaj oddziaływania na poszczególne komponenty 

środowiska oraz informację podsumowującą, odnośnie występowania znaczącego negatywnego oddziaływania 

na wybrany komponent lub właściwość środowiska. Przy ocenie uwzględniono zarówno końcowy efekt kierunku 

rozwoju, jak i jego potencjalne oddziaływanie na etapie eksploatacji (funkcjonowania) oraz na etapie budowy 

(realizacji). 

 

Tabela 9. Macierz przewidywanego oddziaływania na środowisko ustaleń projektu dokumentu Ponadlokalnej 
Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 w odniesieniu do celów strategicznych.  

Lp. 
KOMPONENTY 

ŚRODOWSKA 
Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 

ŁĄCZNA OCENA 

ODDZIAŁYWANIA 

1. POWIERZCHNIA ZIEMI 0 / - 0 / - 0 / - 0 / - + 0 0 
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Lp. 
KOMPONENTY 

ŚRODOWSKA 
Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 

ŁĄCZNA OCENA 

ODDZIAŁYWANIA 

2. WODA 0 0  0  0 + 0 + 

3. POWIETRZE, KLIMAT 0 0 0 + + 0 + 

4. KRAJOBRAZ 0 / + + 0 0 + 0 0 

5. ZASOBY NATURALNE 0 0 0 0 / + + 0 0 

6. 
RÓŻNORODNOŚĆ 

BIOLOGICZNA 
0 0 0 0 + 0 0 

7. 
OBSZARY NATURA 

2000 
0 0 0 0 0 0 0 

8. FAUNA 0 / - 0 0 / - 0 + 0 0 

9. FLORA 0 / - 0 0 / - 0 + 0 0 

10

. 

LUDZIE, ZDROWIE 
+ + + + + + + 

11

. 

ZABYTKI 
+ + + 0 + 0 + 

12

. 

ŁĄCZNA OCENA 

ODDZIAŁYWANIA  
0 / + 0 / + 0 / + 0 / + + 0 / + 0 / + 

Symbole przewidywanego oddziaływania planowanych kierunków rozwoju na komponenty środowiska: + wpływ dodatni, 
pozytywny; 0 brak znaczącego wpływu; - wpływ ujemny, negatywny. Łączna ocena nie wynika ze średniej arytmetycznej 
poszczególnych ocen, lecz stanowi indywidualne podsumowanie zagadnienia i uwzględnia zapisy projektowanego dokumentu 
nie opisane w powyższej tabeli, jak również wszelkie działania minimalizujące. 

Lp. 
KOMPONENTY 

ŚRODOWSKA 

Relacje oddziaływania Horyzont czasowy oddziaływania 
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1. POWIERZCHNIA ZIEMI - - 0 0 0 - - - - 

2. 
WODY 

POWIERZCHNIOWE 
+ - / 0 0 0 0 + + + 0 

3. WODY PODZIEMNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. POWIETRZE, KLIMAT - + + 0 0 + + + - 

5. KLIMAT AKUSTYCZNY - + 0 0 +/- 0 + + - 

6. KRAJOBRAZ +/- 0 +/- 0 0 0 +/- 0 0 

7. ZASOBY NATURALNE 0 + 0 0 0 0 + 0 0 

8. BIORÓŻNORODNOŚĆ - 0 0 0 - 0 +/- 0 - 

9. 
OBSZARY NATURA 

2000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. FAUNA, FLORA 0 0 0 0 - - 0 - 0 

11. LUDZIE, ZDROWIE + + 0 0 0 + + + 0 

12. DOBRA MATERIALNE + 0 0 0 0 + + + 0 

13. ZABYTKI + 0 0 0 0 + + + 0 

Symbole przewidywanego oddziaływania planowanych kierunków rozwoju na przedmioty ochrony: 0 brak zauważalnego 
oddziaływania, + potencjalnie pozytywne oddziaływanie, +/- potencjalnie pozytywne i/lub negatywne oddziaływanie, - 
potencjalne negatywne oddziaływanie. 

Mając na uwadze stan środowiska, położenie obszaru i obecny sposób użytkowania, optymalny sposób 

rozwoju i zagospodarowania obszaru, stwierdza się, że realizacja projektowanego dokumentu nie jest 

sprzeczna z uwarunkowaniami środowiska i nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na 

poszczególne komponenty środowiska. 
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Prognozuje się następujące oddziaływanie projektowanego dokumentu na środowisko przyrodnicze, krajobraz i zdrowie mieszkańców: 

PLAN STRATEGICZNY 

PROGNOZOWANE ODDZIAŁYWANIE NA KOMPONENTY ŚRODOWISKA 
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OSI 1.  TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA I KULTURA  
Cel strategiczny 1: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna turystycznie, rekreacyjnie, sportowo 

i kulturalnie 

              

PRIORYTETY (kierunki działań) PRIORYTETY INWESTYCYJNE (typy projektów)               

1.1. Rozwój zintegrowanej oferty i 
bazy turystycznej i rekreacyjnej 

A. Budowa, modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej, w tym: 

− akwenów wodnych 

− wież, tarasów i punktów widokowych 

− miejsc wypoczynku i biwakowych 

- / 
0 

- / 
0 

+ 
- / 
0 

- / 
0 

0 0 
- / 
0 

- / 
0 
/+ 

0 
- / 
0 

0 0 
0 / 
+ 

B. Rozbudowa, integracja i oznakowanie spójnej wewnętrznie 
i zewnętrznie sieci tras: 

− turystycznych  

− rowerowych 

− pieszych 

− konnych  

− ścieżek edukacyjnych i dydaktycznych 

− biegowych i zjazdowych 

− gier terenowych (questów) 

- / 
0 

- / 
0 

+ 
- / 
0 

- / 
0 

0 0 
- / 
0 

0 0 
- / 
0 

0 0 
0 
/+ 

C. Opracowanie i realizacja zintegrowanego programu rozwoju 
turystyki na obszarze aglomeracji, w tym wspólny katalog 
produktów turystycznych, program lojalnościowy Szlak 
Dzierżoniowski, aglomeracyjny klaster turystyczno-sportowo-
rekreacyjny 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

D. Zapewnienie wsparcia w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw 
związanych z branżą turystyczną i około turystyczną (noclegi, 
agroturystyka, gastronomia) 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

E. Szeroka promocja atrakcyjności turystycznej i sportowo-
rekreacyjnej aglomeracji, w tym utworzenie aplikacji 
promującej ofertę turystyczną  

0 0 + 
- / 
0 

- / 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 + 

1.2. Rozwój zintegrowanej oferty 
i bazy sportowej 

A. Budowa i modernizacja obiektów sportowych  
0 0 + 0 0 0 0 

- / 
0 

0 0 0 0 0 + 

B. Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej dla wszystkich grup 
wiekowych   

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

C. Kreowanie i organizacja wspólnych imprez sportowych 
i rekreacyjnych na terenie aglomeracji, w tym o zasięgu 
ponadlokalnym 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

D. Opracowanie wspólnej oferty sportowej i rekreacyjnej dla 
mieszkańców aglomeracji, w tym wspólnego kalendarza 
wydarzeń sportowych i rekreacyjnych  

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 
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1.3. Rozwój zintegrowanej oferty 
i bazy kulturalnej 

A. Budowa i modernizacja obiektów ważnych dla aktywności 
kulturalnej   

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

B. Kreowanie i organizacja wspólnych imprez kulturalnych  na 
terenie aglomeracji, w tym o zasięgu ponadlokalnym 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

C. Zapewnienie wysokiej jakości oferty kulturalnej poprzez 
opracowanie wspólnej oferty kulturalnej i kalendarza wydarzeń 
kulturalnych dla mieszkańców aglomeracji 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

D. Kultywowanie tradycji narodowych i ludowych oraz rozwój 
świadomości obywatelskiej i kulturowej 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

1.4. Utrzymanie i modernizacja 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego  

A. Utrzymanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie 
technicznym i estetycznym 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 

B. Podniesienie atrakcyjności krajobrazu kulturowego aglomeracji 
na potrzeby edukacyjne, społeczne i turystyczne 

0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + 

OSI 2. KAPITAŁ LUDZKI, USŁUGI SPOŁECZNE I PRZESTRZEŃ 
Cel strategiczny 2: Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna do zamieszkania 

              

2.1. Upowszechnianie 
i podnoszenie jakości 
wychowania i edukacji 
przedszkolnej 

A. Budowa, modernizacja i doposażenie obiektów opieki i wychowania 
0 0 + 0 0 0 0 

- / 
0 

0 0 0 0 0 0 

B. Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty opieki i wychowania  0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Opracowanie i wdrożenie Karty Dużej Rodziny Aglomeracji 
Dzierżoniowskiej 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Podnoszenie jakości 
i dostosowanie systemów 
edukacji i kształcenia do 
potrzeb nowoczesnej 
gospodarki 

A. Budowa, modernizacja i doposażenie bazy edukacyjnej 
0 0 + 0 0 0 0 

- / 
0 

0 0 0 0 0 + 

B. Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej, w tym zajęć 
dodatkowych i kształcenia ustawicznego, w szczególności w zakresie 
kompetencji kluczowych, tj. języków obcych i kompetencji 
interkulturowych 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe 
życie 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju edukacji i rynku pracy 
na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Zwiększenie 
dostępności i jakości 
usług zdrowotnych 

A. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Realizacja kompleksowych programów prozdrowotnych 
i profilaktycznych 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Edukacja i zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie dbania 
o zdrowie i zdrowego stylu życia 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Włączenie społeczne 
i ograniczanie ubóstwa  

A. Powołanie Aglomeracyjnego Centrum Integracji Społecznej 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
ubóstwem 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Opracowanie wspólnej polityki senioralnej na obszarze aglomeracji, 
w tym obejmującej opiekę dzienną i całodobową 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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D. Aktywizacja niewykorzystanych zasobów pracy 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli innych 
państw i społeczności marginalizowanych 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5. Rewitalizacja, poprawa 
estetyki i ładu 
przestrzennego 

A. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w tym 
zabudowy śródmiejskiej, obszarów poprzemysłowych i 
popegeerowskich oraz zielonych 

0 0 + 0 0 
+ / 
0 

0 
+ / 
0 

+ 0 0 0 0 + 

B. Podnoszenie jakości przestrzeni publicznych, w tym nadawanie jej 
cech społecznych i integrujących 

0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + 

C. Likwidacja barier architektonicznych dla osób z ograniczoną 
sprawnością 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Podniesienie poziomu estetyki obszaru, w tym poprzez dbałość o ład 
przestrzenny  

