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Jeżeli człowiek sam nie wie do jakiego  zmierza portu, żaden wiatr nie jest pomyślny 

SENEKA 

 

ROZDZIAŁ 1 
 

WPROWADZENIE  
 

 

Strategia jest nadrzędnym i integratywnym planem, określającym korzyści dla społeczności w związku 

z oczekiwaniami i wyzwaniami otoczenia.1 

Planowanie strategiczne jest procesem, w którym świadomie przewiduje się i kontroluje rozwój 

miasta nie czekając biernie na przyszłe zdarzenia. Jest to umiejętnośd reagowania na zmiany 

otoczenia, a nawet ich wyprzedzanie. W procesie planowania strategicznego, miasto Świebodzice 

należy postrzegad z jednej strony jako zamkniętą całośd, z drugiej zaś jako częśd systemu globalnego. 

Otoczenie terytorialne i makroekonomiczne ma bowiem stały wpływ na funkcjonowanie i rozwój 

miasta.  

Strategia jest więc zbiorem celów (zadao), ujętych w programy i plany, stanowi wzorzec decyzji, które 

dotyczą pozycji i tożsamości samorządu, jego zdolności do wykorzystywania swych mocnych stron 

oraz prawdopodobieostwa odniesienia sukcesu w regionie. 

„Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020” zawierająca 

w sobie dwa moduły: Wieloletni Plan Inwestycyjny 2011-2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 

2011-2020, jest dokumentem kompleksowym, wyznaczającym kierunki rozwoju Świebodzic do roku 

2020. 

 

Podstawą opracowania Strategii jest Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2009 nr 84 poz. 712 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9 strategiami rozwoju są: 

1) długookresowa strategia rozwoju kraju – dokument określający główne trendy, wyzwania, 

i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego 

zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres 

co najmniej 15 lat; 

2) średniookresowa strategia rozwoju kraju – dokument określający podstawowe uwarunkowania, 

cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym 

i przestrzennym, obejmujący okres 4-10 lat, realizowany przez strategie rozwoju oraz przy 

pomocy programów, z uwzględnieniem okresu programowania Unii Europejskiej; 

3) inne strategie rozwoju – dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki 

rozwoju w danych obszarach wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju kraju, odnoszące 

się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin, realizowane przy 

pomocy programów. 

 

 

                                                           
1 Wg W.F. Gluck 1980 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
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Wg art. 13 pkt. 1 ww. ustawy strategia rozwoju w szczególności określa: 

1) diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, 

z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowao przestrzennych; 

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią; 

3) określenie celów rozwoju w zakresie objętym strategią; 

4) wskaźniki realizacji; 

5) określenie kierunków interwencji, odpowiednio do rodzaju strategii, w ujęciu wojewódzkim lub 

terytorialnym; 

6) systemy realizacji i ramy finansowe. 

 

„Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice 2012-2020” jest opracowaniem, 

które poprzez swoją treśd i sposób dochodzenia do zawartych w nim rozwiązao porządkuje wiedzę 

o mieście, wyznacza długofalowe kierunki jego rozwoju oraz uruchamia partnerskie działania na rzecz 

rozwoju Świebodzic.  

Dokument otwiera nowy sposób myślenia o rozwoju miasta dążąc do odkrywania i uruchamiania 

niewykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych. Wyzwalanie i utrwalanie 

aktywności społeczności lokalnej, wraz z niezbędną determinacją i konsekwencją działao 

strategicznych podejmowanych przez władze lokalne, prowadzid będzie do intensyfikowania rozwoju 

miasta oraz generowania realnych, pozytywnych zmian odczuwalnych dla mieszkaoców Świebodzic. 

 

Strategia wyznacza cele strategiczne i operacyjne, służące przełamywaniu strukturalnych problemów 

gospodarczych i społecznych  oraz  podnoszeniu konkurencyjności miasta na tle województwa i kraju. 

Realizacja tej wizji rozwoju będzie synergiczną sumą działao prorozwojowych wszystkich uczestników 

tego procesu, w tym zwłaszcza podmiotów gospodarczych, samorządu  terytorialnego, organizacji 

społecznych i kulturalnych. Osiągnięcie założonej wizji rozwoju będzie wspierane integracją wokół 

strategii wszystkich podmiotów gospodarczych i społecznych.  

 

Strategia jest dokumentem określającym kierunki rozwoju w zmieniających się warunkach 

zewnętrznych i wewnętrznych kraju. Horyzont czasowy Strategii przyjęty na lata 2012-2020, wynika 

z przyjętych okresów programowania krajowej polityki regionalnej2. Spójny jest także z okresem 

programowania aktualizowanej strategii rozwoju województwa dolnośląskiego zaplanowanej do 

2020 r.   

 

Strategia opracowana została zgodnie z metodyką Unii Europejskiej polegającą na stworzeniu 

strategii zrównoważonego rozwoju. 

Poniższy rysunek przedstawia główne elementy tej metody. Prace nad Strategią rozpoczęto 

od analizy danych i oceny sytuacji w mieście. Wykorzystano tutaj aktywnośd mieszkaoców 

w współtworzeniu koncepcji rozwoju Świebodzic. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji 

społecznych oraz przeprowadzonego badania ankietowego, którego głównym celem było zebranie 

opinii mieszkaoców o warunkach życia w Świebodzicach, barierach rozwojowych, najpilniejszych 

problemach inwestycyjnych i społecznych do rozwiązania w latach 2012-2020 opracowano analizę 

SWOT dla miasta Świebodzice (mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia w aspekcie czynników: 

ekonomicznych, społecznych i technologicznych).  

                                                           
2 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie  (przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010r.) 
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Drugim elementem metody było opracowanie wizji i misji oraz określenie celów strategicznych 

i operacyjnych. Trzecim elementem było określenie zadao inwestycyjnych na potrzebę stworzenia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Czwartym elementem 

było formułowanie zasadniczej części strategii obejmującej: obszary rozwojowe oraz  sposób 

zarządzania i wdrażania Strategii.   

 
Rys. 1.1. Proces tworzenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Strategia składa się, więc z pięciu zasadniczych części. Częśd I przedstawia sytuację wewnętrzną 

i zewnętrzną gminy wraz z analizą SWOT, częśd II zawiera wizję, misję oraz cele strategiczne 

i operacyjne Strategii oraz obszary rozwojowe, częśd III to prognoza finansowa Strategii Rozwoju  

Społeczno – Gospodarczego Miasta Świebodzice 2012-2020, częśd IV  to system zarządzania 

Strategią, częśd V to plan marketingowy Strategii.     
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Rys. 1.2. Schemat budowy Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Strategia jest dokumentem stanowiącym swoiste zaproszenie do współpracy dla wszystkich 

aktywnych podmiotów lokalnych zainteresowanych przyszłością miasta Świebodzice. 

 
 

Diagnoza  
stanu 

wyjściowego, 
analiza SWOT 

Misja / wizja 

Cele strategiczne: co chcemy osiągnąd? gdzie 
chcemy byd?) 

Cele operacyjne: w jaki sposób chcemy to 
osiągnąd? 

Delimitacja obszarów rozwojowych:  

infrastruktura miejska, promocja przedsiębiorczości,  
turystyka i rekreacja, edukacja i kultura, polityka społeczna,  

ochrona zdrowia, ochrona środowiska i rolnictwo 

System wdrażania Strategii: monitoring, ewaluacja, marketing terytorialny 

Źródła finansowania : własne i zewnętrzne, projekcja możliwości finansowych 
miasta w latach 2011-2020, wybór najbardziej optymalnego wariantu finansowania 
rozwoju miasta 

 
WPF 

Zadania inwestycyjne w rozbiciu na kolejne lata powiązane z budżetem miasta 
 i funduszami zewnętrznymi ,  w tym UE i EOG na lata 2011-2020 

 
WPI 
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ROZDZIAŁ 2 
 

STRESZCZENIE 
 

 

„Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020” jest 

podstawowym dokumentem określającym wizję, misję cele strategiczne i cele operacyjne oraz 

obszary rozwojowe miasta Świebodzice. Strategia posiada szeroki kontekst regionalny i ogólnopolski. 

Jej cele strategiczne są ściśle powiązane z dokumentami strategicznymi określającymi rozwój 

województwa dolnośląskiego i kraju. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej i przestrzennej 

miasta, w tym badania ankietowe oraz analiza różnych uwarunkowao zewnętrznych, pozwoliła na 

wypracowanie wizji miasta Świebodzice: 

 
 

Na podstawie wizji została określona misja Strategii, która brzmi: 

 

Misja opierad się będzie o realizację zadao, dla których wyznaczono główne obszary rozwojowe:  

- obszar rozwojowy I: INFRASTRUKTURA MIEJSKA, 

- obszar rozwojowy II: PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 

- obszar rozwojowy III: TURYSTYKA I REKREACJA, 

- obszar rozwojowy IV: EDUKACJA I KULTURA, 

- obszar rozwojowy V: POLITYKA SPOŁECZNA, 

- obszar rozwojowy VI: OCHRONA ZDROWIA, 

- obszar rozwojowy VII: OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO. 

 

Tak zdefiniowana misja spełnia funkcję wyznacznika podstawowych kierunków prac nad określeniem 

celów strategicznych rozwoju miasta Świebodzice oraz celów operacyjnych i zadao realizacyjnych. 

 
Świebodzice miastem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym, zapewniającym dobry 

poziom życia mieszkaoców w sferze społecznej i gospodarczej. 

 

 
MISJĄ miasta Świebodzice jest zapewnienie jego mieszkaocom dobrych warunków 

życia i zaspokajanie ich potrzeb. Priorytetem działalności władz samorządowych jest 

poprawa komfortu życia i stymulowanie rozwoju społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego.  
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CEL STRATEGICZNY 1: Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności posiadanych zasobów miasta. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 1.1. Wspieranie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej. 

CEL OPERACYJNY 1.2. Poprawa estetyki miasta. 

CEL OPERACYJNY 1.3. 
Usprawnienie ruchu na węzłowych skrzyżowaniach poprzez budowę rond 

i sygnalizacji. 

CEL OPERACYJNY 1.4. Integracja komunikacyjna miasta. 

CEL OPERACYJNY 1.5. 
Optymalizacja wykorzystania dysponowanego taboru w zakresie 

dopasowania wielkości taboru do jego obciążenia. 

CEL OPERACYJNY 1.6. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkalne. 

 

CEL STRATEGICZNY 2: 
Trwały rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę miejsc pracy 

oraz efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 2.1. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkaoców. 

CEL OPERACYJNY 2.2. Rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej. 

CEL OPERACYJNY 2.3. Wspieranie działao na rzecz wzrostu zatrudnienia. 

CEL OPERACYJNY 2.4. Utworzenie Rady Wspierania Przedsiębiorczości. 

 

CEL STRATEGICZNY 3: Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Świebodzic. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 3.1. Rozwój i poprawa jakości bazy rekreacyjnej. 

CEL OPERACYJNY 3.2 
Wykorzystanie i ochrona zabytków miasta do kształtowania przestrzeni 

publicznej. 

CEL OPERACYJNY 3.3. Kształtowanie i ochrona wartości krajobrazowych. 

CEL OPERACYJNY 3.4. Promocja wydarzeo i imprez odbywających się w mieście. 

CEL OPERACYJNY 3.5. Stworzenie centrum czasu wolnego. 

CEL OPERACYJNY 3.6. Remont i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

CEL OPERACYJNY 3.7. Budowa nowych ścieżek rowerowych. 
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CEL STRATEGICZNY 4: Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców w sferze edukacji i kultury. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 4.1. Zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa. 

CEL OPERACYJNY 4.2 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych i kulturalnych. 

CEL OPERACYJNY 4.3 Elastyczne i systematyczne rozszerzanie oferty edukacyjnej. 

CEL OPERACYJNY 4.4. Dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych. 

CEL OPERACYJNY 4.5. Rozwój oferty kulturalnej. 

CEL OPERACYJNY 4.6. 
Skierowanie aktywności młodych ludzi na działania konstruktywne oraz 

zagospodarowanie ich czasu wolnego. 

 

CEL STRATEGICZNY 5: Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców w zakresie usług społecznych. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 5.1. Przeciwdziałanie bezrobociu. 

CEL OPERACYJNY 5.2. Zapewnienie bezpieczeostwa mieszkaoców. 

CEL OPERACYJNY 5.3. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej. 

CEL OPERACYJNY 5.4. Zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli. 

CEL OPERACYJNY 5.5. Reintegracja grup wykluczonych. 

CEL OPERACYJNY 5.6. Wspieranie działao organizacji pozarządowych. 

CEL OPERACYJNY 5.7. Propagowanie, wdrażanie i wspieranie działao wolontariatu. 

CEL OPERACYJNY 5.8. Utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

CEL OPERACYJNY 5.9. Intensyfikacja dialogu społecznego. 

CEL OPERACYJNY 5.10. 
Wykorzystanie aktywności społecznej mieszkaoców miasta w kreowaniu 

jego rozwoju. 

 

CEL STRATEGICZNY 6: Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców w zakresie ochrony zdrowia. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 6.1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkaoców. 
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CEL STRATEGICZNY 7: Wspieranie rolnictwa oraz działao w zakresie ochrony środowiska. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 7.1. Działanie na rzecz utworzenia sołectwa dla obszarów wiejskich.  

CEL OPERACYJNY 7.2. 
Wspieranie integracji środowiska wiejskiego w wymiarze społeczno-

kulturowym. 

CEL OPERACYJNY 7.3. 
Wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych  

i agroturystycznych. 

CEL OPERACYJNY 7.4. Melioracja terenów rolniczych. 

CEL OPERACYJNY 7.5. Zachowanie czystości środowiska naturalnego. 

CEL OPERACYJNY 7.6. Wspierania działao i projektów proekologicznych. 

CEL OPERACYJNY 7.7. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeostwa powodziowego. 

CEL OPERACYJNY 7.8. 
Dążenie do pełnego zabezpieczenia rzeki Pełcznicy i potoków 

stwarzających zagrożenie powodziowe. 

CEL OPERACYJNY 7.9. Działanie na rzecz budowy zbiorników retencyjnych. 

CEL OPERACYJNY 7.10. Edukacja mieszkaoców terenów potencjalnie zagrożonych powodzią. 

 

Dopełnieniem  procesu planowania i pokazania drogi dojścia do zakładanej wizji są: Wieloletni Plan 

Inwestycyjny  i Wieloletnia Prognoza Finansowa. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany został dla zadao planowanych przez miasto w powiązaniu 

z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych. 

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie 

czasowym. 

 

Rozkład nakładów finansowych na przestrzeni lat 2011-2020 został uzależniony od cyklu realizacji 

inwestycji oraz od przewidywanej dostępności bezzwrotnych środków pieniężnych pochodzących 

CEL OPERACYJNY 6.2. 
Poprawa warunków zdrowotnych mieszkaoców  poprzez wzrost jakości 

usług w jednostkach ochrony zdrowia. 

CEL OPERACYJNY 6.3. 
Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej 

opieki zdrowotnej. 

CEL OPERACYJNY 6.4. 