0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + 

E. Poprawa stanu czystości i porządku 
0 0 + 

+ / 
0 

+ / 
0 

+ + 
+ / 
0 

+ 0 0 0 0 + 

2.6. Zwiększenie 
dostępności do 
zasobów 
mieszkaniowych 

A. Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
0 0 + 0 0 

+ / 
0 

+ / 
0 

+ / 
0 

+ / 
0 

+ / 
0 

+ / 
0 

+ / 
0 

0 
+ / 
0 

B. Zwiększanie zasobów i poprawa standardu mieszkań komunalnych 
i socjalnych  

0 0 +  0 0 0 
+ / 
0 

0 + 
+ / 
0 

0 0 0 + 

C. Wspieranie rozwoju systemu budownictwa społecznego 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OSI 3. GOSPODARKA I CYFRYZACJA 
Cel strategiczny 3: Aglomeracja Dzierżoniowska innowacyjna, przedsiębiorcza 

i atrakcyjna inwestycyjnie 
              

3.1. Zwiększenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej obszaru 
aglomeracji  

A. Przygotowanie planistyczne i infrastrukturalne terenów inwestycyjnych 
0 0 + 

- / 
0  

- / 
0 

+ / 
0 

+ / 
0 

- / 
0 

0 0 0 0 0 + 

B. Opracowanie wspólnej oferty inwestycyjnej aglomeracji 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

C. Zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

3.2. Wspieranie rozwoju, 
konkurencyjności 
i innowacyjności 
przedsiębiorstw 

A. Zintegrowana polityka wspierająca rozwój przedsiębiorczości na 
obszarze aglomeracji, w tym opracowanie jednolitego systemu ulg i 
preferencji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

B. Organizacja sieci inkubatorów przedsiębiorczości i platform start-
upowych, opartej na współpracy jst 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

C. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej 
przedsiębiorstw 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

D. Zwiększenie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym 
poprzez wpieranie rozwoju klastrów 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

3.3. Rozwój gospodarczy 
obszarów wiejskich 

A. Prowadzenie polityki informacyjnej, promocji i doradztwa w zakresie 
tworzenia i rozwoju ekologicznych i specjalistycznych gospodarstw 
rolnych 

0 0 + 0 0 0 0 
0 / 
+ 

0 0 0 0 0 + 
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B. Promowanie i wspieranie lokalnych producentów produktów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie sprzedaży 
bezpośredniej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

C. Promocja lokalnych produktów spożywczych i ekologicznej produkcji 
rolnej  

0 0 + 0 
+ / 
0 

+ / 
0 

0 0 0 0 0 0 0 + 

D. Promowanie i wspieranie tworzenia struktur sieciowych producentów 
rolnych 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

E. Promocja wykorzystywania nowoczesnych technologii w rolnictwie 
0 0 + 

+ / 
0 

+ / 
0 

0 
+ / 
0 

0 0 0 0 
+ / 
0 

0 + 

F. Poprawa rolniczej przestrzeni produkcyjnej (scalanie gruntów, drogi 
transportu rolnego, urządzenia melioracji szczegółowej i 
podstawowej) 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

3.4. Rozwój cyfryzacji 
i łączności cyfrowej 

A. Poprawa dostępu do sieci szerokopasmowej i telefonii komórkowej 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

B. Rozwój i zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii i 
systemów łączności  

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

C. Rozwój kompetencji cyfrowych wszystkich grup społecznych 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

3.5. Sprawny i skuteczny 
marketing terytorialny 
w wymiarze 
regionalnym, krajowym 
i zagranicznym 

A. Zintegrowana promocja społeczna, gospodarcza i turystyczna obszaru 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

OSI 4. KOMUNIKACJA I TRANSPORT  
Cel strategiczny 4: Aglomeracja Dzierżoniowska dostępna wewnętrznie i zewnętrznie 

              

4.1. Poprawa zewnętrznej 
dostępności 
komunikacyjnej obszaru 

A. Wsparcie działań na rzecz budowy drogi ekspresowej S8 i obwodnic 
miast  0 

- / 
0 

+ 0 
- / 
0 

0 
- / 
0 / 
+ 

- / 
0 

0 0 
+ / 
0 

0 0 + 

B. Wsparcie działań na rzecz rewitalizacji linii i dworców kolejowych 
0 0 + 0 0 0 

0 / 
+ 

0 0 
0 / 
+ 

0 0 0 + 

C. Organizacja węzłów przesiadkowych 
0 0 + 0 0 0 

0 / 
+ 

0 0 
0 / 
+ 

0 0 0 + 

4.2. Poprawa stanu 
technicznego 
infrastruktury drogowej 
i około drogowej  

A. Budowa i modernizacja odcinków dróg 
0 0 + 

- / 
0 

- / 
0 

0 
0 / 
+ 

- / 
0 

0 0  
+ / 
0 

0 0 + 

B. Budowa i modernizacja infrastruktury około drogowej, w tym 
oświetlenia 

0 0 + 0 0 0 
0 / 
+ 

- / 
0 

0 0  
+ / 
0 

0 0 + 

C. Wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania ruchem oraz 
inteligentnych technologii 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Budowa parkingów i dróg dojazdowych, w tym do miejsc atrakcyjnych 
turystycznie  

0 
- / 
0 

+ 
- / 
0 

- / 
0 

0 0 
- / 
0 

0 0 
- / 
0 

0 0 + 

E. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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F. Budowa i modernizacja dróg transportu rolnego 
0 0 + 0 0 0 

0 / 
+ 

- / 
0 

0 0 
0 / 
+ 

0 0 + 

4.3. Rozwój i doskonalenie 
transportu publicznego 

A. Rozwój i optymalizacja tras przejazdu komunikacji publicznej z 
dostosowaniem do potrzeb użytkowników 

0 0 + 0 0 0 
0 / 
+ 

0 0 
0 / 
+ 

0 0 0 0 

B. Inwestycje w nowoczesny tabor nisko i zeroemisyjny wraz 
z infrastrukturą do jego ładowania/tankowania 

0 0 + 
0 / 
+ 

0 / 
+ 

0 
0 / 
+ 

0 0 
0 / 
+ 

0 0 0 0 

C. Promowanie korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego  
0 0 + 

0 / 
+ 

0 / 
+ 

0 
0 / 
+ 

0 0 
0 / 
+ 

0 0 0 0 

4.4. Rozwój infrastruktury dla 
rowerzystów i pieszych 

A. Budowa spójnego systemu sieci ścieżek rowerowych i ciągów 
pieszych na obszarze aglomeracji i z otoczeniem 

0 0 + 
0 / 
+ 

0 / 
+ 

0 
0 / 
+ 

- / 
0 

0 
0 / 
+ 

0 0 0 0 

B. Budowa sieci parkingów P&R 
0 0 + 

0 / 
+ 

0 / 
+ 

0 
0 / 
+ 

- / 
0 

0 
0 / 
+ 

0 0 0 0 

C. Popularyzacja ruchu rowerowego i niezmotoryzowanego  
0 0 + 

0 / 
+ 

0 / 
+ 

0 
0 / 
+ 

0 0 
0 / 
+ 

0 0 0 0 

OSI 5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Cel strategiczny 5: Aglomeracja Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla środowiska 

              

5.1. Rozwój zrównoważonej 
gospodarki wodnej 
i ściekowej 

A. Rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i 
ściekowej 

0 / 
+ 

+ + + + + 0 + 0 0 0 + 0 + 

B. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  0 / 
+ 

+ + + + + 0 + 0 0 0 + 0 + 

C. Rozwój systemów ujęć, uzdatniania, dostawy i magazynowania wody 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2. Poprawa jakości 
powietrza 

 

A. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych 
na źródła ekologiczne, odnawialne lub gazowe 

+ + + + + 0 + + 0 + 0 + + + 

B. Promocja i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii + + + + + 0 + + 0 + 0 + + + 

C. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych, 
mieszkalnych i przedsiębiorstw 

+ + + + + 0 + + 0 + 0 + + + 

D. Budowa i modernizacja sieci gazowych i ciepłowniczych + + + + + 0 + + 0 + 0 + + + 

E. Instalacja systemów monitorowania zanieczyszczenia powietrza na 
obszarze aglomeracji 

+ + + + + 0 + + 0 + 0 + 0 + 

5.3. Doskonalenie systemu 
gospodarki odpadami 

A. Inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich 
ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne 
wykorzystywanie, naprawy oraz recykling 

+ + + + + + + + 0 + 0 + 0 + 

B. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK) 

+ + + + + + 0 + 0 + 0 + 0 + 

5.4. Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 
i krajobrazu 

A. Ochrona i właściwa ekspozycja cennych siedlisk przyrodniczych + + + + + 0 0 + + 0 0 + 0 0 

B. Utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów, w tym inwestycje 
w regenerację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie 

+ + + + + + 0 + + 0 0 + 0 0 
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C. Opracowanie zintegrowanej polityki krajobrazowej (reklamowej) na 
obszarze aglomeracji  

0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

5.5. Dostosowanie do zmian 
klimatu i zwiększenie 
retencyjności obszaru 

 

A. Opracowanie i wprowadzanie planów adaptacji do zmian klimatu + + + + + + + + 0 + 0 + + + 

B. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury + + + + + + + + 0 + 0 + 0 0 

C. Wspieranie retencjonowania (magazynowania) wody, w tym małej 
retencji 

+ + + + + + 0 + 0 + 0 + 0 0 

5.6. Poprawa 
bezpieczeństwa 

 
 
  

A. Budowa i modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej 
+ + + 

- / 
+ 

- / 
+ 

- / 
0 / 
+ 

0  
- / 
0 

0 0 0 0 0 0 

B. Regulacja cieków wodnych oraz rozwój i modernizacja urządzeń 
melioracji podstawowej i szczegółowej 

- / 
0 

- / 
0 

+ 
- / 
0 

- / 
0 

- / 
0 / 
+ 

0 
- / 
0 

0 0 0 
0 / 
+ 

0 + 

C. Rozwój potencjału służb publicznych – rozwój monitoringu, systemów 
prognozowania i ostrzegania przed stanami nadzwyczajnymi oraz 
systemów ratownictwa i doposażenie służb ratowniczych 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

D. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
lub zasilane OZE 

0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 + 

E. Uporządkowanie gospodarki energetycznej 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

5.7. Edukacja ekologiczna A. Promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy 
mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie 
efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii  

+ + + + + + + + 0 + 0 + 0 0 

B. Edukacja podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, 
przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywnej gospodarki 
odpadami 

+ + + + + + + + 0 + 0 + 0 0 

C. Wprowadzenie jednolitego systemu informowania mieszkańców o 
przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska (informowanie o 
obowiązkach i prawach) 

+ + + + + + + + 0 + 0 + 0 0 

OSI 6. WSPÓŁPRACA I  ZARZĄDZANIE 
Cel strategiczny 6: Aglomeracja Dzierżoniowska obywatelska i efektywnie zarządzana 

              

6.1. Budowa sprawnego 
systemu komunikacji 
z i pomiędzy 
mieszkańcami 

A. Zapewnienie dostępu do informacji poprzez utworzenie strony 
internetowej aglomeracji, w tym udostępnianie oferty: sportowej, 
rekreacyjnej, kulturalnej i innych 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

B. Budowa systemu dialogu społecznego wykorzystujących media 
tradycyjne, nowoczesne technologie oraz media społecznościowe 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Zapewnienie udziału społecznego w zarządzaniu i podejmowaniu 
decyzji w sprawach publicznych, w tym poprzez organizację spotkań z 
mieszkańcami i konsultacji społecznych 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Budowa i wzmacnianie tożsamości mieszkańców z obszaru  
Aglomeracji 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6.2. Tworzenie mechanizmów 
współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi 
i partnerami społeczno-
gospodarczymi 
działającymi na obszarze 
aglomeracji 

A. Wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe organizacji 
pozarządowych oraz innych form inicjatyw społecznych 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Wspólna zintegrowana  polityka rozwoju trzeciego sektora 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Organizacja cyklicznych spotkań Partnerów tworzących aglomerację  

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3. Zapewnienie dostępu 
do nowoczesnych, 
wysokiej jakości usług 
administracji publicznej 

A. Usprawnienie systemu zarządzania aglomeracją w celu przyspieszenia 
realizacji procesów i procedur administracyjnych  

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Stworzenie standardów obsługi klienta w Urzędach i Starostwie 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Zwiększenie dostępności wysokiej jakości nowoczesnych usług 
publicznych, w tym zapewnienie powszechnej dostępności e-usług, e-
administracji i e-komunikacji 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Współpraca instytucjonalna i międzysektorowa w obszarze turystyki, 
sportu, rekreacji, kultury, edukacji, pomocy społecznej i integracji 
społecznej 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Doskonalenie kadr samorządowych 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Analizowany dokument strategii rozwoju ma na celu przede wszystkim stworzyć na poziomie ponadlokalnym wytyczne i ramy dla osiągnięcia celów o charakterze społecznym i gospodarczym 

przy jednoczesnym uwzględnieniu zagadnień związanych z właściwym stanem środowiska. Oddziaływania mogące wystąpić w wyniku realizacji zadań o charakterze infrastrukturalnym mogą 

różnią się, w zależności od skali i charakteru obiektów powstałych w wyniku ich realizacji. Wskazane w dokumencie przykładowe działania do realizacji w ramach poszczególnych kierunków 

rozwoju będą obejmować głównie inwestycje modernizacyjne lub odtworzeniowe, obejmujące istniejące obiekty budowlane, obiekty użyteczności publicznej, obszary mieszkaniowe itp. 

Realizacja tych działań nie powinna w sposób znaczący wpłynąć na warunki środowiskowe. Zasięg oddziaływania będzie ograniczony do obszarów podlegających bezpośrednio 

zagospodarowaniu. Wszystkie działania ujęte w ramach Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej realizowane  będą w obrębie obszarów zagospodarowanych, 

podlegających stałej antropopresji (obszary zabudowy mieszkaniowej, obszary centrum miast itp.), stąd ich oddziaływanie na środowisko będzie znikome. Przewiduje realizację szeregu 

inwestycji infrastrukturalnych, w tym m.in. przebudowę i modernizację wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

rozbudowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, rozwój OZE itp. Wszelkie działania o charakterze infrastrukturalnym powinny spełniać podstawowe wymagania i warunki 

architektoniczno-techniczne oraz BHP i ochrony środowiska. Część przykładowych działań przewidzianych do realizacji ukierunkowana jest bezpośrednio lub pośrednio na poprawę jakości 

powietrza atmosferycznego oraz minimalizację emisji gazów cieplarnianych, a także przeciwdziałanie zmianom klimatu. Ponadto przykładowe działania przewidują się modernizację układu 

drogowego, rozwój transportu zintegrowanego i rozbudowę ścieżek rowerowych. Działania te w sposób bezpośredni przyczynią się do ograniczenia ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych 

do środowiska, w tym także ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Działania te wpisują się zatem w ramy polityki klimatycznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przyczyniając 

się do łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, a w dłuższej perspektywie także do minimalizacji skutków zjawisk ekstremalnych. 
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10. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO  

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza 

oddziaływania na środowisko zawiera rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. Podkreślić należy, 

że w analizowanym dokumencie ponadlokalnej strategii rozwoju przedstawione zostały jedynie generalne cele 

strategiczne, kierunki działania i przykładowe realizujące je projekty. Są to wstępne wytyczne i postulaty do 

określenia na etapie realizacji i opracowywania studium i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Do najistotniejszych zasad w zakresie ochrony środowiska, którymi należy się kierować należą: 

− ochrona terenów o wysokich wartościach przyrodniczych, jako głównych elementów systemu 

przyrodniczego, 

− kształtowanie trwałej sieci korytarzy ekologicznych łączących główne kompleksy leśne z otoczeniem, 

− zachowanie lokalnych korytarzy ekologicznych wzdłuż cieków i rzek z uwzględnieniem połączeń z terenami 

otwartymi i kompleksami leśnymi, 

− rekultywacja terenów o obniżonych walorach przyrodniczych, 

− zwiększenie obszarów zadrzewionych i zakrzewionych w obrębie gruntów niższych klas bonitacyjnych,  

− wzbogacenie i naturyzacja oraz przestrzenna integracja małych form krajobrazowych (zadrzewienia 

śródpolne i przydrożne, małe oczka wodne, elementy wytwarzające lokalne kanały ekotonowe) na obszarach 

monokultur rolnych, gdzie zalesienia ze względu na jakość gleb są niemożliwe, 

− ochrona i odtwarzanie możliwie jak najszerszych korytarzy ekologicznych i roślinnych pasów ochronnych 

spełniających funkcję izolacyjną wzdłuż cieków, w celu zmniejszenia możliwości spływu powierzchniowego 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, 

− kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnej i ściekowej oraz gospodarki odpadami na terenie 

aglomeracji, 

− podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i inspirowanie działań na rzecz poprawy stanu 

i ochrony środowiska. 

W celu ograniczenia lub eliminacji potencjalnych niekorzystnych odziaływań na środowisko związanych 

z realizacją kierunków rozwoju w zakresie osadnictwa, aktywności gospodarczej, infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej zaleca się: 

− ograniczenie przestrzennego zagospodarowania i przekształceń istniejącego środowiska przyrodniczego 

do niezbędnego minimum, np. poprzez maksymalnie ograniczenie rozmiaru placów budów w celu 

minimalizacji przekształceń wierzchniej warstwy powierzchni ziemi, 

− wybór rozwiązań i technologii spełniających kryteria najlepszych technik oraz spełniających standardy 

emisyjne służące łagodzeniu wpływów inwestycji na środowisko, w tym korzystanie z nowoczesnych 

urządzeń budowlanych generujących mniejszy hałas i emitujących mniejszą ilość zanieczyszczeń,  

− zabezpieczenie terenu budowy przed infiltracją ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych,  

− odpowiednie zdeponowanie warstwy gleby zdjętej z pasa robót na etapie prac budowlanych i po 

zakończeniu prac ponownie wykorzystanie jej do rekultywacji terenu,  

− zapewnienie ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem podczas prac budowlanych,  

− ograniczanie do minimum wycinki drzew i krzewów,  

− racjonalne gospodarowanie materiałami ograniczające ilość powstających odpadów,  

− wspieranie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w obrębie miejscowości nieprzewidywanych 

w najbliższym czasie do skanalizowania, 

− kontrolowanie szczelności funkcjonujących zbiorników bezodpływowych, 

− przeciwdziałanie powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci, 

− ograniczanie uciążliwości systemu komunikacyjnego poprzez popularyzację ruchu rowerowego,  

− właściwie kształtowanie terenów zieleni pełniącej funkcje izolacyjno-krajobrazowe, 

− wprowadzenie nasadzeń zieleni wzdłuż dróg,  

− w celu ochrony fauny i flory oraz poprawy warunków klimatu akustycznego w sąsiedztwie 

nowoprojektowanych terenów zabudowy zaleca się wprowadzenie zadrzewień o charakterze izolacyjnym, 

− przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na etapie planowania przedsięwzięć,  

− stosowanie proekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz stosowanie urządzeń grzewczych 

o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji,  

− właściwe rozmieszczenie obiektów budowlanych, w sposób niezakłócający warunków przewietrzania, 
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− wprowadzanie dystansów przestrzennych między lasem a terenami przeznaczonymi pod zainwestowanie ze 

względów pożarowych (min. 12 m) i środowiskowych (niekorzystne oddziaływanie terenów zabudowanych). 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji projektowanego dokumentu na środowisko 

podkreśla się znaczenie takich działań jak: 

− stopniowe przeznaczanie obszarów pod zainwestowanie (w pierwszej kolejności obszary uzbrojone 

i dostępne komunikacyjne oraz łatwe do wyposażenia w infrastrukturę techniczną i drogową), 

− realizacja zabudowy poprzedzona wyposażeniem terenów w infrastrukturę techniczną, a przede wszystkim 

skanalizowaniem terenów, 

− zapewnienie odpowiednich standardów akustycznych zgodnie z przepisami odrębnymi na terenach 

mieszkaniowych sąsiadujących z trasami komunikacyjnymi, przy zastosowaniu  wszelkich dostępnych technik 

– dotyczy to zarówno sytuowania przestrzennych form ochrony przed hałasem (wprowadzenie zieleni 

izolacyjnej, odsunięcie linii zabudowy, wprowadzanie usług w rejony o najwyższej uciążliwości akustycznej), 

ale także rozwiązań technicznych (materiały budowlane, izolacyjne okna, itp.). 

Wskazuje się również następujące zalecenia dotyczące kształtowania zabudowy i jej otoczenia: 

− należy zapewnić ochronę ciągów i osi widokowych poprzez odpowiednie kształtowanie zabudowy, 

kadrowanie widoków poprzez zabudowę, ukształtowanie linii i płaszczyzny zieleni oraz alei, 

− należy dostosować skalę zabudowy do otoczenia, uwzględniając ukształtowanie wnętrz urbanistycznych 

i otwarć kierunkowych, 

− należy dostosować nowoprojektowaną zabudowę do historycznych układów w zakresie sytuacji, bryły, skali, 

podziałów architektonicznych, materiałów budowlanych, a także z nawiązaniem formami współczesnymi do 

lokalnej architektury, 

− należy harmonijnie łączyć elementy zabudowy współczesnej z historyczną, 

− dla zabudowy zagrodowej preferuje się zwarty układ, lokalizację wzdłuż dróg niższych klas z możliwością 

powiązań z polami, 

− zabudowania zagrodowe należy projektować jako zagrody wielobudynkowe zgodnie z historyczną zasadą 

kształtowania tych obiektów, 

− w nowopowstających zespołach urbanistycznych należy wprowadzić przestrzenie ogólnodostępne, zieleń 

urządzoną wysoką i niską oraz ścieżki dla pieszych, 

− należy ograniczać obudowę ciągów komunikacyjnych, powodującą powstawanie barier ekologicznych oraz 

zakłócanie ciągów widokowych, 

− należy unikać sytuowania obiektów budowlanych w sposób powodujący dysharmonię z otoczeniem 

i harmonizować już istniejące tego typu obiekty. 

Do rehabilitacji i przekształceń proponuje się przeznaczyć: tereny starej zabudowy, w tym o wysokich walorach 

architektonicznych, tereny poprzemysłowe i popegeerowskie, tereny zabytkowych parków i cmentarzy − 

podniesienie walorów estetycznych i wizerunku terenów ma podstawowe znaczenie dla rozwoju zarówno turystyki 

i agroturystyki, jak również rozwoju szeroko pojętego osadnictwa i usług.  