Zapewnienie warunków do rehabilitacji osób starszych 

i niepełnosprawnych oraz zapewnienie im warunków do aktywnego 

spędzania czasu. 

CEL OPERACYJNY 6.5. Organizowanie badao profilaktycznych oraz spotkao ze specjalistami. 

CEL OPERACYJNY 6.6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 
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z budżetu Unii Europejskiej, gdyż podstawowym założeniem WPI jest realizacja inwestycji, które będą 

mogły uzyskad wsparcie finansowe w postaci środków bezzwrotnych.  

Realizacja zadao jest zaplanowana przy założeniu pozyskania dotacji ze źródeł zewnętrznych na 

poziomie 10,85%. Niemniej jednak dla zachowania płynności finansowej miasta (i realizacji 

zamierzonych zadao w WPI) konieczne będzie finansowanie wkładu własnego częściowo z kredytów, 

pożyczek, obligacji lub środków bezzwrotnych. 

 

Poziom zadłużenia budżetu miasta mierzony procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia 

do rocznych dochodów budżetowych (max 15%), jak również wskaźnikiem wielkości długu do 

rocznych dochodów (max 60%) w prognozie utrzymuje tendencję malejącą, co stwarza miastu 

Świebodzice dobre perspektywy na realizację zamierzonych działao. 

 
Rys.2.1. Wskaźnik obsługi długu miasta Świebodzice 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika Nr 2 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 

19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2011-2020  

 

Rys. 2.2. Wskaźnik długu do dochodu miasta Świebodzice 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika Nr 2 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 

19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2011-2020 
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Przyjęcie i wdrożenie Strategii powinno skutkowad pozytywnymi efektami odczuwalnymi dla 

beneficjentów Strategii, czyli społeczności lokalnej – mieszkaocom Świebodzic, działających tu 

podmiotów gospodarczych oraz przyszłych inwestorów, ale także dla samej władzy samorządowej. 

 

Efekty wdrożenia „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-

2020”: 

1) Wykreowanie korzystnego wizerunku miasta Świebodzice w opinii obecnych i przyszłych 

mieszkaoców. 

2) Umocnienie przeświadczenia o atrakcyjności inwestycyjnej miasta Świebodzice.  

3) Poprawa jakości życia  mieszkaoców. 

4) Zmniejszenie emigracji mieszkaoców miasta.  

5) Uzyskanie poparcia społecznego dla procesów  rozwojowych miasta. 

6) Zwiększenie możliwości merytorycznych i formalnych dla pozyskania środków zewnętrznych na 

rozwój miasta. 

7) Zwiększenie zakresu współpracy (opartej na partnerstwie) władzy samorządowej z samorządem 

powiatu świdnickiego, samorządem województwa dolnośląskiego, a także partnerami 

zewnętrznymi - potencjalnymi inwestorami. 

8) Zwiększenie wielkości środków budżetowych i pozabudżetowych przeznaczanych na realizację 

zadao inwestycyjnych w mieście.  

9) Zwiększenie skuteczności i efektywności wydatkowania środków budżetowych 

i pozabudżetowych. 
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CZĘŚD I 

 

SYTUACJA WEWNĘTRZNA 

I ZEWNĘTRZNA – ANALIZA 

SWOT 
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ROZDZIAŁ 3 

 

ANALIZA SYTUACJI OBECNEJ MIASTA 

ŚWIEBODZICE  

 

3.1. Dane podstawowe 

Poprawna analiza sytuacji miasta Świebodzice jest podstawą do prawidłowego wyznaczenia wizji 

i misji miasta oraz wynikających z nich celów strategicznych i operacyjnych.  

3.1.1. Położenie 

Świebodzice, jedno z najstarszych śląskich miast, położone są w południowo-zachodniej części 

powiatu świdnickiego. Od południa miasto graniczy bezpośrednio z Wałbrzychem. Od zakooczenia 

II wojny światowej do 1975 r. Świebodzice przynależały do województwa wrocławskiego, zaś od 1975 

do kooca 1998 r. pozostawały w obrębie województwa wałbrzyskiego. W wyniku reformy 

terytorialno - administracyjnej paostwa polskiego od 1 stycznia 1999 r. znalazły się na terenie nowo 

utworzonego województwa dolnośląskiego.  

Rys. 3.1. Świebodzice na mapie Polski 

 
Źródło: www.berlin.polemb.net 

Świebodzice 
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Południowymi kraocami miasta biegnie granica Książaoskiego Parku Krajobrazowego, gdzie znajduje się fragment parku zamkowego Książa. W obręb miasta 

włączono dwie dawne wsie, obie ciągnące się wzdłuż rzeki Pełcznicy: na południowym zachodzie śródgórską Pełcznicę, zaś na północnym-wschodzie 

równinne Ciernie. 

Rys. 3.2. Plan miasta Świebodzice 

 

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach 
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Świebodzice są znaczącym węzłem drogowym południowo-zachodniej Polski. Południowo 

wschodnimi obrzeżami miasta biegnie trasa komunikacyjna o znaczeniu krajowym nr 35 z Wrocławia 

przez Świdnicę, Wałbrzych do przejścia granicznego z Republiką Czeską w Goliosku. Od niej na 

północny-zachód przez miasto odchodzi trasa krajowa nr 34 do Dobromierza i drogi nr 5. W mieście 

bierze swój początek droga wojewódzka nr 374 i prowadzi do Jawora przez Strzegom. Na terenie 

Świebodzic swój początek mają również trasy o znaczeniu wojewódzkim nr 371 i 373. Od trasy 

krajowej nr 34 tuż za zabudowaniami miasta odchodzi lokalna szosa do Kamiennej Góry przez Stare 

Bogaczowice, zaś z Cierni lokalna szosa do Milikowic. Elementem uzupełniającym jest przebieg przez 

miasto linii kolejowej. Miasto posiada bezpośrednie połączenia między innymi z takimi miastami jak: 

Wałbrzych, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Wrocław, Poznao, Kalisz, Szczecin, Warszawa, Opole, 

Częstochowa, Bydgoszcz, Gdaosk, Gdynia, Sopot. W okresie wiosenno-letnim, w weekendy kursuje 

także pociąg do czeskiego Trutnova. 

Miasto jest położone w środkowym biegu niespokojnej, górskiej Pełcznicy, będącej największym, 

prawym dopływem Strzegomki, na Pogórzu Świebodzickim u stóp Gór Wałbrzyskich. Świebodzice 

leżą na średniej wysokości 260-330 m n.p.m. Najniżej położonym punktem jest dolina Pełcznicy 

poniżej ujścia do niej Lubiechowskiej Wody - 235 m n.p.m., zaś najwyższy punkt w mieście to zbocze 

Góry Garbnik- 422 m n.p.m. Pod względem geograficznym Świebodzice usytuowane są w pasie 

Obniżenia Podsudeckiego, na styku dwóch mezoregionów: od strony południowej - Pogórza 

Świebodzickiego (południowo-wschodnia częśd Pogórza Wałbrzyskiego), stanowiącego częśd 

Sudetów Środkowych, od północnej - Równiny Świdnickiej, stanowiącej częśd Przedgórza Sudeckiego.  

Rys. 3.3. Panorama Świebodzic 

 
Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach, fot. Piotr Świeszkowski 

Miasto zajmuje bardzo rozległy teren, a jego obszar liczy 30,4 km2, czyli o ponad 8 km2 więcej niż 

powierzchnia Świdnicy. Świebodzice rozciągają się w ułożeniu niemal południkowym na odległośd 

prawie 10 km. Ich nietypowe położenie charakteryzują bliżej współrzędne geograficzne kraoca 

północnego (płd.- zach. skraj lasu pomiędzy Cierniami i Grochotowem) 50o 53' 22" szerokości 

geograficznej północnej; kraoca południowego (600 m od góry Kamieosko) 50o 50' 09" szerokości 

geograficznej północnej; kraoca wschodniego (od ostatnich zabudowao w Cierniach, 1 km w dół rzeki 
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Pełcznicy) 16o 23' 25" długości geograficznej wschodniej; kraoca zachodniego (ok. 400 m na pn -zach. 

od góry Kamieosko) 16o 15' 17" długości geograficznej wschodniej. Południowa częśd miasta stanowi 

samodzielną jednostkę geologiczną określaną jako depresję Świebodzic. Granicami depresji 

Świebodzic są przede wszystkim linie uskoków. Na południu oddziela ją od Gór Sowich dyslokacja 

Szczawnika, czyli zaburzenia w układzie skał, spowodowane ruchami skorupy ziemskiej; na wschodzie 

granica biegnie wzdłuż brzeżnego uskoku Sudetów, natomiast po zachodniej stronie granice stanowi 

dyslokacja Strugi. Zasięg północny ze względu na występujące tu przefałdowania skał powstałe na 

granicy syluru i dewonu, w fazie górotwórczej nazwanej dla tego obszaru kaledonikiem kaczawskim, 

powstaje trudny do ustalenia. 

Rys. 3.4. Świebodzice – widok z góry 

 
Źródło: www.świebodzice.pl 

Sama niecka zbudowana jest ze skał górnego dewonu. W różnych jej częściach odkładane były 

piaskowce, mułowce, oraz wapienie rafowe. W tych ostatnich szczególnie dużo jest świadectw 

bogactwa dawnego życia. Na dnie płytkiego dewooskiego morza w tym czasie występowały 

ramienionogi, koralowce, ślimaki, małże, liliowce, trylobity, glony wapienne, oraz gąbki. Na głębszych 

wodach dominowały formy aktywnie pływające jak łodziki, czy pierwsze paleozoiczne amonity. Do 

tego morza wpadały również rośliny rosnące na okolicznych lądach. Całośd z biegiem czasu uległa 

skamienieniu. W celu zachowania tego dziewictwa najcenniejsze stanowisko „Jeziorko Daisy" w 1998 

r. zostało objęte ochroną rezerwatową. 

Rys. 3.5. Skamieniałości 

 

Źródło: www.świebodzice.pl
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3.1.2. Historia1
 

Ślady pobytu człowieka na terenie miasta Świebodzic sięgają czasów prehistorycznych. Świadczą 

o tym znaleziska archeologiczne, m.in. grot kwarcowy pochodzący prawdopodobnie ze środkowej 

epoki kamienia - mezolitu (8000 - 4500 lat p.n.e.) oraz kilka siekierek datowanych na młodszą epokę 

kamienia - neolit (4500 - 1800 lat p.n.e.). W świebodzickich Cierniach odkryto ślady cmentarzyska 

całopalnego kultury łużyckiej (ok. 1300 - 650 lat p.n.e.). Przed tysiącem lat tereny dzisiejszych 

Świebodzic były porośnięte puszczą zamieszkałą przez Ślężan. Okolice miasta były dośd gęsto 

zaludnione, o czym świadczą liczne ślady osiedli ludzkich.  

O wyborze osiedlenia się w tamtych czasach decydowały: urodzajne gleby, dogodny klimat 

i położenie geograficzne oraz sąsiedztwo lasów i terenów górskich. Dzięki wykopaliskom 

archeologicznym możemy dziś stwierdzid, że zakładanie osad słowiaoskich na tych terenach było dośd 

częste. Najazdy czeskie, które nawiedzały ziemię śląską (w latach 1039-1137) przyczyniły się do 

powstania licznych grodów warownych wzdłuż pogranicza polsko-czeskiego. Właśnie jedna z takich 

warowni dała początek dzisiejszym Świebodzicom (koniec XI wieku). 

Rys. 3.6.  Widok miasta przed 1774 r. 

 
www.świebodzice.pl 

 

Historyczne, udokumentowane źródłami pisanymi początki Świebodzic oraz dzisiejszych dzielnic 

miasta, niegdyś odrębnych wsi - Pełcznicy i Cierni sięgają początków XIII wieku. W 1203 roku 

strzegomski klasztor Joanitów otrzymał dziesięciny od kilku leżących w pobliżu wsi, m.in. i z Cierni. 

Kolejne, dotyczące Świebodzic źródła pisane są o dwierd wieku młodsze. Ze znajdującego się 

w zbiorach Wrocławskiego Archiwum Archeologicznego dokumentu Henryka Brodatego, 

wystawionego w Lwówku Śląskim 30 sierpnia 1228 roku wynika, że przy lokalizacji wsi Pełcznicy 

książę ten przekazał tutejszemu kościołowi dwa wolne łany ziemi, a ponieważ proboszcz z powodu 

szczupłej prebendy opuścił tę miejscowośd, książę dodał jeszcze dwa dalsze łany i nadto czynsze 

z istniejących tu młynów. Właściciel gruntów w Cierniach, rycerz Imbram również oferował 

kościołowi w Pełcznicy dwa łany ziemi ze swoich dóbr. 29 września 1228 roku biskup wrocławski 

Wawrzyniec przy okazji poświęcenia tutejszego kościoła (obecnie kościół św. Mikołaja), potwierdził 

dotację dla kościoła pełcznickiego. 

Świątynia świebodzicka była kościołem filialnym kościoła w sąsiedniej Pełcznicy. Świadczy to również 

o tym, że miasto już wtedy mogło byd dobrze rozwinięte i pełnid rolę osady miejskiej, a dokumenty 

Henryka Brodatego mogły już wówczas podkreślad tę zaszczytna rolę. W miastach średniowiecznych 

przy miejscowych kościołach odbywały się jarmarki. Dotyczyło to także Świebodzic, zwłaszcza ze 

względu na położenie osady obok ważnego szlaku handlowego wiodącego z Wrocławia do Czech. 

W 1241 roku całą niemal południowo-wschodnią Polskę nawiedziła groźna nawała tatarska. 

                                                           
1 Źródło: www.świebodzice.pl. 
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Po klęskach wojsk polskich w Małopolsce, Tatarzy wkroczyli na Śląsk, gdzie stoczyli zwycięską bitwę 

pod Legnicą. Po bitwie Mongołowie wkroczyli przez Bramę Morawską i Czechy na Węgry, aby 

dołączyd do swoich sił głównych. Podczas tego odwrotu prawdopodobnie niewielka grupa dotarła 

w okolice Świebodzic. Osada została zniszczona, a częśd ludności wzięta w jasyr. Po najeździe 

tatarskim Świebodzice przechodzą jako lenno w ręce niejakiego Merboto de Czetaros. Na miejscu 

zniszczonej osady właściciel buduje swój własny zamek (znajdował się przypuszczalnie w obrębie 

dzisiejszego Placu Jana Pawła II). Ów lennik osady w 1242 roku dostał tę ziemię od księcia śląskiego 

Bolesława Rogatki, zapewne za jakieś usługi na rzecz księcia. Tak jak większośd zamków miejskich 

w tamtych czasach, tak i ten był zbudowany z drewna i gliny. 

Niestety z okresu średniowiecza nie są znane żadne źródła bezsporne poświadczające istnienie tu 

takiego obiektu. Wzmiankują o nim dopiero źródła z następnych stuleci. Tylko średniowieczny 

dokument może pośrednio dotyczyd zamku. Trzeba tu jednak zastrzec, że zdaniem niektórych 

historyków źródło to jest średniowiecznym fałszerstwem; są oni jednak zgodni, że wymienione w nim 

osady istniały naprawdę. Nie wiadomo jaka była główna funkcja zamku - mógł byd zarówno jedną ze 

śląskich twierdz granicznych przeciw Czechom, strażnicą obronną, która miała strzec biegnących 

nieopodal ważniejszych szlaków handlowych (zwane były popularnie "Semita Bohemiae"). Mógł byd 

również ośrodkiem administracji książęcej, będącym podczas zagrożenia z zewnątrz oparciem dla 

ludności żyjącej w rejonie Świebodzic. Ranga świebodzickiego zamku obniżyła się pod koniec XIII 

wieku. Po włączeniu, w 1291 roku przez Bolka I Surowego, księcia jaworskiego, w granice swego 

księstwa dużych terenów, między innymi z ważnymi miastami takimi jak Świdnica, Strzegom i Strzelin, 

zaczął on umacniad południową granicę księstwa silnymi grodami warownymi. Jednym z tych 

górskich zamków był sąsiadujący ze Świebodzicami dzisiejszy „Stary Książ”. Wkrótce potem powstał 

zapewne i zamek Książ. Pozostający w cieniu tych obiektów zamek w Świebodzicach zaczął tracid swe 

znaczenie. K.A. Muller, autor XIX wiecznej monografii zamków śląskich sądzi, że zamek ten należał 

przez jakiś czas do Hochbergów - jeszcze przed zakupem przez nich w 1509 roku zamku Książ 

i okolicznych terenów. Istnieje przypuszczenie, że zamek mógł pełnid rolę mennicy miejskiej w latach 

1361 - 1371. Podczas wielu działao wojennych strażnica niejednokrotnie była niszczona przez obce 

wojska (1344, 1427, 1618-1648, 1740-1763). Niektóre przekazy informują, że przed rokiem 1291 całe 

miasto zostało otoczone umocowaniami. Początkowo był to wał drewniano - ziemny, a wkrótce 

solidny kamienny mur. Zbudowany był z kamienia polnego i łamanego. Średniowieczne mury miejskie 

Świebodzic posiadały tylko jeden pierścieo. Prowadziły przez nie początkowo dwie, potem trzy 

bramy. Na wschodzie była brama świdnicka, na zachodzie Brama Bolkowska (górna) i Brama 

Strzegomska (dolna). W roku 1344 mury przeszły chrzest bojowy, który nie wypadł zbyt pomyślnie. 

Miasto zostało wówczas zdobyte przez wojska czeskie. 

W pierwszej połowie XV wieku miejskie obwarowania zostały wzmocnione dodatkowymi wałami 

ziemnymi i fosą. Sukcesem zakooczyła się obrona trzykrotnego ataku wojsk husyckich na Świebodzice 

w 1427 roku. Mury obronne były drugim systemem obronnym miasta, po zamku świebodzickim. Na 

początku XIX wieku do Świebodzic wkroczyły wojska francuskie, które zarządziły likwidację fortyfikacji 

i częśd murów miejskich (1809 rok). 

Zamek miał zostad wkomponowany w ciąg tych nowych fortyfikacji. Bezpośrednio przy zamku 

znajdowała się Brama Świdnicka, rozebrana w 1850 roku. Rejon Bramy Świdnickiej połączony był 

z Rynkiem ulicą Zamkową (dzisiaj Żeromskiego). Z urbarza z 1773 r. wiadomo, że kilka domów 

zlokalizowanych przy tej ulicy miało dośd znaczną rangę. Były one wolne od wprowadzonego w XVI 

wieku książęcego podatku szacunkowego, a ich sprzedaż lub kupno musiało byd zatwierdzone przez 

kancelarię książęcą. Niewątpliwie jest to potwierdzenie istnienia w Świebodzicach książęcego zamku. 
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Liczne przebudowy świebodzickiej starówki spowodowały, że miejscowy zamek zniknął z krajobrazu 

miasta, wtapiając się w okoliczną zabudowę. Wokół powstałego zamku i miejscowego kościoła 

św. Mikołaja zaczyna rozrastad się gród, będący gospodarczym odpowiednikiem i przeciwwagą 

warowni Świebodzic. Wraz z rozwojem grodu powstało prawdopodobnie podgrodzie, czyli osada 

rzemieślników, zaopatrująca gród w potrzebne rzeczy. 

 

Rys. 3.7. Widok miasta z połowy XVIII w. 

 
www.świebodzice.pl 

 

W połowie XIII wieku na Dolny Śląsk zaczęły napływad liczne grupy kolonistów z Europy Zachodniej, 

zwłaszcza Niemców. Wprawdzie ich osadnictwo objęło także okolice Świebodzic, ale nie nabrało ono 

tak dużego rozmachu, jak w innych regionach Śląska. Wraz z przybyciem zapewniono im dużą 

swobodę. Jednocześnie rozpoczął się proces ludności polskiej na tzw. prawo niemieckie i lokacje 

miast. Niemcy lokowali się głównie w miastach, co miało późniejsze skutki dla rozwoju języka 

i kultury polskiej. W latach pięddziesiątych XIII wieku wybuchł spór między proboszczami kościołów 

św. Mikołaja i św. Anny. Prawdopodobnie chodziło w nim o uniezależnienie się świebodzickiego 

kościoła od parafii w pobliskiej Pełcznicy. 

Spór, który kilkakrotnie znalazł swoje odzwierciedlenie w kronikach i dokumentach biskupich, został 

rozstrzygnięty na początku XIV wieku na korzyśd kościoła św. Mikołaja. Duży udział w tej skutecznej 

rozgrywce miał miejscowy proboszcz Henryk, który obronną ręką potrafił zabiegad o wpływy swojej 

świątyni. Walka o interesy dwóch kościołów trwała około 50 lat, a jej echa rozeszły się szybko nawet 

poza granicę Śląska. Pewne wiadomości o sporze musiały dobiegad także na dwór papieski, skoro 

papież Bonifacy VIII (1235-1303) nadaje miejscowej świątyni pewne przywileje w 1268 roku. 

Z dokumentów tych wynika, że ówczesny kościół św. Mikołaja pełni rolę filii kościoła pełcznickiego. 

W XIII wieku Świebodzice prawdopodobnie były osadą typu miejskiego. Osada rozwijała się dzięki 

dogodnemu położeniu przy ważnym wówczas trakcie handlowym. Na terenie grodu mieszkaocy 

pobliskich wsi (Ciernie, Pełcznica, Mokrzeszów, Lubiechów, Struga, Szczawno) mogli sprzedawad 

płody rolne i równocześnie kupowad inne towary. 

W 1279 roku książę wrocławski Henryk Probus nadał Świebodzicom ważny przywilej. Oznajmił on, że 

"Henryk książę Śląska i Pan Wrocławia zezwala swoim mieszczanom ze Świebodzic, aby swoje 

pastwiska położone daleko od miasta przeznaczyli na ogrody chmielowe". Dokument ten, w którym 

występują pojęcia "miasto" i "mieszczanie" jest niezbitym dowodem, że Świebodzice były już wtedy 

znane i określane jako miasto. Przywilej Henryka Probusa miał dla mieszkaoców Świebodzic duże 

znaczenie. Likwidował uciążliwe pędzenie bydła na odległe pastwiska oraz (i to było dla mieszczan 

daleko ważniejsze) dawał szansę na zwiększenie produkcji piwa, co stanowiło dla świebodziczan 

jeszcze jedno intratne źródło dochodów. Dalszy rozwój miasta wiąże się zapewne z panowaniem 
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księcia Bolka I Surowego, który w 1291 roku przyłącza do swojego dziedzicznego Jawora okoliczne 

ziemie wraz ze Strzegomiem, Świdnicą i Strzelinem. Byd może również w tym czasie miasto otrzymało 

herb. Istnieją dwie wersje dotyczące genezy świebodzickiego herbu: według pierwszej miasto 

otrzymało herb już w 1291 roku od Bolka I Surowego. Herb Świebodzic wskazuje podobieostwo do 

herbów Bolkowa, Chojnowa, i Ziębic, na których również występują podobne motywy - wieża, 

gwiazda i księżyc. Bolko I Surowy, po przyłączeniu do dzisiejszego Jawora południowych ziem 

księstwa wrocławskiego, przyznając wspomnianym miastom herby, mógł w ten sposób podkreślid 

jednośd całego księstwa. Według innej wersji Świebodzice otrzymało herb dopiero w 1337 roku, 

a więc wtedy, kiedy Bolko II Mały (syn księcia Bernarda, wnuk Bolka I Surowego) przyznał miastu tzw. 

„główny przywilej". Interesujące, że herbów z podobnymi elementami (księżyc i gwiazda) nie 

zauważa się w innych śląskich miastach. Może gwiazda - widniejąca przecież również na pieczęciach 

Krakowa - miała byd symbolem więzi ze stolicą Polski, której Bolko II Mały do kooca swojego życia był 

wierny. Bolko I Surowy zmarł w 1301 roku. Spadkiem podzielili się jego synowie - Bernard objął 

księstwo świdnickie, Henryk księstwo jaworskie, Bolko II zaś księstwo ziębickie. 

Przywilej księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego przyczynił się do ponownego ożywienia 

gospodarki Świebodzic. W mieście zaczęły rozwijad się nowe zawody, zwiększała się liczba cechów, 

stale przybywało ludności. Bolko II przygotowując w 1345 roku obronę Świdnicy powierzył 

dowództwo odcinka przy Bramie Dzierżonowskiej rycerzowi Konradowi z Cierni. Pod koniec XIV wieku 

Świebodzice oraz zamek Książ zostały przekazane przez księżną Agnieszkę, wdowę po zmarłym 

w 1392 roku Bolku II Małym, Jankowi Chotiemitz. Po jej śmierci w 1392 roku miasto, nadal 

zarządzane przez Chotiemitza, przeszło wraz z całym niezależnym dotąd księstwem świdnicko-

jaworskim pod panowanie czeskie. Początki pod nowym panowaniem nie były dla Świebodzic zbyt 

pomyślne. Wprawdzie w 1412 roku Janko Chotiemitz ufundował w mieście szpital pod wezwaniem 

św. Jana, to jednak niedługo potem (w czasie wojen husyckich ) Świebodzice stały się celem ataków 

taborytów, najbardziej radykalnego odłamu husytów. 

W tym czasie został umocniony system obronny Świebodzic (mury i baszty miejskie). Władzę 

w mieście sprawował starosta królewski. Na przestrzeni XIV wieku uformował się samorząd tj. rada 

miejska z burmistrzem. Wobec dużego rozwoju miasta można sądzid, że na początku XV wieku istniał 

już tu budynek ratusza, mimo, że brak jest dziś o nim dokładnej informacji. 

Tymczasem w Czechach wybuchła rewolucja husycka zapoczątkowana spaleniem na stosie Jana Husa 

- reformatora religijnego. Doszło do walk wewnętrznych między zwolennikami nauki Husa, a jego 

przeciwnikami, które nie ominęły również Śląska i Świebodzic. Walki z husytami doprowadziły do 

częściowego zniszczenia zamku Książ i Świebodzic, które już wtedy wchodziły w skład dóbr 

zamkowych i wraz z zamkiem dostawały się w ręce różnych rycerzy śląskich. 

W 1464 roku Świebodzice na krótko stały się prywatną własnością króla Husyty, reformatora Jerzego 

Podiebradu, sprzymierzeoca króla Kazimierza Jagiellooczyka, który popierał monarchię. Jerzy 

z Podiebradu sprzedał jednak zamek z miastem swoim rycerzom. 

W 1468 roku kupili go bracia von Schellendorf. Jan i Mikołaj Schellendorf dali się poznad okolicznym 

mieszkaocom i przyjeżdżającym kupcom jako rycerze rabusie. Król węgierski Maciej Korwin próbował 

się w 1475 roku z nimi rozprawid. Jego wojska zajęły Świebodzice i bezskutecznie oblegały zamek, nie 

mogąc go zdobyd wycofały się. Dopiero w 1482 roku wojska Macieja Korwina i rycerze śląscy zdobyli 

Książ i schwytali Jana Schellendorfa. Marcin Korwin oddał Książ w zarząd staroście Jerzemu Steinowi, 

który go rozbudował. Zmodernizował on także fortyfikację zamku. Król Węgier Maciej Korwin walczył 

z Władysławem Jagiellooczykiem, synem Kazimierza Jagiellooczyka o władzę w Czechach. W toku tej 

walki Maciej Korwin zdobył Śląsk, który bezskutecznie próbował odzyskad Władysław Jagiellooczyk. 
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Wreszcie zdecydował się w 1474 roku zawrzed układ z Maciejem Korwinem, na mocy którego 

zatrzymał sobie Czechy, a Śląsk, Morawy i Łużyce pozostawił w rękach króla Węgier. Po śmierci 

Macieja Korwina w 1490 r. książęta śląscy wraz z biskupem wrocławskim zgodzili się uznad 

zwierzchnictwo króla czeskiego Władysława Jagiellooczyka, pod warunkiem, że zatwierdzi 

dotychczasowe przywileje. 

Byd może w związku z tym, realizując złożone obietnice, Władysław Jagiellooczyk przyznał 

Świebodzicom w 1492 r. przywilej zezwalający na organizowanie tzw. "ciepłych jarmarków" (we 

wrześniu, w dniu św. Mateusza). Następnym przywilejem z 1510 r. król ten przyznał mieszkaocom 

miasta prawo organizowania targów tygodniowych i targów kooskich. Rok wcześniej, w 1509 r. król 

Władysław odsprzedał zamek Książ i dobra książaoskie Konradowi (Kunzowi) Hochbergowi, 

protoplaście rodu Hochbergów, do których Książ i okolice należały przez przeszło cztery stulecia, do II 

wojny światowej. 

W kluczu książaoskim znajdowały się również i Świebodzice, należące do Hochbergów do 1830 r. 

Dogodne położenie miasta w środku rolniczego kręgu wsi oraz możliwości organizowania targów 

i jarmarków stwarzały dogodne warunki dla dalszego rozwoju rzemiosła i handlu. Tę dobrą 

koniunkturę przerwała jednak wojna 30-letnia (1618-1648). Wydarzenia z tej wojny dotyczące 

Świebodzic tak relacjonuje autor najstarszej drukowanej kroniki miasta (J. F. E. Wűrffel): 

„W styczniu 1633 roku do miasta wszedł regiment szwedzkiej piechoty, który pozostawał tutaj aż do 

Zielonych Świątek. W związku z oblężeniem Świdnicy mieszkaocy Świebodzic musieli zaopatrywad 

Szwedów w żywnośd. Jednak nie od nich ucierpiało miasto najbardziej, lecz od żołnierzy cesarskich, 

którzy mimo bohaterskiej obrony mieszkaoców, zdobyli gród i uczynili w nim, jak i okolicznych 

miejscowościach ogromne spustoszenie. Kiedy nareszcie odeszli, miasto odetchnęło, lecz nie na 

długo. Już w dwa lata później w 1635 r. oddziały cesarskie znowu wkroczyły do miasta i poważnie je 

spustoszyły. W wyniku zniszczeo i rabunków dokonywanych przez wojska, w Świebodzicach 

pozostało zaledwie 337 budynków mieszkalnych, w tym zamieszkałych tylko 98. Miejscowa ludnośd 

uciekała bowiem przed rozpasanymi żołdakami do okolicznych lasów, unosząc często ze sobą cały 

swój dobytek." 