W celu ograniczenia oddziaływania farm fotowoltaicznych zaleca się: 

‒ nieumieszczanie reklam na konstrukcji farmy, w celu ograniczenia jej oddziaływania na krajobraz, 

‒ do wyeliminowania ewentualnego negatywnego wizualnego postrzegania farmy w krajobrazie może 

posłużyć również zwiększenie roślinności w jej sąsiedztwie, 

‒ zastosowanie pasywnych elementów chłodzących panele (radiatorów), dzięki którym nie wystąpi efekt 

oddziaływania akustycznego na otoczenie, 

‒ nie stosowanie paneli wyposażonych w system nadążny, co znacznie ograniczy wpływ braku nasłonecznienia 

na powierzchnię gleby, 

‒ zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej pokrywającej panele fotowoltaiczne zwiększającej absorbcję energii 

promieniowania słonecznego oraz zapobiegającej niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni 

paneli, dzięki czemu  panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać i przyciągać ptaków mogących przelatywać 

nad instalacją, 

‒ używanie substancji bezpiecznych dla jakości wód i gleb np. demineralizowanej do okresowego mycia 

paneli fotowoltaicznych (należy zrezygnować lub ograniczyć używanie detergentów i środków 

powierzchniowo czynnych) oraz zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej pokrywające panele fotowoltaiczne 

również o właściwościach antystatycznych, 

‒ nasadzenie niskopiennych żywopłotów pomiędzy sektorami paneli, co zmniejsza ryzyko kolizji ptactwa 

wodnego, 

‒ umieszczanie pod ziemią przewodów elektrycznych odprowadzających energię z farmą,  

‒ przeprowadzanie robót budowlanych  i napraw eksploatacyjnych poza szczytem  sezonu  lęgowego, 
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‒ nie uprawianie fragmentów    trawiastych    pomiędzy    ogniwami   z wykorzystaniem  sztucznego  nawożenia,  

herbicydów  i  pestycydów (zaleca się wykaszanie ręczne lub poprzez wypas np. owiec). 

Ponadto zaleca się zastosowanie właściwej konfiguracji rozstawienia rzędów paneli fotowoltaicznych względem 

siebie oraz pod kątem ok. 30–40 stopni od powierzchni ziemi, celem ograniczenia możliwości tworzenia się 

chwiejnej atmosfery konwekcyjnych prądów wznoszących z uwagi na nieznaczny wzrost albedo powierzchni 

paneli fotowoltaicznych w stosunku do otaczających gruntów. Zaleca się rezygnację z budowania ogrodzeń 

z betonowym fundamentem, ograniczających przemieszczanie się płazów i innych zwierząt, ewentualne 

ogrodzenie powinno być ażurowe, pozostawiające minimum 15 cm odległości między dolną krawędzią 

a gruntem. Ponadto prace budowlane należy prowadzić poza sezonem wędrówek ptaków w celu ich 

niepłoszenia. Zaleca się również nieprowadzenie prac w czasie aktywności gadów i płazów. W przypadku 

prowadzenia budowy w innym czasie, nie należy zostawiać niezakopanych dołów do dyspozycji zwierząt.  

Zanieczyszczenia, w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, spowodowane prowadzoną 

działalnością, nie mogą wykraczać poza granice działki budowlanej, na której zlokalizowany jest obiekt będący 

źródłem uciążliwości. Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie gwarantować 

ograniczenia do minimum negatywnych wpływów planowanych zmian na środowisko. Planowane 

w analizowanym dokumencie kierunki rozwoju nie będą również znacząco negatywnie oddziaływać na 

środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, zaburzenia stosunków wodnych, 

przekształceń funkcjonalnych krajobrazu oraz tereny Natura 2000. Ze względu na znaczny stopień ogólności 

dokumentu, jakim jest ponadlokalna strategia rozwoju, na etapie oceny nie wskazuje się prac kompensacyjnych. 

Uznaje się, że realizacja zawartych w projekcie strategii rozwoju kierunków działania, propozycji środków 

łagodzących niekorzystny wpływ skutków ich realizacji na środowisko przyrodnicze zawartych w prognozie oraz 

przepisów odrębnych zapewni niezachwiane funkcjonowanie poszczególnych elementów środowiska 

przyrodniczego. 

 

11. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃZAWARTYCH 

W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS 

METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU, W TYM TAKŻE 

WSKAZANIE NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI 

LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY  

Przedmiotową prognozę przygotowano z należytą starannością, zgodnie ze stanem prawnym oraz wymogami 

obowiązującej dobrej praktyki w zakresie przygotowywania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. 

Przy jej sporządzaniu przyjęte zostało również podstawowe założenie, że autorzy ponadlokalnej strategii rozwoju 

uwzględnili wszystkie znane lub możliwe i niezbędne do uwzględnienia aspekty ochrony środowiska. Wskazane 

w projektowanym dokumencie kierunki rozwoju przygotowane zostały tak, by chronić i dążyć do poprawy stanu 

środowiska. Wskazać należy w tym miejscu m.in. na OBSZAR STRATEGICZNEJ INTERWENCJI 5. OCHRONA 

ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO, Cel strategiczny 5. Aglomeracja Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla 

środowiska, obejmujący takie kierunki działania i priorytety inwestycyjne jak: 

5.1. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej 

5.2. Poprawa jakości powietrza 

5.3. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami 

5.4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu 

5.5. Dostosowanie do zmian klimatu i zwiększenie retencyjności obszaru 

5.6. Poprawa bezpieczeństwa 

5.7. Edukacja ekologiczna 

Kierunki działania i wynikające z nich inwestycje oraz zagospodarowanie terenu będą ponadto z uwzględnieniem 

przepisów szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed 

potencjalną degradacją. Nadmienić należy również, że kierunki działania określone w analizowanym dokumencie 

strategii są zdeterminowane stanem istniejącym i kontynuacją wcześniej przyjętych kierunków rozwoju 

aglomeracji. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na nowe tereny mieszkaniowe, gospodarcze i usługowe oraz 

uwarunkowania predestynujące obszar do rozwoju turystyki, a także nieunikniony proces rozwoju komunikacji 

wskazane kierunki rozwoju są korzystne dla poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców oraz poprawy stanu 

środowiska. Nie naruszają one też zasad ochrony środowiska. Planowane kierunki rozwoju mają w większości 

dodatnie lub neutralne oddziaływanie na środowisko.  

Na etapie opracowywania ponadlokalnej strategii rozwoju rozważane były różne warianty rozwiązań, które 

dotyczyły m. in. kierunków rozwoju i realizujących je projektów oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie 

kształtowania polityki przestrzennej na terenie aglomeracji. Wszystkie rozważane koncepcje projektowe były 

analizowane pod kątem potencjalnego oddziaływania na środowisko, a poszczególne rozwiązania nie różniły się 
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od siebie w zasadniczy sposób pod względem wpływu na środowisko. Ustalenia analizowanego projektu są 

wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju 

społecznego i gospodarczego aglomeracji. Rozwiązaniem alternatywnym mogłoby być pozostawienie obszaru 

aglomeracji bez przyjmowania wspólnie przyjętych kierunków rozwoju, jednak brak zaplanowanych i zgodnych z 

wymogami ochrony środowiska kierunków działania spowodowałoby znaczne pogorszenie i degradację jego 

poszczególnych elementów. Przy założeniu, że aglomeracja będzie rozwijać się w takim tempie jak aktualnie 

(wariant zero – rezygnacja z realizacji projektu ponadlokalnej strategii rozwoju) i znacząco nie wzrośnie liczba 

mieszkańców, należy wskazać, że wpływ na środowisko ze źródeł antropogenicznych pozostanie na w miarę 

stałym poziomie. Jednak biorąc pod uwagę, że jednym z najistotniejszych problemów wpływu na środowisko są 

zanieczyszczenia gleby i wód, brak efektywnej gospodarki odpadami, tzw. niska emisja, należy stwierdzić iż brak 

realizacji polityki zawartej w analizowanym dokumencie, m.in. w postaci rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych, 

proekologicznych źródeł ogrzewania i odnawialnych źródeł energii, czy brak rozwoju w zakresie gospodarki 

odpadami utrwali niekorzystne tendencje w zakresie degradacji środowiska. Zapisy projektu ponadlokalnej 

strategii zawierają wiele rozwiązań korzystnych dla środowiska, dlatego w tym zakresie prognoza nie prezentuje 

rozwiązań alternatywnych do proponowanych w projekcie strategii uznając, że rozwiązania zawarte 

w dokumencie są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań i potrzeb 

rozwojowych aglomeracji. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wskazywania kompensacji 

przyrodniczej. Ponadto dokument posiada znaczny stopień ogólności zapisów do uszczegółowienia na etapie 

projektowania i realizacji i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych 

dla wskazanych kierunków rozwoju i wynikających z nich inwestycji. Rozwiązania zastosowane projekcie strategii 

zgodne są także z zapisami w dokumentach wyższego rzędu oraz są zasadne z ekologicznego oraz 

ekonomicznego punktu widzenia.  

Rozwiązania alternatywne mogą obejmować alternatywne: procesy, lokalizacje przedsięwzięć,  rozwiązania 

technologiczne lub konstrukcyjne, przebiegi szlaków czy tras, różne skale i rozmiary inwestycji, harmonogramy 

lub organizację prac budowlanych oraz metody budowy.  

Przy opracowywaniu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu ponadlokalnej strategii rozwoju 

napotkano na następujące trudności wynikające z niedostatków techniki czy luk we współczesnej wiedzy, 

obejmujące brak informacji nt. dokładnej, kompleksowej i aktualnej lokalizacji stanowisk chronionych gatunków i 

siedlisk przyrodniczych na terenie poszczególnych gmin aglomeracji. Przygotowując niniejszą prognozę 

skoncentrowano się więc na ocenie czy podjęte działania są wystarczające dla szeroko rozumianej ochrony 

środowiska, uzyskania poprawy jego stanu i podniesienie poziomu życia mieszkańców. 

12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA  

Monitoring realizacji ponadlokalnej strategii rozwoju będzie prowadzony na dwóch poziomach: 

− celów strategicznych według stopnia realizacji zestawu wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz analizy 

danych zastanych, 

− priorytetów inwestycyjnych – na podstawie zestawu wskaźników produktu oraz informacji na temat realizacji 

rzeczowej i finansowej zadań, projektów strategicznych i komplementarnych. 

Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ 

sporządzający dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zobowiązany 

jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady gminy na przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym, w tym skutków realizacji ustaleń dokumentu studium. W ramach tej analizy przeprowadzona 

powinna być ocena wpływu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, według kryteriów zawartych 

w rozdziale opisującym potencjalny wpływ realizacji ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego na środowisko (oddziaływanie na powietrze, rzeźbę terenu, wody 

powierzchniowe i podziemne, gleby, klimat, warunki życia ludzi, zwierzęta i rośliny, obszary Natura 2000 itd.). 