Oprócz zniszczeo spowodowanych działaniami wojennymi i przemarszem wojsk oraz strat 

materialnych związanych z obowiązkiem wyżywienia kwaterujących w mieście oddziałów, doznały 

Świebodzice w czasie tej wojny poważnych strat biologicznych. W czasie groźnej zarazy 

zapoczątkowanej w 1624 r. w samych tylko Świebodzicach zmarły 1402 osoby, a w Cierniach 

700 osób. W 1648 r. zakooczyła się wojna 30-letnia. Miasto powoli wracało do normalnego życia - 

stopniowo rozwijała się produkcja rzemieślnicza i zwiększała się liczba cechów poprzez 

krystalizowanie się nowych zawodów. Miasto stało się znowu ośrodkiem handlu dla okolicznych wsi. 

W 1702 r. cesarz austriacki Leopold I zatwierdził ponownie przyznany wcześniej przez Władysława 

Jagiellooczyka przywilej organizowania "ciepłych jarmarków". 

Od 1706 r. w Świebodzicach odbywały się targi zbożowe. W 1722 r. hrabia Konrad Maksymilian 

Hochberg nadał miastu pełną władzę rozstrzygania w sprawach straceo. Stopniowo też normowały 

się stosunki między katolikami a protestantami. Dalsze pomyślne perspektywy rozwoju Świebodzic 

przerwały długotrwałe wojny śląskie (pierwsza w latach 1740-1742, druga w latach 1744-1745 

i trzecia, zwana siedmioletnią, w latach 1756-1763), których początek wiązał się z zagarnięciem Śląska 

należącego wówczas do Austrii przez króla pruskiego Fryderyka II. Wojny śląskie były dla 

mieszkaoców miasta prawdziwym kataklizmem, ponieważ leżało ono na drodze przemarszu wojsk 

pruskich, austriackich i węgierskich. Narażone było bardziej niż inne miejscowości na grabieże 

i okrucieostwa żołnierzy. Już w 1741 roku do Świebodzic wkroczyły wojska pruskie. W 1757 roku 
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miasto odzyskali Austriacy i na czas oblegania Świdnicy urządzili w nim główną kwaterę wojskową. 

W następnym roku Prusacy wyparli Austriaków, pozostając w Świebodzicach przez kilka miesięcy. 

Sytuacja taka powtarzała się jeszcze kilkakrotnie. 

W czasie stacjonowania w mieście, na przemian wojsk pruskich i austriackich brakowało tu już nie 

tylko żywności i wody, ale i drzewa na opał, gdyż wszelkie nie zamieszkałe domy zostały przez wojsko 

rozebrane i spalone. Częste potyczki staczane przez wrogie oddziały w sąsiedztwie miasta również 

były dla ludności bardzo niebezpieczne. Silny ostrzał z obydwu stron wzniecał wiele pożarów 

i wyrządzał olbrzymie straty. Zaledwie skooczyły się wyniszczające miasto wojny śląskie, a na 

Świebodzice spadło nowe nieszczęście. Był to potężny pożar, który w przeciągu czterech godzin 

strawił niemal całe miasto. Pożar wybuchł 26 lipca 1774 roku w domu zmarłego lekarza Jana Krystyna 

Lindnera. Przy katafalku zmarłego przewróciła się świeca, od której zajęły się pobliskie przedmioty. 

Ogieo szybko wydostał się na zewnątrz budynku. Wietrzna pogoda i wyjątkowa susza, a ponadto 

zwarta zabudowa i drewniane konstrukcje domów sprzyjały szalejącemu żywiołowi. Mieszkaocy 

z trudem ratowali się ucieczką z płonących domów, nic nie zabierając ze swego dobytku. Obok 

wszystkich budynków użyteczności publicznej (kościoły, szkoły, ratusz, szpital) pożar strawił 

309 domów mieszkalnych. W samym mieście ocalało tylko kilka budynków, a na przedmieściach 54. 

Spalone miasto trzeba było odbudowad od podstaw. Dużej pomocy finansowej udzielił król pruski 

Fryderyk II, właściciel Książa Jan Henryk V Hochberg, władze miejskie, a także mieszkaocy okolicznych 

miejscowości. Dzięki tak wszechstronnej pomocy odbudowa przebiegała szybko i sprawnie, tym 

bardziej, że w mieście istniały cegielnie dostarczające materiału budowlanego. W latach 1775-1778 

zbudowano 93 nowe domy mieszkalne. W 1779 roku rozpoczęto budowę spalonego ratusza, którą 

ukooczono w 1781 roku. W 1778 roku wzniesiono nowy kościół ewangelicki (dziś rzymsko-katolicki 

kościół św. Piotra i Pawła). 

Rys.3.8. Widok rynku przed pożarem około 1774 r. 

 
www.świebodzice.pl 

W 1780 roku wytyczono przez Świebodzice "Drogę Węglową" z Wałbrzycha do Malczyc. Istniało 

również jej odgałęzienie od Świebodzic przez Żarów do Wrocławia. Obie drogi swoją funkcją 

przypominały współczesne autostrady i były wytyczone w celu umożliwienia dostarczenia 

wałbrzyskiego węgla do portów odrzaoskich. Z tego powodu wytyczono je bardzo szeroko i z dala od 

wiosek, biegły też możliwie prostolinijnie umożliwiając minięcie się 2 ponadnormatywnych wozów 

konnych. Za czasów swojej świetności wyłożoną granitem drogą przemierzało, tylko w kierunku do 

Malczyc do 10 000 wozów z węglem rocznie. Do dziś możemy na odcinku Ciernie-Żarów zobaczyd 

fragment tej w formie bardzo szerokiej drogi polnej z pozostałościami gospody, która popadła 

w ruinę wraz z otwarciem kolei. 

W 1811 roku ukooczono odbudowę katolickiego kościoła św. Mikołaja. W następnych latach 

odbudowano szpital, szkołę w Cierniach i założono bibliotekę. Nowe miasto zaczyna żyd nowym 
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życiem, szczególnie, gdy Fryderyk Kramsta założył w Świebodzicach w 1809 roku Fabrykę Lnu i Płótna. 

Fabryka zatrudniała 1300 tkaczy, dawała więc pracę wielu mieszkaocom miasta i okolicznych 

miejscowości. W 1827 roku, spółka akcyjna "Kramsta i Synowie" wybudowała nowy zakład położony 

przed Bramą Strzegomską, a w 1835 roku wielką przędzalnię mechaniczną o 3800 wrzecionach. Dzięki 

uruchomieniu w mieście przędzalni mechanicznych nastąpiło tu przejście z produkcji feudalnej do 

produkcji fabrycznej, typowej dla ustroju kapitalistycznego. W 1849 roku przędzalnie świebodzickie 

posiadały już 10212 wrzecion, co stanowiło 23,2% ogółu wrzecion dziesięciu przędzalni 

mechanicznych na Śląsku. 

Oprócz przemysłu tkackiego w XIX wieku w Świebodzicach rozwinęła się także na szeroką skalę 

produkcja fabryczna zegarów. Pierwszą fabrykę uruchomił w mieście w 1847 roku, przybyły tu 

z Oleśnicy, zegarmistrz Gustaw Becker. Dzięki dotacjom paostwowym oraz renomie, jaką na rynkach 

europejskich zaczęły zdobywad zegary Beckera, produkcja ich zaczęła szybko wzrastad. W 1873 roku, 

jak wynika ze sprawozdania Izby Handlowej w Świdnicy, w Świebodzicach było już pięd fabryk 

zatrudniających 1040 pracowników. Poza przemysłem fabrycznym w mieście rozwijała się nadal 

tradycyjna produkcja rzemieślnicza (garbarstwo, rymarstwo, stolarstwo i inne). Duże znaczenie dla 

gospodarczego rozwoju miasta miało wybudowanie linii łączącej Świebodzice z Wrocławiem. Idea jej 

zbudowania zrodziła się już w 1830 roku wśród kupców wrocławskich. 

W marcu 1837 roku utworzono komitet budowy kolei świebodzickiej, w skład której wchodzili 

G.H.Rűffen, hr. Jan Henryk X Hochberg, E. von Loebbecke, C.G.Kopisch i inni. Ostatecznie dzięki 

finansowemu poparciu Królewskiego Instytutu Handlu Morskiego i powołaniu do życia 2 czerwca 

1841 roku Towarzystwa Kolei Wrocławsko - Świdnicko - Świebodzickiej przystąpiono do energicznej 

pracy, w wyniku której już 28 października 1843 roku nastąpiło uroczyste otwarcie drugiej na Śląsku 

linii kolejowej (pierwszy na Śląsku odcinek kolei Wrocław - Oława uruchomiono 1 maja 1842 roku), 

łączącej Wrocław ze Świebodzicami. W 10 lat później, w 1853 roku, przedłużono linię kolejową do 

Wałbrzycha. Od tego czasu ranga Świebodzic na Dolnym Śląsku wzrosła jeszcze bardziej i to nie tylko 

pod względem gospodarczym. Przez Świebodzice liczne rzesze kuracjuszy podążały do takich 

uzdrowisk jak Szczawno, Stary Zdrój i Cieplice. Także dziewiętnastowieczni turyści zatrzymywali się na 

świebodzickim dworcu, by stąd wyruszad na górskie wycieczki. Dla nich już w 1844 roku wydano 

krótki przewodnik po okolicach miasta autorstwa E.Peltza, pod dosyd wymownym tytułem 

"Przewodnik po okolicach Świebodzic, przeznaczony dla przybyszów, którzy dzięki Kolei Wrocławsko - 

Świdnicko - Świebodzickiej odwiedzają góry". Miasto dopasowywało się do nowej roli. W 1884 roku 

na terenie dzisiejszego zbiornika wodnego "Warszawianka" (powstałego w wyniku zalania wodą 

kamieniołomu marmuru) zbudowano wspaniały obiekt wodno-rekreacyjny, którym zachwycali się 

jeszcze pierwsi polscy osadnicy przybyli tu w 1945 roku (nawiasem mówiąc, zastali oni też w mieście 

wiele tak brakujących dziś hoteli, kawiarni i restauracji. Ich duża liczba potwierdzona jest jeszcze 

w "Spisie Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów we Wrocławiu" 

z 1947 roku). 

W czasie II wojny światowej (szczególnie od 1943 roku) prawie cały przemysł Świebodzic 

przestawiony został na wojenne potrzeby III Rzeszy. W mieście znajdowała się także filia obozu 

koncentracyjnego Gross- Rossen. 

Do najważniejszych wydarzeo w powojennej historii Świebodzic możemy zaliczyd: przyłączenie do 

miasta okolicznych wsi: Cierni i Pełcznicy oraz pierwsze demokratyczne wybory władz 

samorządowych w 1990 roku. Nie można także nie odnotowad faktu wystąpienia w roku 1997 i 2002 

katastrofalnych powodzi, które spustoszyły dzielnice Ciernie i Pełcznicę. 
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3.2. Gospodarka miasta 

3.2.1. Podmioty gospodarcze 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 2010 roku wyniosła 2 507. 

Wzrosła o 26 w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej, bo aż 87% ogółu podmiotów działa 

w sektorze prywatnym. 

Tab. 3.1. Podmioty gospodarcze w Świebodzicach w latach 2006-2010 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 2006 2007 2008 2009 2010 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 2 570 2 627 2 630 2 481 2 507 

sektor publiczny - ogółem 354 365 322 322 325 

 paostwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 32 33 32 32 34 

 przedsiębiorstwa paostwowe 2 1 1 1 1 

 spółki handlowe 4 4 3 2 2 

sektor prywatny - ogółem 2 216 2 262 2 308 2 159 2 182 

 osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą 1 736 1 715 1 727 1 566 1 582 

 spółki handlowe 136 144 145 149 154 

 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 39 42 41 41 42 

 spółdzielnie 6 6 6 6 6 

 stowarzyszenia i organizacje społeczne 22 23 26 30 33 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Tab. 3.2. Jednostki wpisane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych w latach 2009-2010 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ  Jednostka 2009 2010 

Sekcja A  - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  

ogółem jedn. gosp. 17 19 

sektor prywatny jedn. gosp. 17 19 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 

ogółem jedn. gosp. 1 1 

Sektor prywatny jedn. gosp. 1 1 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 

ogółem jedn. gosp. 215 213 

sektor publiczny jedn. gosp. 1 1 

sektor prywatny Jedn. gosp. 214 212 

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalnośd związana z rekultywacją 

ogółem jedn. gosp. 8 9 

sektor publiczny jedn. gosp. 2 2 

sektor prywatny jedn. gosp. 6 7 

Sekcja F – Budownictwo 

ogółem jedn. gosp. 258 266 

sektor prywatny jedn. gosp. 258 266 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

ogółem jedn. gosp. 672 666 

sektor prywatny jedn. gosp. 672 666 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 

ogółem jedn. gosp. 165 159 

sektor prywatny jedn. gosp. 165 159 

Sekcja I – Działalnośd związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

ogółem jedn. gosp. 59 59 

sektor prywatny jedn. gosp. 59 59 
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PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ  Jednostka 2009 2010 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 

ogółem jedn. gosp. 30 27 

sektor prywatny jedn. gosp. 30 27 

Sekcja K – Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa 

ogółem jedn. gosp. 67 67 

sektor prywatny jedn. gosp. 67 67 

Sekcja L – Działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości 

ogółem jedn. gosp. 514 524 

Sektor publiczny jedn. gosp. 282 285 

sektor prywatny jedn. gosp. 232 239 

Sekcja M – Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna 

ogółem jedn. gosp. 134 147 

sektor prywatny jedn. gosp. 134 147 

Sekcja N - Działalnośd w zakresie usług administrowania i działalnośd wspierająca 

ogółem jedn. gosp. 39 35 

sektor publiczny jedn. gosp. 2 0 

sektor prywatny jedn. gosp. 37 35 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

ogółem jedn. gosp. 2 2 

sektor publiczny jedn. gosp. 2 2 

Sekcja P - Edukacja 

ogółem jedn. gosp. 51 57 

sektor publiczny jedn. gosp. 27 29 

sektor prywatny jedn. gosp. 24 28 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

ogółem jedn. gosp. 92 91 

sektor publiczny jedn. gosp. 3 3 

sektor prywatny jedn. gosp. 89 88 

Sekcja R - Działalnośd związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

ogółem jedn. gosp. 26 24 

sektor publiczny jedn. gosp. 3 3 

sektor prywatny jedn. gosp. 23 21 

Sekcja S – Pozostała działalnośd usługowa 

ogółem jedn. gosp. 131 141 

sektor prywatny jedn. gosp. 131 141 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

W Świebodzicach przeważają mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające poniżej 10 pracowników. 

Stanowią one prawie 95% ogółu wszystkich przedsiębiorstw.  

Tab. 3.3. Podmioty gospodarcze wg wielkości w latach 2009-2010 

PODMIOTY WG KLAS WIELKOŚCI 2009 2010 

ogółem jedn. gosp. 2481 2507 

0 - 9 jedn. gosp. 2354 2377 

10 - 49 jedn. gosp. 106 108 

50 - 249 jedn. gosp. 19 20 

250 - 999 jedn. gosp. 2 2 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_N_-_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_w_zakresie_us.C5.82ug_administrowania_i_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_wspieraj.C4.85ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_O_-_Administracja_publiczna_i_obrona_narodowa.3B_obowi.C4.85zkowe_zabezpieczenia_spo.C5.82eczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_R_-_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_kultur.C4.85.2C_rozrywk.C4.85_i_rekreacj.C4.85
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3.2.2. Tereny inwestycyjne 

Świebodzice są miastem o bogatej ofercie inwestycyjnej. Dysponują terenem inwestycyjnym 

przeznaczonym pod wszelkiego rodzaju działalnośd produkcyjną. Dla wszystkich obszarów i działek 

wchodzących w skład tego terenu miasto posiada aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania 

przestrzennego z funkcją przemysłowo-usługową. 

Omawiany obszar położony jest w południowo-zachodniej Polsce w granicach administracyjnych 

Gminy Świebodzice, w północno-zachodniej części miasta. Pod względem geograficznym teren ten 

usytuowany jest w pasie Obniżenia Podsudeckiego, po północnej stronie sudeckiego uskoku 

brzeżnego. Teren ten jest płaski, bez wzniesieo, a jego średnia wysokośd wynosi 260 m n.p.m.  

Teren usytuowany jest 10 km od Wałbrzycha i 12 km od Świdnicy. Po obrzeżach terenu 

inwestycyjnego biegnie trasa wojewódzka nr 374 relacji Świebodzice- Strzegom- Jawor, łącząca 

Wałbrzych z Legnicą oraz droga powiatowa ze Świebodzic do Strzegomia przez Olszany. W bliskiej 

odległości (ok. 2 km) znajduje się także często uczęszczana trasa o znaczeniu krajowym nr 35 

biegnąca z Wrocławia przez Świdnicę, Świebodzice, Wałbrzych do przejścia granicznego z Republiką 

czeską w Goliosku. Od niej na północny-zachód odchodzi droga krajowa nr 34 stanowiąca łącznik 

drogi nr 35 i trasy krajowej nr 5 (Wrocław-Praga). 

Najbliższe przejście graniczne z Republiką Czeską znajduje się w Goliosku (33 km) i Lubawce (35 km), 

zaś z Republiką Federalną Niemiec w Jędrzychowicach (140 km) i w Zgorzelcu (150 km). Najbliższy 

Urząd Celny znajduje się w Wałbrzychu w odległości 10 km. 

Nieopodal miasta (w odległości 30 km) przebiega autostrada A4 łącząca Kraków, Katowice, Opole, 

Wrocław z granicą paostwa z Niemcami w Jędrzychowicach. 

Przez Świebodzice przebiega zelektryfikowana linia kolejowa z Wrocławia do Szklarskiej Poręby przez 

Wałbrzych i Jelenią Górę. Stacja kolejowa, na której zatrzymują się zarówno pociągi pospieszne, jak 

i osobowe znajduje się 2 km od omawianego obszaru. Miasto posiada bezpośrednie połączenie 

z takim miastami jak: Wałbrzych, Jelenia Góra, Wrocław, Poznao, Kalisz, Szczecin, Warszawa, Opole, 

Częstochowa, Bydgoszcz, Gdaosk, Gdynia, Sopot. 

Ze strefą przeznaczoną pod inwestycje sąsiaduje lotnisko sportowo-biznesowe obsługiwane przez 

Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej i mające stanowid przyszły lokalny port lotniczy o nazwie "Lotnisko 

Sudeckie" (w odległości ok. 100 m). Najbliższy międzynarodowy port lotniczy znajduje się we 

Wrocławiu - Strachowicach, w odległości 63 km. 
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Rys. 3.9. Tereny inwestycyjne 

 
Źródło: www.świebodzice.pl 
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Warunki naturalne: 

 Okres wegetacyjny i dojrzewania zaczyna się w pierwszej dekadzie kwietnia i trwa około 

30 tygodni. Średnia roczna temperatura waha się od 7,5 do 8oC, a temperatura okresu 

wegetacyjnego spada poniżej 14oC. 

 Lokalizacja inwestycji jest korzystna pod względem róży wiatrów, która wynosi 052 - 232. 

Przeważają wiatry o kierunku zachodnim, południowo oraz północno-zachodnim. Średnia 

prędkośd wiatru wynosi 2,5 m/s, zaś największe prędkości osiągają w styczniu, grudniu, lutym 

i marcu do 3,6-4,5 m/s. Ze względu na położenie miasta w regionie przedgórskim, zdarza się że 

prędkośd wiatru przekracza 22 m/s. 

 Opady w okolicach miasta są większe niż w pozostałych regionach na przedsudeckim obszarze 

Dolnego Śląska i wynoszą ponad 600, a nawet 750 mm rocznie. W okolicach miasta stosunkowo 

rzadko obserwowane są takie zjawiska jak gradobicia, czy intensywna gołoledź. Szacuje się, że 

w ostatnim trzydziestoleciu średnia wysokośd opadów wynosi na omawianym obszarze około 

700 mm rocznie. Najwyższe opady występują w miesiącu maju i lipcu, zaś najniższe 

w październiku. W omawianej strefie nie zanotowano w ostatnim trzydziestoleciu silnych śnieżyc 

lub gołoledzi. Maksymalna liczba dni zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 60 dni w roku. Średnia 

wysokośd pokrywy śnieżnej wynosi nieco poniżej 20 cm. Omawiany obszar inwestycyjny jest 

wolny zagrożenia powodziowego. W nim, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 

większe cieki wodne. 

 Dominującymi glebami są na przedmiotowym terenie gleby brunatne właściwe i gleby iłowe 

wykształcone na podłożu gliniastym i lessowym. Sumaryczna ocena warunków agroekologicznych 

jest wysoka i wynosi +80-90 punktów. Z uwagi na znaczne oddalenie przedmiotowej 

nieruchomości od ośrodków przemysłowych nie występuje tutaj zjawisko skażenia ziemi. 

Kolejnym atutem przemawiającym za tym, aby lokowad swoje inwestycje w Świebodzicach jest fakt, 

że w mieście istnieje szeroko rozwinięta sied handlowo-usługowa. Zlokalizowane są liczne placówki 

handlowe oraz biznesowe (w Świebodzicach działa 10 oddziałów różnych banków). Poza tym siedzibę 

ma u nas ponad 2000 prywatnych przedsiębiorców, świadczących różnego rodzaju usługi. Bliskośd 

dużych ośrodków akademickich sprawia, że na miejscu nie jest trudno znaleźd dobrze 

wykwalifikowaną siłę roboczą oraz specjalistów w różnych dziedzinach. 

 

Tereny inwestycyjne można podzielid na: 

 stanowiące podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”, 

 pozostałe tereny inwestycyjne. 
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Rys. 3.10. Tereny inwestycyjne w Świebodzicach 

 
Źródło: www.świebodzice.pl 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK” to administracyjnie wydzielona częśd 

terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych 

warunkach. Region, w którym działa WSSE „INVEST-PARK" jest regionem wysokich możliwości 

i relatywnie niskich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu do podobnie 

rozwiniętych obszarów. 

Tab.3.4. Charakterystyka terenu podstrefy Świebodzice WSSE „INVEST PARK”  

Całkowita powierzchnia nieruchomości 9,04 ha 

Klasa gruntów:  R III a, R IV a,  grunty są odrolnione z mocy prawa  

Wysokośd n.p.m.: 260, różnice wzniesieo nie występują; teren płaski  

Klimat: łagodny, przejściowy, klęski żywiołowe nie występują  

Obecne użytkowanie: rolnicze  

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych: nie występują  

Odpady znajdujące się na terenie: nie występują  

Poziom wód gruntowych: 1,8 m p.p.m.  

Ryzyko zalao lub osunięd terenu: nie występuje  

Przeszkody podziemne: nie występują  

Przeszkody na powierzchni: nie występują  

Ograniczenia ekologiczne: nie występują  

Budynki i zabudowania: nie występują  

Zabudowania mieszkalne: w odległości 1 km  

Zadrzewienie: nie występuje  
Źródło: www.świebodzice.pl 

Przedsiębiorcy inwestujący na proponowanych terenach należących do WSSE mają możliwośd 

uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości.  



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

34 

Pierwszym inwestorem w świebodzickiej Podstrefie jest GEA Polska. Firma, będącą częścią 

niemieckiego koncernu GEA Group, kupiła w czerwcu 2011 roku 5,88 hektara gruntu od gminy. Firma 

jest producentem wysokiej klasy urządzeo wentylacyjnych, cieplnych i grzewczych i ma już swój 

zakład w Świebodzicach, przy ul. Sikorskiego 38. Ale zakład w Podstrefie będzie zupełnie nową halą 

produkcyjną. W środę, 24 sierpnia 2011 roku , symbolicznie wmurowano akt erekcyjny pod przyszłą 

halę firmy GEA Polska. W planach jest zakooczenie całej inwestycji wraz z koocem 2012 roku. 

 
Tab.3.5. Charakterystyka pozostałych terenów inwestycyjnych  

Całkowita powierzchnia nieruchomości 15,4 ha 

Klasa gruntów: R II, R IIIa, R IV a,  grunty są odrolnione z mocy prawa  

Wysokośd n.p.m.: 260, różnice wzniesieo nie występują; teren płaski  

Klimat: łagodny, przejściowy, klęski żywiołowe nie występują  

Obecne użytkowanie: rolnicze  

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych: nie występują  

Odpady znajdujące się na terenie: nie występują  

Poziom wód gruntowych: 1,8 m p.p.m.  

Ryzyko zalao lub osunięd terenu: nie występuje  

Przeszkody podziemne: nie występują  

Przeszkody na powierzchni: nie występują  

Ograniczenia ekologiczne: nie występują  

Budynki i zabudowania: nie występują  

Zabudowania mieszkalne: w odległości 1 km  

Zadrzewienie:  nie występuje 
Źródło: www.świebodzice.pl 

 

3.3. Infrastruktura techniczna 

3.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa 

Miasto zaopatrywane jest w wodę za pomocą sieci komunalnej.  System zaopatrzenia miasta 

Świebodzice w wodę - w 90% opiera się na zbiorniku zaporowym „Dobromierz” na rzece Strzegomce 

w miejscowości Dobromierz. Woda pobierana ze zbiornika jest uzdatniana w Automatycznej Stacji 

Wodociągowej zlokalizowanej w Dobromierzu. Uzdatniona i zdezynfekowana woda z ASW 

Dobromierz doprowadzana jest rurociągiem ∅ 800 mm do Stacji Wodociągowej w Świebodzicach – 

Cierniach. Z SW Ciernie woda podawana jest bezpośrednio do sieci miejskiej oraz do Stacji 

Wodociągowej przy ul. Sportowej, skąd w okresach maksymalnego poboru uzupełniane jest 

zwiększone zapotrzebowanie na wodę w mieście. Pozostałe 10% wody pobierane jest z 2 studni 

głębinowych: w dzielnicy Pełcznica i z ujęcia brzegowego na potoku Lubiechowska Woda. 

Rezerwowymi zasobami są wody potoku Lubiechowska Woda i Poleśnica. Dzielnica Pełcznica jest 

zasilana w wodę z wymienionych wyżej studni głębinowych po uzdatnieniu w Stacji Wodociągowej 

Pełcznica. Zasoby eksploatowanych ujęd oraz zdolnośd produkcyjna zakładów uzdatniania wody 

w pełni zaspokaja potrzeby miasta. Potrzeby inwestycyjne w tym zakresie wynikają z rosnących 

wymogów co do jakości wody oraz potrzeby obniżenia energochłonności zastosowanych urządzeo. 

W nielicznych przypadkach tylko wykorzystuje się studnie przydomowe. 

Długośd czynnej sieci wodociągowej w Świebodzicach wynosi 85,7 km. Blisko 98% ludności korzysta 

z instalacji wodociągowej. Stopniowo zwiększa się liczba połączeo prowadzących do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Zużycie wody w gospodarstwach domowych w latach 2006-

2009 utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi ok. 30 m3 na 1 mieszkaoca. 
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Tab. 3.6. Sied wodociągowa w Świebodzicach w latach 2006-2009 

 SIED WODOCIĄGOWA J. m. 2006 2007 2008 2009 

długośd czynnej sieci rozdzielczej km 85,6 85,6 85,6 85,7 

połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

szt. 1 554 1 567 1 575 1 600 

woda dostarczona gospodarstwom 
domowym 

dam
3
 713,8 672,3 674,8 666,8 

ludnośd korzystająca z sieci wodociągowej osoba 22 574 22 407 22 333 22 395 

zużycie wody w gospodarstwach domowych 
na 1 mieszkaoca 

m
3
 30,9 29,2 29,6 29,2 

zużycie wody w gospodarstwach domowych 
na 1 korzystającego/odbiorcę 

m
3
 31,6 30,0 30,2 29,8 

korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 97,9 97,9 97,9 97,9 

sied rozdzielcza na 100 mk2 km 281,3 281,3 281,3 281,6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Miasto Świebodzice nie posiada w pełni uporządkowanej gospodarki ściekowej. Posiada trzy rodzaje 

kanalizacji: 

 sanitarną, 

 ogólnospławną: prawie cała „stara” częśd miasta położona po prawej stronie rzeki Pełcznicy 

posiada kanalizację ogólnospławną, z której ścieki w większości trafiają do oczyszczalni ścieków w 

Cierniach, zaś w niewielkim stopniu do rzeki, 

 deszczową. 

Osiedla Piastowskie, Słoneczne i Wilcza Góra, posiadają uporządkowany rozdzielczy system 

kanalizacji, który obejmuje około 9 tys. mieszkaoców. Ścieki odprowadzane są z nich poprzez kolektor 

wałbrzyski do oczyszczalni ścieków. Osiedle Sudeckie, jak również niektóre ulice „nowej” 

prawobrzeżnej części miasta posiadają kanalizację częściowo rozdzielczą, natomiast ścieki i tak 

trafiają wprost do rzeki Pełcznicy. Z niektórych budynków ścieki odprowadzane są bezpośrednio do 

rzeki, co dotyczy przede wszystkim „starych” ulic w lewobrzeżnej części miasta. Całkowicie 

nieskanalizowana jest dzielnica Ciernie. Istniejące odcinki często nie są ujęte w jednolity system 

kanalizacyjny. Często płytko ułożone kanały deszczowe przejmują z braku kanalizacji sanitarnej ścieki 

i odprowadzają je do wód powierzchniowych. 

Do sieci kanalizacyjnej podłączone jest 16 905 osób. Jest to niespełna 74% mieszkaoców Świebodzic. 

Długośd czynnej sieci kanalizacyjnej od 2006 roku nie uległa zmianie i wynosi 14,4 km. Długośd 

czynnej sieci rozdzielczej wynosi natomiast 47,3 km/100 km2.  