Monitorowanie oddziaływania strategii na środowisko prowadzone będzie zatem cyklicznie w odstępach 

kilkuletnich, co odpowiada długoletniemu okresowi realizacji ustaleń zarówno dokumentu studium jak i 

ponadlokalnej strategii rozwoju. Przewidywane metody analizy pod kątem wpływu na środowisko mogą się 

odnosić do: 

− oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu w odniesieniu do: 

 przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, obowiązywać będzie 

monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji, 

 pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, prowadzony przez odpowiednie 

organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska, 
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 w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o analizę realizacji 

studium i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji 

samorządowej. 

− przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska 

i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – w zakresie realizacji przestrzegania 

ustaleń studium powinny odbywać się okresowe przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji, wykonywane 

przez administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość 

okresowych przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi. 

13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej 

Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, stanowiąca element strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko i mająca za zadanie scharakteryzowanie wpływu jaki będzie wywierać na środowisko realizacja 

analizowanego dokumentu, w tym jego planu strategicznego, obejmującego cele strategiczne, kierunki działania 

i wynikające z nich priorytetów inwestycyjnych oraz przykładowe projekty wskazane przez jst aglomeracji, a także 

ustaleń i rekomendacji w zakresie planowania przestrzennego zawartych w analizowanym dokumencie. Podstawę 

prawną do sporządzenia prognozy stanowi ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko.  

W trosce o zaspokojenie potrzeb mieszkańców, jak i rozwój infrastruktury technicznej, społecznej oraz wzrost 

gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, jak również konieczność dostosowania dokumentów do 

zmieniających się uwarunkowań prawnych, a także w obliczu kryzysu wywołanego epidemią Covid-19, wskazane 

jest posiadanie zintegrowanego dokumentu strategicznego sięgającego swoim horyzontem najbliższych 10 lat. 

Pragnąc aby przestrzeń Aglomeracji Dzierżoniowskiej była atrakcyjnym terenem do inwestowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz jednocześnie obszarem o wysokiej jakości życia, w którym mieszkańcy mogą 

zaspokajać różnorodne potrzeby społeczne i zawodowe, władze: Powiatu Dzierżoniowskiego, Gminy miejskiej 

Dzierżoniów, Gminy miejskiej Bielawa, Gminy miejskiej Piława Górna, Gminy miejsko-wiejskiej Pieszyce, Gminy 

miejsko-wiejskiej Niemcza, Gminy wiejskiej Dzierżoniów oraz Gminy wiejskiej Łagiewniki przystąpiły do 

opracowania  Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, zwanej dalej ponadlokalną 

strategią lub strategią rozwoju. Dokument ten pozwoli zmierzyć się ze wspólnymi problemami i wyzwaniami oraz 

zdefiniować cele rozwoju wykorzystujące wspólne szanse i potencjały samorządów tworzących aglomerację.  

Projekt Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 jest dokumentem strategicznym, 

który formułuje politykę rozwoju aglomeracji poprzez plan strategiczny obejmujący takie elementy jak: 

− wizja obrazująca pożądany stan aglomeracji w 2030 roku,  

− misja obejmująca credo działalności samorządów i interesariuszy aglomeracji, 

− cel główny, do którego dążyć będzie aglomeracja projektując działania rozwojowe, 

− obszary strategicznej interwencji kluczowe dla rozwoju aglomeracji, 

− cele strategiczne w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym wskazujące obszary, których 

wsparcie jest konieczne dla trwałego rozwoju aglomeracji, 

− priorytety (kierunki działań) uszczegółowiające cele strategiczne i grupujące priorytety inwestycyjne konieczne 

dla osiągnięcia poszczególnych celów strategicznych. 

W projekcie dokumentu strategii przez jednostki samorządu terytorialnego aglomeracji wskazane zostały również 

przykładowe projekty proponowane do realizacji w ramach poszczególnych kierunków działania. 

Opracowanie ponadlokalnej strategii rozwoju wynika z nowych potrzeb związanych z rozwojem aglomeracji, 

koniecznością uwzględnienia obowiązującego stanu prawnego i służyć będzie podejmowaniu skoordynowanych 

działań w zakresie tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju, ochrony i poprawy stanu środowiska oraz 

osiągania celów strategicznych na terenie aglomeracji za jakie uznano: 

CEL GŁÓWNY: 

Zrównoważony rozwój Gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej 
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CELE STRATEGICZNE: 

1. Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna 
turystycznie, rekreacyjnie, sportowo i kulturalnie 
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2. Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna 
do zamieszkania  

3. Aglomeracja Dzierżoniowska innowacyjna, 
przedsiębiorcza i atrakcyjna inwestycyjnie 

Analizowany dokument Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030  cechuje znaczny 

stopień ogólności zapisów do uszczegółowienia na etapie projektowania i realizacji. W większości przypadków 

nie identyfikuje on konkretnych działań inwestycyjnych i nie wskazuje możliwych lokalizacji realizacji planowanych 

działań strategicznych. Z uwagi na charakter dokumentu w prognozie oddziaływania na środowisko 

skoncentrowano się głównie na ocenie potencjalności wystąpienia źródeł zagrożeń dla ochrony i jakości 

poszczególnych komponentów środowiska oraz na ocenie sposobu uwzględnienia kwestii środowiskowych 

w projekcie strategii. Zakres i stopień szczegółowości prognozy został dostosowany do zawartości i stopnia 

szczegółowości projektu strategii i uzgodniony z instytucjami wskazanymi w przepisach, tj. z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym. W prognozie, na podstawie istniejących materiałów, opisany został stan środowiska na obszarze 

aglomeracji, zmiany jakie w nim zachodziły w ostatnich latach oraz zagrożenia dla jakości i zasobów środowiska, 

które powinny być uwzględnione w dokumencie strategii. W prognozie poddano ocenie w jaki sposób 

uwzględniono zidentyfikowane zagrożenia środowiska w ramach projektowanych celów i kierunków działań. 

Przeprowadzono także analizę ujęcia europejskich i krajowych celów środowiskowych w polityce rozwoju zawartej 

w projektowanym dokumencie. W części prognozy oceniającej potencjalny wpływ realizacji polityki rozwoju 

aglomeracji odniesiono się do poszczególnych komponentów środowiska, tj.: różnorodności biologicznej, form 

ochrony przyrody, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza atmosferycznego i zmian klimatycznych, 

klimatu akustycznego, powierzchni ziemi i zasobów kopalin, krajobrazu oraz zabytków, z uwzględnieniem 

oddziaływań między poszczególnymi elementami środowiska. Zastosowano w tym wypadku m.in. metodę 

macierzową pozwalającą na przeanalizowanie potencjalnego oddziaływania zawartych w projekcie strategii 

kierunków działań z uwzględnieniem przyjętych w prognozie kryteriów. Opracowane kryteria oceny uwzględniają 

zidentyfikowane wcześniej problemy ochrony środowiska i jego negatywne zmiany, i mają na względzie 

wykazanie, czy działania projektu strategii dążą do ich łagodzenia i eliminowania. Wstępnej identyfikacji 

potencjalnych oddziaływań na środowisko, wynikających z realizacji kierunków działania zawartych 

w ponadlokalnej strategii rozwoju dokonano ze względu na: charakter potencjalnych oddziaływań, istotność 

oddziaływania na środowisko, czas trwania oddziaływania, źródło i sposób oddziaływania. Podkreślić należy, że 

w prognozie przyjęto, że wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane zgodnie z założeniami projektu 

ponadlokalnej strategii będą spełniać wymagania odnośnie standardów środowiskowych, przy zastosowaniu 

najlepszych dostępnych technik (BAT). 

W  analizowanym projekcie dokumentu uwzględnione zostały kierunki rozwoju przyjęte w dotychczas 

obowiązującym dokumencie Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014–2020  (kontynuacja kierunków 

rozwoju) oraz aktualne uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przyrodnicze, co pociągnęło za sobą 

wyznaczenie nowych kierunków rozwoju. Zapisy projektowanego dokumentu zostały przygotowane tak, by 

w możliwie maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne oddziaływanie nowoprojektowanych kierunków rozwoju 

na stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. Działania te będą realizowane ponadto 

z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co stanowi dodatkowe 

zabezpieczenie przed potencjalną degradacją. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na nowe tereny związane 

z rozwojem osadnictwa i gospodarczym na terenie aglomeracji, a także nieunikniony proces rozwoju komunikacji, 

a także potrzebę ochrony środowiska (powietrza, gleb, wody)  wskazane w projekcie dokumentu kierunki 

działania są korzystne dla poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców. Nie naruszają one też zasad ochrony 

środowiska. Planowane kierunki działania mają w większości dodatnie lub neutralne oddziaływanie na 

środowisko. Wskazany w strategii plan działania jest wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony 

środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego, społecznego i gospodarczego 
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aglomeracji. Przedstawione w dokumencie rozwiązania zgodne są z ustawodawstwem odrębnym, celami 

ochrony środowiska zawartymi w dokumentach o randze międzynarodowej, wspólnotowej i krajowej 

oraz wykorzystują instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych 

i ochrony środowiska. Przeprowadzona analiza stanu środowiska wykazała, że środowisko przyrodnicze na terenie 

aglomeracji w znacznym stopniu posiada odporność na antropopresję, oczywiście poza świadomym niszczeniem 

go przez człowieka. Głównym zagrożeniem dla jakości środowiska na obszarze aglomeracji jest niekontrolowany 

rozwój terenów zurbanizowanych bez odpowiedniej infrastruktury technicznej kosztem terenów biologicznie 

czynnych. Problemem jest także emisja niska z indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kotłowni, emisja 

komunikacyjna oraz rozwój jednostek urbanistycznych bez odpowiedniego zapewnienia infrastruktury 

kanalizacyjnej. Dla poprawy stanu środowiska wskazane jest więc dokończenie uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej terenów zasiedlonych oraz eliminacja niskiej emisji. W zakresie ładu przestrzennego konieczny 

jest harmonijny rozwój poszczególnych jednostek urbanistycznych oraz ograniczenie rozproszenia zabudowy. 

Nowo powstająca zabudowa powinna być wyposażona w odpowiednią infrastrukturę techniczną, co zapobiegnie 

degradacji środowiska. W projekcie dokumentu ponadlokalnej strategii rozwoju, prawidłowo zabezpieczono 

funkcjonowanie terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz ochronę substancji kulturowej i krajobrazu 

aglomeracji. Kierunki rozwoju wskazane w projekcie strategii nie ingerują w sposób znaczący w tereny o walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz stanowią głównie kontynuację wcześniej przyjętych kierunków rozwoju. 

Autorzy dokumentu w większości zastosowali korzystne dla środowiska rozwiązania mające zapobiegać dalszej 

degradacji środowiska. Realizacja zapisów przedmiotowego dokumentu nie wpłynie również znacząco 

negatywnie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. Dokument 

zawiera ponadto wiele rozwiązań korzystnych dla środowiska, również w kontekście istniejących uwarunkowań 

i kierunków rozwoju aglomeracji.  