Tab. 3.7. Sied kanalizacyjna w Świebodzicach w latach 2006-2009 

SIED KANALIZACYJNA J. m. 2006 2007 2008 2009 

długośd czynnej sieci kanalizacyjnej km 14,4 14,4 14,4 14,4 

połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

szt. 1 137 1 144 1 149 1 156 

ścieki odprowadzone dam
3
 746,7 721,0 723,8 756,9 

ludnośd korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 16 976 16 877 16 850 16 905 

korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 73,6 73,7 73,9 73,9 

sied rozdzielcza na 100 km2 km 47,3 47,3 47,3 47,3 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia „Ciernie” przyjmująca ścieki z części Świebodzic, jak 

również z aglomeracji wałbrzyskiej. Oczyszczalnia została uruchomiona w 1970 roku, a następnie 
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sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana. Ścieki ze Świebodzic stanowią jednak tylko 

nieznaczną częśd oczyszczanych ścieków, gdyż oczyszczalnia oczyszcza ścieki z 85% Wałbrzycha oraz 

tylko lewobrzeżnej części Świebodzic. Docelowo planuje się podłączenie do niej całych Świebodzic. 

Pozostawanie części terenu miasta poza zorganizowanym systemem odprowadzania i oczyszczania 

ścieków powoduje zagrożenie dla stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Gospodarka 

ściekowa w tych przypadkach opiera się na powszechnym – przejściowym gromadzeniu ścieków 

w zbiornikach wybieralnych i wywożeniu ich do oczyszczalni ścieków, a także na pola uprawne lub 

nielegalne wylewiska oraz na bezpośrednim odprowadzaniu ścieków do odbiornika. Oprócz ścieków 

wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie miejscowości powstają ścieki opadowe. Ten rodzaj 

ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą ilością odsłoniętej gleby. 

Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i odprowadzanie poza obręb miejscowości. Zanieczyszczenia 

wód ujmowanych do kanalizacji opadowej może mied różne przyczyny: 

 zanieczyszczenie obejśd wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp. 

 zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi, 

 śmieci wyrzucone poza kubły, sterty śmieci usytuowanych na terenach do tego 

nieprzygotowanych, 

 zanieczyszczenie ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych. 

Podstawowe zanieczyszczenia ścieków opadowych to przede wszystkim zawiesiny nieorganiczne 

i substancje ropopochodne. 

Przepustowośd oczyszczalni ścieków wynosi 40 000 m3/dobę. Ilośd ścieków odprowadzonych rocznie 

w 2009 roku wzrosła w stosunku do roku 2007 i 2008. Liczba ludności korzystająca z oczyszczalni 

utrzymuje się na stałym poziomie. 

Tab. 3.8. Oczyszczalnie ścieków w latach 2006-2009 

 KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW J. m. 2006 2007 2008 2009 

oczyszczalnie biologiczne szt. 1 1 1 0 

oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem 
biogenów 

szt. 0 0 0 1 

Wielkośd (przepustowośd) oczyszczalni wg projektu 

oczyszczalnie mechaniczne m
3
/dobę 32 000 32 000 0 0 

oczyszczalnie biologiczne m
3
/dobę 40 000 40 000 40 000 0 

oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem 
biogenów 

m
3
/dobę 0 0 0 40 000 

Ścieki oczyszczane w ciągu roku 

odprowadzone ogółem dam3 746,7 721,0 723,8 756,9 

oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i 
ściekami dowożonymi 

dam3 9 505 9 130 7 940 8 530 

oczyszczane razem dam3 292 298 307 298 

oczyszczane biologicznie dam3 292 298 307 0 

oczyszczane z podwyższonym usuwaniem 
biogenów 

dam3 0 0 0 298 

oczyszczane biologicznie i z podwyższonym 
usuwaniem biogenów w % ścieków ogółem 

% 39,1 41,3 42,4 39,4 

Ludnośd korzystająca z oczyszczalni 

ogółem osoba 9 000 9 000 9 000 9 000 

biologiczne osoba 9 000 9 000 9 000 0 

z podwyższonym usuwaniem biogenów osoba 0 0 0 9 000 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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3.3.2. Gospodarka odpadami 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami Miasta Świebodzice”, już przed koocem 2006 r. 

zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęte było 100% mieszkaoców miasta (i taki stan 

został utrzymany do dnia dzisiejszego). 

Firmami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta są: 

 Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Strzegomska 30, 58- 160 Świebodzice, 

 ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o., ul. Piasta 16, 58- 304 Wałbrzych, 

 SULO Polska Sp. z. o.o., Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice. 

W gminie Świebodzice prowadzony jest Miejski Program Selektywnej Zbiórki Odpadów, obejmujący 

całe miasto. Zbiórką objęte są odpady z tworzyw sztucznych, papieru i szkła. System zbiórki odpadów 

złożony jest z dwóch sposobów ich zbierania: 

 „u źródła” – system zbiórki odpadów przez mieszkaoców posesji jednorodzinnych 

w kolorowych workach, 

 system pojemnikowy czyli ustawione w wyznaczonych punktach kolorowe pojemniki 

przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów. 

Poza tym od 2008 r. na terenie miasta, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Strzegomskiej 30, 

prowadzony jest punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. W mieście zorganizowana jest również selektywna zbiórka zużytych baterii 

i akumulatorów. 

 
Tab. 3.9. Odpady komunalne w Świebodzicach w latach 2006-2009 

ODPADY KOMUNALNE  J. m. 2006 2007 2008 2009 

ogółem t 9 021,16 8 806,80 8 270,32 10 368,97 

z gospodarstw domowych t 7 097,18 6 741,88 6 455,28 6 693,07 

odpady zdeponowane na 
składowiskach w % zebranych 

% 100,00 100,00 100,00 - 

liczba budynków mieszkalnych 
objętych zbieraniem odpadów 
z gospodarstw domowych 

szt. - - - 1 432 

liczba przedsiębiorstw odbierających 
odpady w badanym roku wg obszaru 
działalności 

szt. - - - 2 

Źródło: Bank danych Lokalnych 

 

3.3.3. Sied gazowa  

Zaopatrzenie w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się z krajowego systemu przesyłowego 

gazociągami wysokiego ciśnienia. Dolnośląska Spółka Gazownictwa rozprowadza na terenie swojego 

działania następujące rodzaje gazu: 

 GZ-50 (aktualne oznaczenie E), 

 GZ-41,5 (aktualne oznaczenie Lw), 

 GZ-35 (aktualne oznaczenie Ls), 

 LNG (miejscowośd Świętoszów). 
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Świebodzice zaopatrywane są w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system 

gazociągów średniego i niskiego ciśnienia. Sied dystrybucyjna oraz stacje gazowe podlegają Gazowni 

Wałbrzyskiej. Przez teren miasta przebiegają obecnie dwa gazociągi wysokiego ciśnienia: 

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

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

Równolegle do nich biegnie gazociąg średniego ciśnienia ∅ 300mm, PN 0,4 MPa, na którym 

zlokalizowane są stacje redukcyjno – pomiarowe drugiego stopnia zasilające miasto: 

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

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

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

 SR–500 zlokalizowana przy Osiedlu Wilcza Góra. 

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji przy Wilczej Górze zlokalizowana jest również stacja I stopnia 

zasilająca zakład przemysłowy „TERMET” (SRP/500/6,3). Sied gazowa niskiego ciśnienia rozwinięta 

jest jedynie na terenie samego miasta. Dystrybucję prowadzi Dolnośląski Operator Systemu 

Dystrybucyjnego sp z o.o. we Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu. Rezerwa przepustowości stacji 

redukcyjnych stwarza warunki do rozwoju energetyki gazowej na terenie całej gminy. 

Miejska sied rozdzielcza gazu w Świebodzicach ma długośd 67 394 m, sied przesyłowa 5 443 m. 

Długośd czynnej sieci gazowej wynosi 72 837 km. Czynnych jest 1 781 przyłączy do budynków. Z sieci 

gazowej korzysta 91,6% mieszkaoców Świebodzic. Rezerwa przepustowości stacji redukcyjnych 

stwarza warunki do rozwoju energetyki gazowej na terenie całej gminy. 

Tab. 3.10. Sied gazowa w Świebodzicach w latach 2006-2009 

 SIED GAZOWA J. m. 2006 2007 2008 2009 

długośd czynnej sieci ogółem w m m 70 459 79 296 72 416 72 837 

długośd czynnej sieci przesyłowej w m m 12 875 12 875 5 443 5 443 

długośd czynnej sieci rozdzielczej w m m 57 584 66 421 66 973 67 394 

czynne przyłącza do budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych szt. 

1 684 1 697 1 761 1 781 

odbiorcy gazu gosp. dom. 7 298 7 360 7 511 7 570 

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. dom. 1 776 1 859 1 937 2 030 

zużycie gazu w tys. m
3
 tys.m3 3 294,80 2 998,40 3 051,80 3 173,90 

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkao w tys. 
m

3
 tys.m3 

2 000,1 1 863,2 2 020,8 1 975,5 

ludnośd korzystająca z sieci gazowej osoba 21 089 20 998 20 874 20 955 

zużycie gazu w gospodarstwach domowych na 
1 mieszkaoca 

m3 142,5 130,4 133,8 138,9 

zużycie gazu w gospodarstwach domowych na 
1 korzystającego/odbiorcę  

m3 451,5 407,4 406,3 419,3 

korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 91,4 91,7 91,5 91,6 

sied rozdzielcza na 100 mk2 km 189,2 218,3 220,1 221,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

3.3.4. Energia elektryczna 

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej, 

które powiązane są ze sobą poprzez: 

 elektryczną sied przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV, 

 sied dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV), 
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 sieci niskiego napięcia. 

Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i linie energetyczne. Operatorem sieci przesyłowej 

i jej właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA). Sied dystrybucyjna i sieci niskiego 

napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym. Właścicielem sieci i urządzeo 

elektroenergetycznych na terenie Świebodzic jest Zakład Energetyczny w Wałbrzychu. Przez teren 

gminy przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne najwyższego napięcia 220 kV oraz jedna 

linia sieci dystrybucyjnych wysokich napięd 110 kV. Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” 

energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez transformacje NN/110 kV i elektrownie, 

w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza jego granice. Linie 110 kV są liniami jedno 

oraz dwutorowymi, o przekroju przewodów roboczych 120,525 mm2. Energia elektryczna zasilająca 

miasto pochodzi ze stacji GPZ 400/220/110/40/20 kV zlokalizowanej w Mokrzeszowie oraz 

z rozdzielni R-Pełcznica 110 kV położonej przy drodze do Kamiennej Góry, których podstawowym 

zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym 

i drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest realizowana poprzez zasilaną z poszczególnych 

GPZ-tów sied średniego (SN) a następnie niskiego (nn) napięcia. Stacje te są własnością spółki 

dystrybucyjnej Zakład Energetyczny w Wałbrzychu, który dokonuje ich bieżących remontów oraz 

modernizacji w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeostwa dostaw mocy oraz energii 

elektrycznej odbiorcom koocowym. Stałośd zasilania Miasta w energię elektryczną jest zachowana 

dzięki połączeniu sieci miejskiej 110 kV z systemem paostwowym, co zapewnia pełne pokrycie 

potrzeb w przypadku awarii urządzeo lokalnych. Ponadto istnieje rezerwa mocy w eksploatowanej 

sieci średniego napięcia pozwalająca na rozbudowę systemu poprzez przyłączanie nowych 

odbiorców. W najbliższym czasie 

Liczba odbiorców energii elektrycznej w Świebodzicach wynosi 9 246. Zużycie energii elektrycznej 

wynosi ok. 14 576 MWh rocznie. W przeliczeniu na jednego mieszkaoca daje to 638 kWh. 

Tab. 3.11. Energia elektryczna w Świebodzicach w latach 2006-2009 

ENERGIA ELEKTRYCZNA 
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 

J. m. 2006 2007 2008 2009 

odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu szt. 9 835 9 858 9 936 9 246 

zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu MWh 14 317,00 14 138,00 14 531,84 14 576 

zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych na 1 mieszkaoca 

kWh 619,1 614,7 637,2 638,0 

zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych na 1 korzystającego/odbiorcę 

kWh 1 455,7 1 434,2 1 462,5 1 576,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

3.3.5. Infrastruktura transportowa 

Świebodzice posiadają dogodne powiązania komunikacyjne – zarówno kolejowe jak i drogowe 
z pobliskim Wałbrzychem, drogowe ze Świdnicą, Strzegomiem i Dobromierzem, kolejowe 
z Jaworzyną Śląską, a także z odleglejszymi miastami jak Wrocław, Jelenia Góra i Legnica. Przez 
miasto Świebodzice projektowany jest przebieg autostrady z węzłem w obszarze miasta. 
 
Transport drogowy 

Świebodzice są przykładem miasta położonego na szlaku, przez które przechodzą ważne trasy 

komunikacyjne. To ważny węzeł drogowy w skali województwa. 
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Rys. 3.11. Drogi w Świebodzicach

 
               Drogi Krajowe  
               Drogi Wojewódzkie  

Źródło: www.świebodzice.pl 

 

Drogi krajowe:  

 ul. Świdnicka (przedłużenie obwodnicy), 

 ul. Wałbrzyska (od skrzyżowania z DW 374), 

 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

 ul. Jeleniogórska. 

Drogi wojewódzkie:  

 ul. Wałbrzyska (do skrzyżowania z DK 34), 

 ul. Strzegomska, 

 ul. Świdnicka (prócz fragmentu obwodnicy),  

 ul. Wolności. 