W projekcie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 przeważają cele i kierunki działań 

o charakterze jednoznacznie pozytywnie wpływającym na poszczególne elementy środowiska oraz jakość i stan 

życia mieszkańców aglomeracji. Część spośród planowanych w projekcie Strategii celów strategicznych 

uwzględnia rozwiązania zmierzające bezpośrednio do zapobiegania i ograniczania negatywnych oddziaływań na 

środowisko, w szczególności Obszar Strategicznej Interwencji 5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 

− Cel strategiczny 5: Aglomeracja Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla środowiska, obejmujący takie 

kierunki działania jak: 

5.1. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej, 

5.2. Poprawa jakości powietrza, 

5.3. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami, 

5.4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu, 

5.5. Dostosowanie do zmian klimatu i zwiększenie retencyjności obszaru, 

5.6. Poprawa bezpieczeństwa, 

5.7. Edukacja ekologiczna. 

A także w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji 4. KOMUNIKACJA I TRANSPORT − Cel strategiczny 4: 

Aglomeracja Dzierżoniowska dostępna wewnętrznie i zewnętrznie, kierunki działań: 

4.1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru, 

4.2. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i około drogowej, 

4.3. Rozwój i doskonalenie transportu publicznego, 

4.4. Rozwój infrastruktury dla rowerzystów i pieszych, 

których realizacja pośrednio będzie wpływać na poprawę stanu powietrza na obszarze aglomeracji. Przewiduje 

się również możliwość wystąpienia oddziaływań niekorzystnych, które są przede wszystkim związane z celami i 

kierunkami odnoszącymi się do rozwoju osadnictwa i gospodarczego. Każde działanie mające na celu budowę, 

rozbudowę czy rozwój inwestycji o charakterze przemysłowym, infrastrukturalnym czy turystycznym będzie 

pociągało za sobą negatywne oddziaływania dla środowiska. Jednak w każdym przypadku tego typu 

oddziaływania można i należy łagodzić poprzez odpowiednie działania poprzedzające (właściwa lokalizacja) oraz 

minimalizujące (wybór odpowiednich technologii i kompensacje przyrodnicze). W każdym z wymienionych 

przypadków działania potencjalnie negatywne dla określonych komponentów środowiska (np. dla walorów 

przyrodniczych, lasów, gleb czy krajobrazu) będą równoważone poprzez pozytywny wpływ np. na stan powietrza, 

hałas i przede wszystkim na warunki i jakość życia ludzi. Analiza planu strategicznego zawartego w analizowanym 

dokumencie wskazuje, że podczas jego tworzenia kierowano się zasadą zrównoważonego rozwoju, tzn. starano 

się wybierać te spośród wielu rozwiązań, które najlepiej łączą potrzeby społeczne, ekonomiczne i ochrony 

środowiska. Oprócz wymienionych powyżej, dokument ponadlokalnej strategii jest opiniowany i uzgadniany 

z szeregiem instytucji i zainteresowanych stron. W ramach monitoringu włodarze poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego aglomeracji zobowiązani są do przeprowadzenia analizy zagospodarowania 

przestrzennego co najmniej raz w czasie kadencji rady. Zaproponowane w projekcie strategii cele i kierunki mają 
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charakter ogólny i w większości przypadków nie przesądzają o lokalizacji konkretnych przedsięwzięć. Możliwość 

taka pojawia się dopiero na etapie oceny oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia. Z uwagi na 

ogólny zakres projektu strategii zaproponowany zestaw mechanizmów minimalizujących niekorzystne 

oddziaływania należy traktować jako podstawę do rozważania szczegółowych rozwiązań łagodzących negatywny 

wpływ, na późniejszym etapie planowania przedsięwzięć. W przypadku działań, których realizacja może stwarzać 

prawdopodobieństwo występowania konfliktów przestrzennych, społecznych lub środowiskowych, konieczne jest 

wdrożenie rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływania, jeśli 

zmiana lub rezygnacja z danego działania nie jest rozpatrywana, z uwagi na jego istotne pozytywne znaczenie dla 

rozwoju społeczno–gospodarczego.  

Mając na uwadze stan środowiska, położenie obszaru i obecny sposób użytkowania terenów i optymalny sposób 

ich zagospodarowania, zgodny z uwarunkowaniami stwierdza się, że kierunki rozwoju i realizujące je priorytety 

inwestycyjne oraz proponowane przykładowe projekty nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania 

na poszczególne komponenty środowiska  − przy założeniu, że kierunki rozwoju i wynikające z nich inwestycje 

realizowane będą zgodnie z  obwiązującymi przepisami. Przedmiotowa prognoza wykazała brak znaczącego 

negatywnego oddziaływania zapisów projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 

2030 na środowisko. Ze względu na zasięg terytorialny, lokalny charakter oddziaływania, dotyczący tylko terenu 

objętego opracowaniem i jego najbliższej okolicy oraz planowane kierunki rozwoju nie przewiduje się również 

występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

Tabela 10. Wykaz pomników przyrody na terenie powiatu dzierżoniowskiego [stan na 14.06.2021].  

Lp. 
Data 

utworzenia 
Opis granicy Nadzorca Typ tworu Opis pomnika Akt prawny 

Publikacja aktu 
prawnego 

Data publikacji 
aktu prawnego 

1. 2008-08-08 

Pomnikowy jesion rosnący w obrębie posesji 
położonej przy ul. Nowobielawskiej 89, na 
północny wschód od bramy wjazdowej, w 
sąsiedztwie pomnikowej jedlicy zielonej 

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Jednoobiektowy 
Jesion wyniosły zlokalizowany w 

obrębie posesji położonej przy ul. 
Nowobielawskiej 89 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

2. 2008-08-08 

Pomnikowa lipa (obwód: 436 cm) 
usytuowana jest ok. 20 m  na wschód od 
północnego narożnika budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. 
Wolności 92 

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Jednoobiektowy Posusz w koronie 15 % 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

3. 2008-08-08 

Pomnikowy dąb (obwód: 418 cm) rośnie w 
parku miejskim, w odległości ok. 50 m na 
północny-wschód od północnego narożnika 
budynku przy ul. Parkowej 10 

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Jednoobiektowy 
Posusz w koronie 15%, jeden z 
głównych konarów uschnięty, 

wypróchnienie w części odziomkowej 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

4. 2008-08-08 

Pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 462 
cm usytuowany jest w zachodniej części 
parku miejskiego, nieopodal budynku 
mieszkalnego znajdującego się przy ul. 
Parkowej 2A 

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Jednoobiektowy Posusz w koronie 10% 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

5. 2008-08-08 
Pomnik znajduje się na terenie posesji przy 
ul. Korczaka 9, przed budynkiem 
mieszkalnym 

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Jednoobiektowy Buk pospolity 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

6. 2008-08-08 
Pomnikowy cis o obwodzie 113 cm znajduje 
się na terenie posesji przy ul. Korczaka 1, tuż 
obok zachodniej ściany budynku 

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Jednoobiektowy  
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

7. 2008-08-08 

Pomnikowy cis o obwodzie 96 cm 
usytuowany jest ok. 15 m na północny 
zachód od budynku znajdującego się przy ul. 
Piastowskiej 23-24 

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Jednoobiektowy blizny na konarach 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

8. 2008-08-08 
Pomnikowy buk o obwodzie 450 cm rośnie 
na terenie posesji przy ul. Korczaka 9, ok 20 
m na wschód od budynku mieszkalnego 

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Jednoobiektowy Posusz w koronie 2% 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

9. 2008-08-08 
Pomnikowe cisy o obwodzie 112 cm i 95 cm 
(mierzone na wys. 0,7 m)  znajdują się 
nieopodal budynku przy ul. Piastowskiej 23 

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Wieloobiektowy grupa 2 drzew 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

10. 2008-08-08 
Pomnikowa grupa drzew znajduje się przed 
budynkiem przy ul. Wolności 117, działka  nr 
699/38 

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Wieloobiektowy 
grupa 4 drzew o obwodach 237 cm, 

228 cm, 165 cm, 190 cm 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

11. 2008-08-08 

Pomnikowa jedlica o obwodzie 300 cm 
znajduje się w obrębie posesji 
Nowobielawska 89 na północny wschód od 
bramy wjazdowej w sąsiedztwie 
pomnikowego jesionu (działka 660  o/Nowa 
Bielawa) 
  

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Jednoobiektowy 
Wysiąk żywicy z zabliźnień po uciętych 

konarach 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

12. 2008-08-08 

Pomnikowa choina kanadyjska o obwodzie 
227 cm znajduje się w obrębie posesji 
Nowobielawska 89 w odległości 40 m na 
północny wschód od północno-wschodniego 

"Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 
sprawującego nadzór" 

Jednoobiektowy  
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 
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Lp. 
Data 

utworzenia 
Opis granicy Nadzorca Typ tworu Opis pomnika Akt prawny 

Publikacja aktu 
prawnego 

Data publikacji 
aktu prawnego 

narożnika budynku mieszkalnego (działka 
660 o/Nowa Bielawa) 

13. 1993-10-27 
przy ul. Pocztowej w odległości 39 m od 
krawędzi jezdni, pomiędzy budynkiem nr 2 i 
6 

Burmistrz Dzierżoniowa Jednoobiektowy Posusz w koronie ok. 30% 
Uchwała nr LXV/156/93 Rady Miejskiej w Dzierżoniowie z dnia 27 
października 1993 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

1993-10-27 

14. 1993-10-27 
Pomnikowy buk rośnie przy skrzyżowaniu ul. 
Kościuszki i Świdnickiej 

Burmistrz Dzierżoniowa Jednoobiektowy  Uchwała nr LXV/156/93 Rady Miejskiej w Dzierżoniowie z dnia 27 
października 1993 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

1993-10-27 

15. 1993-10-27 
Pomnikowy dąb rośnie na posesji przy ul. 
Wojska Polskiego 13 

Burmistrz Dzierżoniowa Jednoobiektowy  Uchwała nr LXV/156/93 Rady Miejskiej w Dzierżoniowie z dnia 27 
października 1993 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

1993-10-27 

16. 1993-10-27 
Pomnikowy buk rośnie przy skrzyżowaniu ul. 
Kościuszki i Świdnickiej 

Burmistrz Dzierżoniowa Jednoobiektowy  Uchwała nr LXV/156/93 Rady Miejskiej w Dzierżoniowie z dnia 27 
października 1993 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

1993-10-27 

17. 1993-10-27 
Pomnikowy buk znajduje się w parku 
Sybiraków przy ul. Świdnickiej 

Burmistrz Dzierżoniowa Jednoobiektowy 
Buk pospolity czerwonolistny. 

Posusz w koronie ok. 10% 
Uchwała nr LXV/156/93 Rady Miejskiej w Dzierżoniowie z dnia 27 
października 1993 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

1993-10-27 

18. 1993-10-27 
Pomnikowy buk rośnie przy ścieżce na 
skwerze pomiędzy ul. Piłsudzkiego i ul. 
Daszyńskiego 

Burmistrz Dzierżoniowa Jednoobiektowy Odmiana zwisająca 
Uchwała nr LXV/156/93 Rady Miejskiej w Dzierżoniowie z dnia 27 
października 1993 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

1993-10-27 

19. 1993-10-27 
Rośnie przy ul. Kolejowej na przeciwko 
dworca kolejowego w Dzierżoniowie 

Burmistrz Dzierżoniowa Jednoobiektowy Wypróchnienie w części odziomkowej 
Uchwała nr LXV/156/93 Rady Miejskiej w Dzierżoniowie z dnia 27 
października 1993 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

1993-10-27 

20. 2008-08-08 
Pomnikowy cis rośnie przy chodniku w 
sąsiedztwie budynku znajdującego się na 
posesji Daszyńskiego 12 

Konieczność zmiany 
przepisów dot. 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy  

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

21. 2008-08-08 
Pomnikowy dąb znajduje się przy ul. 
Świdnickiej, ok. 30 m od północnego 
narożnika kina, w pobliżu ul. Mickiewicza 

Konieczność zmiany 
przepisów dot. 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy  

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

22. 2008-08-08 
Pomnikowy jesion znajduje się w parku przy 
ul. Mickiewicza, ok. 50 m na zachód od 
północnego narożnika kina "Zbyszek" 

Konieczność zmiany 
przepisów dot. 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy Bluszcz 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

23. 2008-08-08 

Pomnikowy cis znajduje się w obrębie posesji 
przy ul. Mickiewicza 8, tuż przy wejściu do 
budynku Zespołu Szkół Radiotechnicznych nr 
1 

Konieczność zmiany 
przepisów dot. 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy Posusz w koronie ok. 30% 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

24. 2008-08-08 Ul. Pocztowa obok Urzędu Skarbowego 
Konieczność zmiany 

przepisów dot. 
sprawującego nadzór 

Jednoobiektowy Obwód razem: 813 cm 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

25. 2008-08-08 Rośnie przy ulicy Kościelnej, obok murów  
Konieczność zmiany 

przepisów dot. 
sprawującego nadzór 

Wieloobiektowy grupa 2 drzew 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

26. 2008-08-08 
Grupa pomnikowych cisów rośnie przy 
posesji przy ul. Świdnickiej 

Konieczność zmiany 
przepisów dot. 

sprawującego nadzór 
Wieloobiektowy grupa 7 drzew 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

27. 2008-08-08 
Pomnik znajduje się przy skrzyżowaniu ul. 
Mickiewicza i Piskorzowskiej 

Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy blizna na pniu 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

28. 2008-08-08 
Pomnikowa lipa rośnie na terenie Spółdzielni 
Kółek Rolnych, ok. 110 m na południe od 
stawu 

Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy 

Jeden z głównych przewodników 
złamany 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

29. 2008-08-08 
Pomnikowa lipa rośnie na skrzyżowaniu na 
styku ul. Świdnickiej i Dolnej 

Burmistrz Miasta 
Pieszyce 

Jednoobiektowy  
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

30. 2008-08-08 

Pomnik rośnie na skarpie wału 
przeciwpowodziowego biegnącego 
równolegle do szosy Pieszyce-Bratoszów, ok. 
60 m na wschód od niej 

Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy Drzewo martwe 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

31. 2008-08-08 
Pomnik rośnie na skarpie wału 
przeciwpowodziowego biegnącego 
równolegle do szosy Pieszyce-Bratoszów, ok. 

Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy Drzewo martwe 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 
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Publikacja aktu 
prawnego 

Data publikacji 
aktu prawnego 

70 m na wschód od niej oraz 40 m na północ 
od drugiego pomnikowego dębu 

32. 2008-08-08 

Pomnik rośnie na skarpie wału 
przeciwpowodziowego biegnącego 
równolegle do szosy Pieszyce-Bratoszów, ok. 
70 m na wschód od niej oraz 40 m na 
południe od drugiego pomnikowego dębu 

Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy Wypróchnienie w części odziomkowej 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

33. 2008-08-08 

Pomnikowy dąb rośnie nieopodal wału 
przeciwpowodziowego biegnącego 
równolegle do szosy Pieszyce-Bartoszów, ok. 
50 m na wschód od niej, nad brzegiem cieku 
wodnego 

Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy 

Jeden z głównych konarów martwy, 
korzenie podmyte przez strumień 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

34. 2008-08-08 
Pomnik usytuowany jest we wschodnim 
narożniku posesji przy ul. Świdnickiej 51 

Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy 

wypróchnienie w części odziomkowej, 
chore żołędzie 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

35. 2008-08-08 
Pomnikowy dąb rośnie nad południowo-
wschodnim brzegiem stawu w Bratoszowie 

Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 

sprawującego nadzór 
Jednoobiektowy 

Posusz w koronie 40%, dziury po śrucie 
i śrut w pniu, wypróchnienie w jednym 

z przewodników 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

36. 2008-08-08 

Pomnikowe dęby rosną pomiędzy stawem a 
szosą biegnącą w kierunku bratoszowa, ok. 
80 m na zachód od budynku mieszkalnego 
przy ul. Dolnej 2 

Konieczność zmiany 
przepisów wskazujących 

sprawującego nadzór 
Wieloobiektowy grupa 3 drzew 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

37. 2008-08-08 
Pomnikowa lipa znajduje się przed 
budynkiem przy ul. Kośmińska 31 

Burmistrz Piławy Górnej Jednoobiektowy 
Konary mocno przycięte, od strony 
zabudowań posusz w koronie 40% 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

38. 2008-08-08 
Pomnikowy grab znajduje się w parku 
przypałacowym przy ul. Sienkiewicza 96, ok. 
50 m na południe od pałacu 

Burmistrz Piławy Górnej Jednoobiektowy Wypróchniały pień i konary 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

39. 2008-08-08 
Pomnikowy jesion znajduje się w parku 
przypałacowym przy ul. Sienkiewicza 96, ok. 
50 m na południowy-wschód od pałacu 

Burmistrz Piławy Górnej Jednoobiektowy 
Wypróchnienie w centralnej części pnia 

w miejscu złamania jednego z 
przewodników 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

40. 2008-08-08 
Pomnikowa grupa znajduje się przy wjeździe 
na posesję Sienkiewicza 96 

Burmistrz Piławy Górnej Wieloobiektowy grupa 4 drzew 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

41. 2008-08-08 

Pomnikowa grupa kasztanowców znajduje się 
w parku przypałacowym przy ul. Sienkiewicza 
96, nad półnoncym brzegiem zbiornika 
wodnego 

Burmistrz Piławy Górnej Wieloobiektowy grupa 2 drzew 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

42. 2008-08-08 
Pomnikowa topola znajduje się w 
południowo-wschodnim narożniku posesji 
przy ul. Mostowej 5 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy  
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

43. 2008-08-08 
Na wysepce na stawie w odległości 150 mb 
od pałacu 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy 
Bluszcz o rozmiarach pomnikowych - 

obwód pnącza 140 cm 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

44. 2008-08-08 
Po lewej stronie drogi ze wsi Roztocznik do 
wsi Kołaczów 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy Mocno podcięte konary 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

45. 2008-08-08 Obok parku wiejskiego przy drodze 
Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy Uszkodzenia od maszyn budowlanych 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

46. 2008-08-08 
Obok parku wiejskiego 45 m od stawu, na 
trawie przy brukowanej ulicy 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy Posusz w koronie ok. 40%, 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

47. 2008-08-08 
Obok parku wiejskiego 50 m od stawu, na 
trawie przy brukowanej ulicy 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy  
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 
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48. 2008-08-08 

Obok parku wiejskiego przy budynku nad 
stawem w odległości 40 m po lewej stronie 
od drogi wiodącej z szosy Roztocznik do 
Kołaczowa 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy 
Mocno podcięte konary, posusz w 

koronie ok. 12% 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

49. 2008-08-08 
Przy drodze w kierunku byłych pól GHZ w 
odległości 10 m od budynków byłej 
Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy Wypróchnienie w części odziomkowej 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

50. 2008-08-08 
Na  wysepce okalanej wodami stawu 
zlokalizowanego naprzeciw budynku 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy  
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

51. 2008-08-08 
Pomnikowy klon znajduje się pomiędzy 
stawem, a ruinami zamku przy ul. 
Jodłownickiej 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy 
Mocno podcięte konary, 

wypróchnienie w części odziomkowej, 
posusz w koronie ok. 15% 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

52. 2008-08-08 
W środku parku na wysokości grobli, 
pomiędzy dwoma najbardziej wysuniętymi na 
północ stawami 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy  
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

53. 2008-08-08 
W parku od wschodniej strony, 100 m od 
pałacu i 10 m od środkowego stawu 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy 
Grzybnia na pniu, posusz w koronie ok. 

30% 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

54. 2008-08-08 
W parku przy stawie wysuniętym najbardziej 
na północ 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy 
Posusz w koronie ok. 5%, mocno 

przycięte konary 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

55. 2008-08-08 
W parku w przedłużeniu ul. Ogrodowej, nad 
stawem 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy  
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

56. 2008-08-08 

W południowo-wszchodniej części parku 
wzdłuż drzewostanu swierkowego w 
odległości 20 m prostopadle do drogi za 
stawem w kierunku wsi Kołaczów 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Wieloobiektowy 
grupa 10 drzew, w terenie odnaleziono 

8 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

57. 2008-08-08 
W pobliżu budynku Roztocznik 65A w 
rozwidleniu dróg 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Wieloobiektowy grupa 2 drzew 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

58. 2008-08-08 
Pomnik znajduje się ok. 250 m polną drogą 
na południowy wchód od posesji nr 2 

Wójt Gminy 
Dzierżoniów 

Jednoobiektowy 

glejsy i skały wapienno-krzemianowe, 
erlany, łom mocno zarośnięty, 

wydobycie metodą strzałową (ślady po 
nawierceniach) 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2008-08-19 

59. 1995-12-29 
Na terenie lasów państwowych Nadleśnictwo 
Miękinia oddz. 242 

Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy Posusz w koronie 40% 
Uchwała nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki z 
dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

 1995-12-29 

60. 1995-12-29 Narożnik placu Kościelnego Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy  
Uchwała nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki z 
dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

 1995-12-29 

61. 1995-12-29 Na terenie zabytkowego parku Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy  
Uchwała nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki z 
dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

 1995-12-29 

62. 1995-12-29 Na terenie zabytkowego parku Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy 
Drzewo pęknięte na pół, jeden z 

głównych przewodników złamany, 
ślady po uderzeniu pioruna 

Uchwała nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki z 
dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

 1995-12-29 

63. 1995-12-29 Na terenie zabytkowego parku Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy  
Uchwała nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki z 
dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

 1995-12-29 

64. 1995-12-29 20 m na południe od drogi Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy Posusz w koronie 10%, grzybnia w pniu 
Uchwała nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki z 
dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

 1995-12-29 
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65. 1995-12-29 Przed bramą wjazdową do parku Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy Posusz w koronie 40% 
Uchwała nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki z 
dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

 1995-12-29 

66. 1995-12-29 Działka prywatna Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy  
Uchwała nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki z 
dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

 1995-12-29 

67. 1980-08-28 Działka prywatna Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy  

Decyzja nr 3/80 Urzędu Województwa 
Wrocławskiego z dnia 28 sierpnia 1980 r. w 
sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gat. 
lipa drobnolistna (Tilia cordata). 