Drogi powiatowe: /288D/ /2913D/ /3394D/ /3464D/ 

 ul. Ciernie (lewobrzeżna częśd, przedłużenie ul. Wodnej), 

 ul. Wodna, 

 ul. Kamiennogórska, 

 odbicie od drogi krajowej nr 34 (kierunek Cieszów) - do granicy Powiatu Wałbrzyskiego, 

 odbicie do ul. Kamiennogórska (skręt na Cieszów) - do granicy Powiatu Wałbrzyskiego, 

 trasa na wieś Olszany (odbicie z ul. Strzegomskiej /DW 374/ do granicy Gminy Strzegom). 
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Drogi gminne: 

 ul. Akacjowa, 

 ul. Andersa Władysława, 

 ul. Aleje Lipowe, 

 ul. Białe Górki, 

 ul. Armii Krajowej,   

 ul. Boczna,  ul. Bolesława Chrobrego, 

 ul. Bolesława Krzywoustego,  ul. Bolesława Śmiałego, 

  ul. Browarowa, 

 ul. Brzozowa,  ul. Chmielna, 

 ul. Cicha,  ul. Ciernie (prawobrzeżna częśd), 

 ul. Cisowa,  ul. Curie-Skłodowskiej Marii, 

 ul. Dąbrówki,  ul. Długa, 

 ul. Dębowa,  ul. Droga Węglowa, 

 ul. Fabryczna, 

 ul. Fieldorfa Augusta, 

 ul. Graniczna, 

 ul. Henryka Brodatego,  ul. Henryka Pobożnego, 

 ul. Henryka Probusa,  ul. Jaśminowa, 

 ul. Jasna,  ul. Kasztanowa, 

 ul. Kazimierza Odnowiciela,  ul. Klonowa, 

 ul. Kolejowa,  ul. Kościuszki Tadeusza, 

 ul. Kopernika Mikołaja,  ul. Krasickiego, 

 ul. Królowej Elżbiety,  ul. Krótka, 

 ul. Księcia Bolka,  ul. Kwiatowa, 

 ul. Leśna,  ul. Leszka Białego, 

 ul. Łączna,  ul. Młynarska, 

 ul. Metalowców,  ul. Mickiewicza Adama, 

 ul. Mieszka Starego,  ul. Mieszka I, 

 ul. Mikulicza-Radeckiego Jana,  ul. Modrzejewskiej Heleny, 

 ul. Moniuszki Stanisława,  ul. Środkowa, 

 ul. Świerkowa,  ul. Ofiar Oświęcimskich, 

 ul. Ogrodowa,  ul. Olszaoska, 

 ul. Osiedle Sudeckie,  ul. Osiedle WSK, 

 ul. Park Miejski,  ul. Parkowa, 

 ul. Patronacka,  ul. Piłsudskiego Józefa, 

 ul. Piaskowa,  ul. Piasta, 

 ul. Pileckiego Witolda, 

 Plac Jana Pawła II,  Plac Kościelny, 

 Plac Dworcowy,  ul. Pocztowa, 

 ul. Pogodna,  ul. Polna, 

 ul. Promienna,  ul. Prusa Bolesława, 

 ul. Przechodnia,  ul. Pułaskiego, 

 ul. Puszkina Aleksandra,  ul. Rekreacyjna, 

 ul. Różana,  ul. Rynek, 

 ul. Słowackiego Juliusza,  ul. Sienkiewicza Henryka, 

 ul. Sienna,  ul. Sikorskiego Władysława, 

 ul. Solna,  ul. Spacerowa, 
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 ul. Spokojna,  ul. Sportowa, 

 ul. Strefowa, 

 ul. Stawowa,  ul. Strzelecka 

 ul. Szkolna,  ul. Tęczowa, 

 ul. Towarowa,  ul. Wąska, 

 ul. Widna,  ul. Wiejska, 

 ul. Wodna,  ul. Wojska Polskiego, 

 ul. Wrzosowa,  ul. Wysoka, 

 ul. Wzgórze Beckera,  ul. Złota, 

 ul. Zamkowa,  ul. Zielona, 

 ul. Zimny Dwór,  ul. Zwycięstwa, 

 ul. Żeromskiego Stefana,  ul. Żwirki i Wigury, 

 3 maja,  11 Listopada. 

Drogi wewnętrzne Spółdzielni Mieszkaniowej: 

 ul. Kazimierza Wielkiego, 

 ul. Siemowita, 

 ul. Władysława Łokietka. 

Łączna długośd dróg krajowych na terenie gminy wynosi ok. 7,7 km, dróg wojewódzkich ok. 5,7 km, 

dróg powiatowych 12 km, natomiast dróg gminnych 25 km.  

Stan nawierzchni części dróg jest dobry po odbudowie po powodzi 1997-2002 (ul. Kolejowa, Wodna-

Ciernie, Gen. Wł. Sikorskiego, częściowo Mikulicza i Leśna). Pozostałe drogi gminne wymagają 

remontów nawierzchni drogowej, chodnikowej, elementów odwodnienia, budowy zatok 

autobusowych i miejsc postojowych. Ogólnie od kilkunastu lat w kraju można zaobserwowad stały 

wzrost natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. Na podstawie porównania GPR 1985, 

1990 i 1995 wzrost natężenia ruchu wyniósł ok. 70%, na połączeniu między Wałbrzychem 

a Świebodzicami, gdzie nakłada się dodatkowo ruch Wrocław – Świdnica – Wałbrzych – wzrost 

wynosił 120%. Udział samochodów osobowych wyniósł 75%. Porównywalnie w skali kraju wzrost 

natężenia ruchu w średnich przekrojach wyniósł ok. 31%, zaś dla dróg wojewódzkich 32%. Przebieg 

istotnych tras komunikacyjnych może i powinien byd istotnym czynnikiem dalszego rozwoju miasta, 

przy jednoczesnej eliminacji uciążliwego ruchu tranzytowego z centrum i przeniesienia go na trasy 

obwodowe. 

 

Transport kolejowy 

Przez Świebodzice przebiega jedna linia kolejowa PKP Nr 274 znaczenia paostwowego, 

zelektryfikowana, 2-torowa, relacji Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra. Połączenie kolejowe 

z Wrocławiem miasto uzyskało już w 1843 r., co znacznie przyczyniło się do rozwoju miasta. 

Konfiguracja terenu spowodowała koniecznośd wydłużenia linii i zastosowanie 3 przeciwnych łuków, 

w efekcie wydłużenie czasu przejazdu. Stacja kolejowa zlokalizowana jest we wschodniej części 

miasta, połączenie z centrum odbywa się ulicą Kolejową. 

 

Transport lotniczy 

Na terenie miasta, przy drodze w kierunku wsi Olszany zlokalizowany jest teren przystosowany do 

startów i lądowao o powierzchni 22 ha, zawierający tymczasowe zaplecze techniczne o pow. 2 ha. 
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3.4. Środowisko naturalne 

3.4.1. Klimat  

Klimat Świebodzic i ich otoczenia kształtuje w dużej mierze rozciągające się w kierunku południowym 

pasmo Gór Wałbrzyskich. Miasto znajduje się na pograniczu dwóch regionów klimatycznych.  

 Pierwszy określany jest mianem przedgórskiego lub przejściowego. W jego zasięgu znajduje się 

centralna i północna częśd miasta. Są to tereny położone na północ od sudeckiego uskoku 

brzeżnego (obszar Przedgórza Sudeckiego). Obszar ten charakteryzuje się między innymi średnią 

temperaturą roczną poniżej 8° C i temperaturą okresu wegetacyjnego poniżej 14° C. Okres 

wegetacyjny zaczyna się tu w pierwszej dekadzie kwietnia i trwa od 179 do około 190 dni. Opady 

w tym czasie są większe niż w pozostałych regionach na przedsudeckim obszarze Dolnego Śląska 

i wynoszą średnio 700, a nawet 800 mm rocznie. Największe opady występują w miesiącu lipcu, 

zaś najniższe w październiku. 

 Drugi, określany mianem klimatu podgórskiego. W jego zasięgu znajdują się południowe obszary 

miasta, takie jak dzielnica Pełcznica wraz z otaczającym miasto od południa Pogórzem 

Świebodzickim (Pogórze Wałbrzyskie, Sudety Środkowe). Charakteryzuje się on niższą średnią 

temperaturą roczną, wyższymi opadami, krótszym okresem wegetacyjnym oraz większą liczbą dni 

zalegania pokrywy śnieżnej. 

W mieście nie ma oficjalnej stacji meteorologicznej. W okolicach miasta znajdują się dwa posterunki 

meteorologiczne: w Pszennie k/ Świdnicy (14 km) i Szczawnie -Zdroju k/ Wałbrzycha (7 km). Dane 

klimatyczne z Pszenna bez większych zastrzeżeo można odnieśd do pierwszego regionu 

klimatycznego (przedgórskiego), zaś dane z posterunku w Szczawnie -Zdroju do drugiego regionu 

(podgórskiego). 

Na dośd łagodny klimat okolic Świebodzic, usytuowanych w regionie przejściowym, oddziaływują 

głównie masy powietrza podzwrotnikowego, napływające tutaj przez cały rok znad Azorów i Morza 

Śródziemnego. Przynoszą one ciepło i dużo wilgoci. Latem docierają za pośrednictwem wiatrów 

północno-zachodnich. W okresie zimowym pojawiają się odwilże i ocieplenia, natomiast latem 

występują nagłe ochłodzenia i częste opady. Zimą docierają tu także, z powodu braku naturalnej 

osłony od północnego-wschodu, masy powietrza kontynentalnego znad północnej Syberii i Europy 

Wschodniej przynosząc pogodę suchą i mroźną. Podobnie też i latem zdarzają się dni bardzo 

słoneczne i ciepłe, co bywa zasługą prądów powietrza, docierających tu znad północnej Afryki, Azji 

Mniejszej i południowo-wschodniej Europy. Wiosną, zwłaszcza w kwietniu, często występuje bardzo 

zmienna pogoda związana ze znaczną różnicą temperatur między północnymi i południowymi 

obszarami. Charakteryzuje się zimnem, opadami deszczu i śniegu przeplatanych okresami słonecznej 

pogody. W Świebodzicach najcieplejszym miesiącem jest lipiec, a najzimniejszym styczeo. 

Najsilniejsze wiatry wieją od grudnia do marca i osiągają prędkośd od 3,6 m/sek do 4,5 m/sek. 

Najmniej odczuwalne są wiatry w lipcu i sierpniu, co wynika generalnie z niewielkich ruchów 

powietrza w tym okresie na obszarze całego Śląska. Siła wiatru spada wówczas do 2 m/sek. 

3.4.2. Wody 

Obszar Świebodzic rozciąga się w części prawego dorzecza Strzegomki, będącej lewobrzeżnym 

dopływem Bystrzycy. Przez Miasto przepływa w swoim środkowym biegu rzeka Pełcznica. Pełcznica 

ma swoje źródła w Górach Wałbrzyskich, około 450 m n.p.m. i podąża w kierunku północnym ku 

pogórzom Wałbrzyskim i Świebodzickim w Sudetach Środkowych. Poniżej świebodzickiej dzielnicy 
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Pełcznica rzeka pokonuje główny próg sudecki i wypływa na płaskie tereny Obniżenia Podsudeckiego 

i dalej Równiny Świdnickiej, stanowiącej obszar Przedgórza Sudeckiego. Po pokonaniu 39 km wpada 

do Strzegomki. Pomiędzy Szczawienkiem (częśd Wałbrzycha), a Pełcznicą (częśd Świebodzic) Pełcznica 

płynie w głębokim i malowniczym Wąwozie Książ - jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc 

w Książąoskim Parku Krajobrazowym. Rzeka płynie między innymi przez Wałbrzych i Świebodzice, 

duże miasta przemysłowe, po drodze zbierając zanieczyszczenia z tych miast. W Wałbrzychu rzeka 

jest częściowo skanalizowana i płynie pod ulicami miasta, aż do dzielnicy Stary Zdrój. Ważniejsze 

dopływy Pełcznicy to: Szczawnik, Sobięcinka, Lubiechowska Woda i Mokrzeszowski Potok. 

Poza Pełcznicą przez Świebodzice przepływają jeszcze następujące cieki wodne: 

1) Szczawnik - największy lewobrzeżny dopływ Pełcznicy. Wpada do niej w górnej części dzielnicy 

Pełcznica. 

2) Lubiechowska Woda (zwana Lubiechowskim Potokiem) - wpada do Pełcznicy poniżej dzielnicy 

Ciernie. 

3) Cienia - potok mający swoje źródła na Pogórzu Świebodzickim, u podnóża Góry Garbnik. Wpada 

do Pełcznicy poniżej Świebodzic. 

W obrębie miasta zlokalizowanych jest też kilka stawów powstałych w wyniku eksploatacji piasku, 

oraz gliny. Blisko centrum znajduje się malowniczy zbiornik na miejscu dawnego kamieniołomu 

wapienia zwany "Warszawianką". W dzielnicy Pełcznica znajdują się dwa zbiorniki. Jeden z nich to 

staw hodowlany zlokalizowany przy ul. Kasztanowej, zaś drugi to zbiornik przemysłowy znajdujący się 

przy ulicy Solnej.  

Do niedawna Pełcznica niosła ogromny ładunek zanieczyszczeo. Powodem tego było istnienie 

wydobycia węgla na obszarze Wałbrzycha i związane w tym wypuszczanie do rzeki wód kopalnianych 

a wraz z nimi ogromne składników mineralnych. Również przemysł na terenie Wałbrzycha przyczynił 

się do zwiększenia ładunku zanieczyszczeo Na skutek zaniedbao w gospodarce komunalnej do rzeki 

trafiały też ogromne ilości ścieków komunalnych, które były nieprawidłowo, bądź wcale nie były 

oczyszczane. Skutkiem tego było brak życia biologicznego i nieprzyjemny zapach oraz ciemny kolor 

rzeki. Na skutek restrukturyzacji przemysłu Wałbrzycha w tym na zamykaniu kopalo zanieczyszczenie 

Pełcznicy znacznie zmalało. Również inwestycje w gospodarkę ściekową dały pożądane efekty. Chod 

jest jeszcze wiele do zrobienia, to stan rzeki mile zaskoczy każdego kto dawno jej nie widział i ma 

w pamięci tylko ciemną śmierdzącą wodę. Łatwo wypatrzed na niej żerujące kaczki. Stwierdzono 

również występowanie ryb. 

Mimo przepływających przez Świebodzice kilku cieków miasto w okresie suszy odczuwa dotkliwie 

deficyt wody. Znajduje się bowiem w niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych. Skały kulmowe, 

które stanowią podstawę budowy geologicznej tego obszaru, są bezwodne lub zawierają tylko 

znikome ilości wód szczelinowych. Wody gruntowe osiągają tu poziom od 0,5 do 3,9 m, ale zależy to 

od intensywności opadów atmosferycznych. W związku z dotkliwymi brakami wody, odczuwanymi 

zwłaszcza przez przemysł, powiększono poniemieckie zbiorniki wodne lub wybudowano nowe. 

Między innymi w 1973 r. zbudowano na potoku Zimnik duży zbiornik wodny w miejsce dwóch 

mniejszych poniemieckich. W 1976 r. rozpoczęto też budowę zbiornika wodnego w Dobromierzu na 

rzece Strzegomce, mającego zaopatrywad w wodę Świebodzice, Żarów, Jaworzynę Śląską i Świdnicę. 

Od 1990 r. jest on już w pełni wykorzystywany. Nie sposób nie wspomnied również o powodziach, 

które z racji górskiego charakteru Pełcznicy, są gwałtowne i niszczycielskie. Najbardziej pamiętne 

wystąpiły w 1997 r. oraz w 2002 roku. 
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3.4.3. Fauna i flora 

Świebodzice są miastem o bogatej florze - lasy obejmują około 290 ha (2,9 km2) ich powierzchni, 

a pamiętajmy że jest to gmina miejska. W 1981 r. południowa części Świebodzic znalazła się na 

terenie utworzonego wtedy Książaoskiego Parku Krajobrazowego. Objął on zwarte kompleksy leśne 

Pogórza Wałbrzyskiego w strefie przełomów rzecznych: Strzegomki, Czyżynki, Pełcznicy 

i Lubiechowskiej Wody. Środowisko przyrodnicze obejmuje różnorodne kompleksy roślinne, w tym 

środkowoeuropejskie lasy grądowe z bukiem, dębem, lipą, jaworem, klonem, grabem oraz miejscami 

wprowadzonymi sosną i świerkiem. Cenne przyrodniczo są kompleksy ciepłolubnych roślin łąkowych 

i muraw. Na terenach pól uprawnych warte odnotowania są kompleksy zarośli: tarniny, głogu i dzikiej 

róży z uwagi na ich znaczenie jako ostoi dla ptaków i innych zwierząt, czy roślin. W pobliży cieków 

wodnych występują również zbiorowiska olszyny. Łącznie w okolicach miasta występuje prawie 

50 gatunków drzew i krzewów. W samych Świebodzicach znajduje się kilka pięknych i okazałych 

drzew, stanowiących chlubę tutejszego drzewostanu. W Parku Miejskim rośnie buk pospolity 

i klon pospolity, liczące w obwodzie po 400 cm oraz jesion wyniosły mający w obwodzie 430 cm. Przy 

ul. Mikulicza rośnie dąb szypułkowy o obwodzie 500 cm. Osobliwością flory jest także liczący kilkaset 

lat cis "Bolko" rosnący w dolinie Pełcznicy. Pisał o nim w koocu XVIII w. Aleksander von Humboldt. 