 1980-08-28 

68. 2008-08-08 Działka prywatna Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy Posusz w koronie 2% 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

69. 2008-08-08 Działka prywatna Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy 
blizna po uderzeniu pioruna na pniu, 

wypruchnienie 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

70. 2008-08-08 
Rośnie w północno-wschodniej części 
przypałacowego parku przy ul. Nadrzecznej 

Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy Posusz w koronie 45% 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

71. 2008-08-08 Działka prywatna Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy 
Grzybnia na pniu, połamane konary, 
spróchniałe 3 główne przewodniki 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

72. 2008-08-08 
Pomnikowy dąb znajduje się na skrzyżowaniu 
dróg, przed budynkiem nr 74 

Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy  
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

73. 2008-08-08 30 m na południe od drogi Urząd Gminy Łagiewniki Jednoobiektowy 
Posusz w koronie 30%, wypróchnienie 

w odziomku 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

74. 2008-08-08 Za posesją Kietlin 21 przy ścieżce 
Burmistrz Miasta i Gminy 

w  Niemczy 
Jednoobiektowy 

Wypróchnienie w części odziomkowej, 
posusz w koronie 15%, porośnięte 

bluszczem 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

75. 2008-08-08 Za posesją Kietlin 21 przy ścieżce 
Burmistrz Miasta i Gminy 

w  Niemczy 
Jednoobiektowy 

blizna, wypróchnienie w odziomku, 
posusz 30% 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

76. 2008-08-08 W parku wiejskim, 20 m od pałacu 
Burmistrz Miasta i Gminy 

w  Niemczy 
Jednoobiektowy Dwa konary złamane 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

77. 2008-08-08 Przed pałacem 
Burmistrz Miasta i Gminy 

w  Niemczy 
Jednoobiektowy 

blizny w środkowej części pnia, 
wypróchnienia w miejscach obciętych 

konarów, pozostałości po elektrycznym 
pastuchu w pniu. 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

78. 2008-08-08 W parku wiejskim na wzniesieniu 
Burmistrz Miasta i Gminy 

w  Niemczy 
Jednoobiektowy 

Kilka podciętych konarów, posusz w 
koronie 5% 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

79. 2008-08-08 

Pomnikowy buk rośnie w obrębie parku 
przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15, ok. 40 
m na północny zachód od pałacu, nieopodal 
pomnika przyrody - dębu 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy 14% konarów połamanych 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

80. 2008-08-08 

Pomnikowy dąb rośnie w obrębie parku 
przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15, około 
40m na północny zachód od pałacu, 
nieopodal pomnika przyrody - buka 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy Posusz w koronie 10% 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

81. 2008-08-08 
Pomnikowy dąb rośnie w obrębie parku 
przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15, ok. 50 
m na zachód od pałacu 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy 
bluszcz, 10% konarów ucietych, 

wypróchnienie w odziomku 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 
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82. 2008-08-08 
Pomnikowa lipa rośnie w silnym zakrzaczeniu 
pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a rzeką 
Ślęzą 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy  
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

83. 2008-08-08 
Pomnikowy dąb rośnie pomiędzy polami, a 
rzeką Ślęzą, ok. 190 m na wschód od posesji 
Batalionów Chłopskich 23 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy  
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

84. 2008-08-08 
Pomnikowy dąb rośnie u szczytu skarpy przy 
ul. Parkowej 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy Konary mocno podcięte, posusz 15% 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

85. 2008-08-08 
Pomnikowy cis rośnie w obrębie parku 
przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15, ok. 60 
m na wschód od pałacu 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy Kilka suchych konarów 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

86. 2008-08-08 
Pomnikowy cis rośnie w obrębie parku 
przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15, ok. 60 
m na północny wschód od pałacu 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy 
20% konarów połamanych przez 

sąsiednie wywrócone drzewo 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

87. 2008-08-08 
Pomnikowy rośnie w obrębie parku 
przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15, ok. 30 
m na północ od pałacu 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy 
Forma krzaczasta - wypróchnienia w 3 

konarach 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

88. 2008-08-08 
Pomnikowy platan rośnie w obrębie parku 
przypałacowego przy ul. Zdrojowej 15, ok. 30 
m na wschód od pałacu 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy bluszcz 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

89. 2008-08-08 
W  parku wiejskim 20 m od nasypu po 
kolejce wąskotorowej 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy 
15% uschniętych konarów, 

wypróchnienie w części odziomkowej 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

90. 2008-08-08 
W  parku wiejskim na skraju pól i parku w 
jego południowej części 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy 
Główny przewodnik złamany, pień 

pusty w środku 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

91. 2008-08-08 
W południowej części parku wiejskiego, 5 m 
od pól 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Jednoobiektowy Drzewo martwe 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

92. 2008-08-08 Przy dwóch wodospadach, przy mostku 
Burmistrz Miasta i Gminy 

w  Niemczy 
Jednoobiektowy  

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

93. 2008-08-08 W Jarze w  odległości 140 m od ruin zamku 
Burmistrz Miasta i Gminy 

w  Niemczy 
Jednoobiektowy Jeden z głównych konarów złamany 

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

94. 2008-08-08 
Pomnikowe kasztanowce znajdują się przy 
szosie do Piławy Górnej, pomiędzy drogą a 
stawem 

Burmistrz Miasta i Gminy 
w  Niemczy 

Wieloobiektowy aleja 24 drzew (28) 
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego 

2008-08-19 

95. 2015-11-18 
Drzewo rośnie na działce nr 203 B-Ps 
położonej obręb Wilków Wlk., 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Niemcza 

Jednoobiektowy 
Drzewo gatunku dąb szypułkowy 

(Quercus robur), wymiary:  obwód pnia 
670 cm, wysokość około 35 m. 

Uchwała nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Niemczy z 
dnia 29 października 2015 roku w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2015-11-03 

96. 2017-09-22 
Park przy ul. 1 Maja a ul. W. Polskiego - 
działka nr 4/2, obręb Osiedle - pomnik rośnie 
na wejściu od strony ul. 1 Maja a ul. Parkowej. 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo buk pospolity (Fagus sylvatica), 

o obwodzie 387 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

97. 2017-09-22 

Pomnik znajduje się  w parku przy ul. 1 Maja i 
ul. W. Polskiego , na działce nr 4/2, obręb 
Osiedle - rośnie od strony budynków przy ul. 
Parkowej, na wysokości budynku nr 4 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo Buk pospolity (Buk zwyczajny) - 

Fagus sylvatica, 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

98. 2017-09-22 

Pomnik znajduje się  w parku przy ul. 1 Maja i 
ul. W. Polskiego , na działce nr 4/2, obręb 
Osiedle - rośnie od strony budynków przy ul. 
Parkowej, na wysokości budynku nr 7 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo buk pospolity ( Fagus 

sylvatica), obwód 377 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

99. 2017-09-22 
Pomnik znajduje się  w parku przy ul. 1 Maja i 
ul. W. Polskiego , na działce nr 4/2, obręb 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo lipa drobnolistna (Tilia 

cordata), obwód 433 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 
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Osiedle - rośnie od strony budynków przy ul. 
Parkowej, na wysokości budynku nr 7 

100. 2017-09-22 
Pomnik znajduje się  w parku przy ul. 1 Maja i 
ul. W. Polskiego , na działce nr 4/2, obręb 
Osiedle - rośnie od strony placu zabaw 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo dąb szypułkowy ( Quercus 

robur), obwód 369 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

101. 2017-09-22 
Pomnik zlokalizowany przy ul. Piastowskiej 
19c - działka nr 104/6, obręb Fabryczna. 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo cis pospolity (Taxus baccata), 

obwód 131 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

102. 2017-09-22 
Pomnik zlokalizowany przy ul. Piastowskiej 
19c - działka nr 104/6, obręb Fabryczna. 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo cis pospolity (Taxus baccata), 

obwód 122 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

103. 2017-09-22 
Pomnik zlokalizowany przy ul. Korczaka 1-3 - 
działka nr 809/2 obręb Fabryczna. 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo dąb szypułkowy (Quercus 

robur), obwód 343 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

104. 2017-09-22 
Pomnik zlokalizowany przy ul. Korczaka 1-3 - 
działka nr 809/2 obręb Fabryczna. 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo buk pospolity, odmiana 

czerwonolistna, dwupienny, 262 i 205 
cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

105. 2017-09-22 
Pomnik zlokalizowany przy ul. Korczaka 4 - 
działka nr 34/1 obręb Fabryczna. 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo sosna czarna ( Pinus nigra), 

obwód 357 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

106. 2017-09-22 
Pomnik zlokalizowany przy ul. Korczaka 1-3 - 
działka nr 809/2 obręb Fabryczna. 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo jodła kalifornijska (Abies 

concolor), obwód 197 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

107. 2017-09-22 
Pomnik zlokalizowany przy ul. Korczaka 1-3 - 
działka nr 809/2 obręb Fabryczna. 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo platan klonolistny (Platanus 

xhispanica), obwód 245 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

108. 2017-09-22 
Pomnik zlokalizowany na pl. Kombatanta - 
działka nr 953, obręb Fabryczna. 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo Sosna czarna (Pinus nigra), 

obwód 277 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

109. 2017-09-22 
Pomnik zlokalizowany przy ul. Wolności 92 - 
działka nr618/2 obręb Południe, rośnie od 
strony ul. 1 Maja 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo cypryśnik błotny (Taxodium 

distichum), obwód 342 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

110. 2017-09-22 
Pomnik zlokalizowany na pl. Kościelnym - 
działka nr 390/2 obręb Fabryczna, rośnie od 
strony Potoku Bielawa. 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo lipa drobnolistna (Tilia 

cordata), obwód 342 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

111. 2017-09-22 
Pomnik zlokalizowany przy ul. 3 Maja - vis a vi 
budynku nr 11, działka nr 724 obręb Północ. 

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 
Drzewo dąb szypułkowy (Quercus 

robur(), obwód 406 cm 

Uchwała nr 40/367/17 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2017-09-07 

112. 2018-06-14 
znajduje się na działce nr 469/213 i 931 , 
obręb Kamionki, leśnictwo Pieszyce 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Pieszyce 

Jednoobiektowy 
skały mineralne - gnejsy o wymiarach 

10x10 m, wys. 4m, pow. 0.04 ha 

Uchwała Nr XLV/322/2018 Rady Miejskiej w 
Pieszycach z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie 
ustanowienia  

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2018-05-30 

113. 2018-06-14 
Znajduje się na działce nr 768/183 położonej  
w obrębie Piskorzów w Leśnictwie Piskorzów 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Pieszyce 

Jednoobiektowy  

Uchwała Nr XLV/322/2018 Rady Miejskiej W 
Pieszycach 
z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody nieożywionej 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2018-05-30 

114. 2020-10-24 
Drzewo rośnie na działce ewidencyjnej nr 
1070/18 o/Osiedle przy ul. Ostroszowickiej 6 
(w podrówku) w Bielawie  

Burmistrz Miasta Bielawa Jednoobiektowy 

Buk pospolity zlokalizowany przy ul. 
Ostroszowickiej 6 (w podwórku) 

(współrzędne geograficzne: N: 50 
°40'27 E: 16 °36'26 

Uchwała nr XXX/273/2020 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody 

Dz. Urz. 
Województwa 

Dolnośląskiego 
2020-09-30 
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