Tutejszą florę charakteryzują również paprocie (9 gatunków), mchy (ponad 70 gatunków) i porosty 

(54 gatunki). Duża liczba mchów i porostów w mieście to zasługa bliskości wąwozów Pełcznicy oraz 

Szczawnika, które pod względem ich liczebności i zróżnicowania są prawdziwym ewenementem 

przyrodniczym. Spotkad tu można także wiele gatunków roślin zielnych. Prawdziwą ozdobę miasta 

i okolicy stanowią liczne rododendrony i azalie, a na zboczach wąwozów pojawiają się storczyki: 

podkolan biały i listeria jajowata oraz lilia złotogłowa i wawrzynek wilcze łyko. 

 

Świebodzicka fauna obfituje w wiele ciekawych okazów. Są to przede wszystkim drobne zwierzęta 

i ptaki (w tym kilka gatunków pojawiających się tylko na tym obszarze), wiele motyli, błonkówek, 

ryjowców i biegaczowatych. Naliczono tu między innymi 90 gatunków mięczaków. Wśród nich 

spotkad można interesujące i rzadkie okazy, m.in. bursztynki wysmukłej, świdrzyka ozdobnego, 

świdrzyka pomrowego, czy ślimaka karpackiego. Bogato reprezentowany jest tu również świat 

pajęczaków (prawie 200 gatunków) oraz owadów. Wśród tych ostatnich występują liczne gatunki 

chronione, jak koziróg bukowiec, biegacz fiołkowy, biegacz zielonozłoty, tęcznik lonkarz i tęcznik 

mniejszy. Na uwagę zasługują też żyjące tu niektóre, objęte ochroną gatunki gadów i płazów: traszka, 

salamandra plamista, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinna, gniewosz plamisty, 

padalec i zaskroniec. Z rzadszych i chronionych gatunków ptaków spotkad tu można m. in.  kanię 

rudą, drozda śpiewaka, kosa, sowę płomykówkę, pliszkę górską, kukułkę, gołębia turkawkę, 

myszołowa zwyczajnego, sikorkę bogatkę. Z większych ssaków na uwagę zasługuje coraz rzadszy 

w tych stronach jeleo szlachetny oraz dzik, sarna, łasica i lis, czy muflon. 

Na terenie miasta spotyka się też nietoperze należące do 9 gatunków, w tym największy krajowy 

nietoperz borowiec wielki. W ostatnich latach na skutek poprawiania się stanu czystości Pełcznicy 

w jej wodach występują ryby: kiełb i śliż. Z uwagi na walory środowiska naturalnego Książaoski Park 

Krajobrazowy stał się bezpośrednim zapleczem rekreacyjnym dla mieszkaoców Świebodzic. W celu 

zapewnienia podniesienia rangi ochrony cennych przyrodniczo obszarów utworzono w 2000 r. 

rezerwat przyrody "Przełomy pod Książem" obejmujący wąwozy Pełcznicy i Szczawnika. 
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Największym bogactwem naturalnym Świebodzic przez kilka stuleci były skały wapienne. Ich 

wydobycie rozpoczęto w 1599 r. Na południowo-wschodnim kraocu miasta w kierunku Mokrzeszowa 

zachował się należący do miasta kamieniołom, którego eksploatację zakooczono ostatecznie w 1866 

r. Również w samym mieście prowadzono eksploatację wapieni na potrzeby budowlane. 

Pozostałością po tym jest obecny zbiornik "Warszawianka". Wydobywany w okolicach miasta 

surowiec był wypalany w wapiennikach, których pozostałości możemy oglądad nad jeziorkiem 

"Daisy", oraz w okolicach Cieszowa. Surowiec ten również służył jako znakomity materiał rzeźbiarski. 

Ze świebodzickiego "marmuru" wykonane są liczne barokowe kominki na zamku Książ jak 

i chrzcielnica w kościele św. Piotra i Pawła.  

W pobliżu Szczawna Zdroju usytuowany był prawdopodobnie kamieniołom, z którego pobierano 

materiał skalny do wytwarzania kamieni młyoskich. Trudnili się tym mieszczanie świebodziccy, co 

poświadcza przywilej książęcy przyznany tutejszym kamieniarzom. Relacje historyczne wspominają 

również o występowaniu złota. Wydobywano także ołów i srebro. Okolice Świebodzic, podobnie jak 

i całe Sudety kryją w sobie wiele kruszców jak i cennych kamieni nie mających już znaczenia 

przemysłowego i będących ciekawostkami mineralogicznymi. 

Obecnie jedynymi eksploatowanymi surowcami na terenie miasta to piaski i żwiry wodno-

lodowcowe. W przeszłości wydobywano jeszcze glinę na potrzeby działającej w mieście cegielni. 

Do ważnych zasobów miasta należy zaliczyd lasy. To one wraz z wybudowaniem kolei zdecydowały 

o ulokowaniu takich inwestycji jak fabryka zegarów wahadłowych G. Beckera, które produkowano 

w specjalnych drewnianych skrzynkach.  

 

3.4.4. Krajobrazowe walory turystyczne 

Specyfika krajobrazowa Świebodzic, związana między innymi z ukształtowaniem terenu 

spowodowała, że już około połowy XIX w. (szczególnie po uruchomieniu połączenia kolejowego 

z Wrocławiem w 1843 r. i dziesięd lat później z Wałbrzychem) organizowano w tym kierunku jedno, 

dwu, lub trzydniowe wycieczki. Znalazło to odbicie w wydawanych wówczas przewodnikach 

turystycznych. Do osobliwości w samym mieście zaliczano wówczas fabrykę zegarów i stary 

kamieniołom wapienny, ale też i nie szczędzono pochwał widokom rozciągającym się wokół 

Świebodzic.  

Przez Świebodzice przebiegają następujące szlaki turystyczne: 

 Cis Bolko - Góra Marii 

Przebiega on mniej więcej wzdłuż sudeckiego uskoku brzeżnego od Pełcznicy przez Książ, 

Świebodzice, Witoszów Górny (wzgórze), Złoty Las, Bystrzycę Górną, Lutomię i Glinno do 

Przełęczy Walimskiej. W Świebodzicach i najbliższej okolicy warto zwrócid uwagę na: Zamek 

Książ, Stare Miasto z zespołem zabytkowych kamienic oraz zabytkowymi kościołami. 

 Grodno - Książ - Bolków - Grodziec 

Przez Pełcznicę biegnie również zielono znakowany Szlak Zamków Piastowskich, rozpoczynający 

się na zamku Grodziec koło Złotoryi i kooczący się na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. 

W Świebodzicach i okolicach na szlaku na uwagę zasługują przede wszystkim takie obiekty jak: 

Zamek Książ, Stado Ogierów Książ, pomnikowy cis "Bolko", ruiny kościoła św. Anny w Pełcznicy, 

krzyż pokutny powyżej Pełcznicy, zamek Cisy. 

 Świebodzice Dworzec PKP - ul. Świdnicka. 
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Ze względu na sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych wchodzących w skład Książaoskiego Parku 

Krajobrazowego, w mieście i jego najbliższych okolicach znajduje się bardzo gęsta sied 

nieoznakowanych ścieżek i dróżek biegnących ze Świebodzic do wielu ciekawych i często bajecznych 

miejsc. Tereny te są bardzo zróżnicowane, trasy biegną wśród zalesionych wzgórz Pogórza 

Wałbrzyskiego i Świebodzickiego. Poza bogatą fauną i florą na swojej drodze ujrzymy często 

przepiękne widoki okolic oraz ciekawe obiekty architektury. Oprócz tych najbardziej znanych warto 

zwrócid uwagę na te mniej znane i często niedostrzegane. Szczególnie polecane są trasy w Wąwozie 

Pełcznicy i Szczawnika. Wąwóz Pełcznicy (zwany także Wąwozem Książ) zaliczany jest do 

najpiękniejszych w Sudetach, i to nie tylko tych polskich. W XIX wieku były tu "piękne i liczne mostki, 

brzeg z brzegiem, skałę ze skałą łączące, pawilony, dziwaczne przejścia przez skały, wyłomy (...), 

pustelnia romantycznie w drzewach ukryta, Świątynia Karoliny, Siedzenie Myśliwego (...)". Obecnie 

wąwóz jest nieco zaniedbany, jednakże od kilku lat przywracany jest do stanu sprzed kilkudziesięciu 

lat. Ściany wąwozu wznoszą się niespełna na 100 metrów wysokości i miejscami tworzą 

kilkudziesięciometrowe przepaści. Porasta je stary las mieszany, co czyni to miejsce szczególnie 

bajkowym latem i jesienią. Nietrudno w cieniu grubych buków, lip czy dębów, wśród 

wszechobecnych różaneczników wczud się w czasy, gdy przemierzali te miejsca świdniccy Piastowie, 

władający okolicą. W okolicach świebodzickiej Pełcznicy znaleźd można wyloty z podziemnych sztolni, 

drążonych pod Książem przez więźniów pobliskich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny 

światowej. Nie wiadomo do kooca w jakim celu wykuwano w skałach pod zamkiem ogromne 

korytarze. Przypuszcza się jednak, że mogło to się odbywad w ramach przygotowao do produkcji 

pocisków balistycznych dalekiego zasięgu. 

 
Rys. 3.12. Walory krajobrazowe Świebodzic 
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Źródło: www.świebodzice.pl 

U wylotu wąwozu, w granicach Świebodzic (Pełcznicy), rośnie pomnikowy cis, którego przyjęło się 

nazywad "Bolko", a w zasadzie Bolkówna, gdyż jest to drzewo rodzaju żeoskiego. Bolko jest 

najstarszym cisem w Sudetach Środkowych i ma prawdopodobnie ok. 600 lat, jednakże niemiecki 

przyrodnik Aleksander von Humboldt w XIX w. szacował wiek tego okazu na 800 lat, co jest niestety 

nie do zweryfikowania, bo cis ma w środku wypalone korzenie. Nieco mniej znany, jednakże równie 

atrakcyjny i nawet bardziej "dziki" jest Wąwóz Szczawnika, położony nieco na zachód od Wąwozu 

Książ. Książaoski Park Krajobrazowy to jednak nie jedynie miejsce w okolicach Świebodzic, gdzie 

można pospacerowad. Polecamy również spacer Drogą Węglową, która niegdyś prowadziła 

z Wałbrzycha przez Świebodzice do portów odrzaoskich. Droga ta pomiędzy świebodzickimi 

Cierniami, a Jaworzyną Śląską jest dośd dobrze utrzymana. Wiedzie płaskimi terenami Równiny 

Świdnickiej wśród bujnych pól. W kierunku południowym z drogi rozciąga się przepiękna panorama 

Sudetów z Chełmcem, Masywem Trójgarbu i Wielką Sową na pierwszym planie. Z drugiej strony nad 

okolicą góruje mityczna Ślęża 

Zabytkowa brama, zwieoczona dwoma figurami kamiennych lwów stanowi początek ścieżki od strony 

Świebodzic. Po obu jej stronach znajdują się dwa domki szwajcarskie, w których niegdyś 

zamieszkiwali: odźwierny i ogrodnik z Książa. W tym miejscu rosną także stare kasztanowce 

zwyczajne (po trzy z każdej strony traktu prowadzącego do Książa), a przed bramą usytuowane są 

zabytkowe kordegardy. Po przejściu 600 m dochodzimy do pierwszego murku oporowego. Po lewej 

stronie wznosi się 3-metrowa skała, po prawej, w dole znajdują się 2 stawy rybne, jeden z nich 

z zapleczem gastronomicznym (smażalnią ryb). Tuż za zakrętem i skałkami, około 50 m dalej, po lewej 

stronie znajduje się punkt widokowy, z którego podziwiad można panoramę fragmentu Świebodzic. 

W tym podgórskim miasteczku na uwagę zasługują liczne zabytki, takie jak klasycystyczny kościół św. 

Piotra i Pawła, ratusz i XIII-wieczny kościół św. Mikołaja. Konicznie trzeba zobaczyd także unikalne 

w skali regionu średniowieczne freski ukazujące postad św. Krzysztofa w kościele św. Franciszka 

z Asyżu oraz XV-wieczne obwarowania miejskie. W dzielnicy Pełcznica wznoszą się natomiast ruiny 

romaosko-gotyckiej kaplicy św. Anny, najstarszej świątyni w okolicach Książa, zaś w centrum miasta 

XIX-wieczny pałacyk rodziny Seidlów w stylu renesansu angielskiego. 

Z tego miejsca rozpościera się również piękny widok na Masyw Ślęży. Podążając dalej drogą do 

Zamku, około 200 m dalej, napotykamy pierwsze różaneczniki rosnące nieopodal strumienia, którego 

wody zasilają położone poniżej stawy rybne. Dalej, po przejściu około 300 m, napotykamy po lewej 

stronie miejsce gniazdowania wiewiórek czarnych. Po drodze podziwiad możemy duże mrowiska. 

Nieco dalej znajduje się miejsce, w którym można dostrzec legowiska dzików. Nierzadko drogę, którą 
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podążamy, przecinają sarny. W dole zaś, w miejscu, gdzie prowadzi wytyczona ścieżka, znajduje się 

dużo różaneczników oraz stanowiska paproci. Tuż przy zejściu prowadzącym w dół ścieżki znajduje się 

piękny okaz buka liczący sobie około 200 lat. Planuje się wpisanie go do rejestru pomników przyrody 

jako buk "Jan". W dole przepływa suchy potok, którego koryto wypełnia się podczas wiosenno - 

jesiennych opadów. Po przejściu 2 km dochodzimy do wiaty ze stołami i ławkami. Widoczna na 

wprost wiaty i ogrodzenia zabytkowa aleja starodrzewia prowadzi do Zamku Książ. 

Na ścieżce znajduje się 8 przystanków tematycznych, na których umieszczono tablice informacyjne: 

1)  „Historia Parku", 

2) „Rośliny leśne", 

3) „Różanecznikowe piękno", 

4) „Pomnikowa Aleja Lip", 

5) „Zwierzęta leśne", 

6) „Ptaki lasu i ich ochrona", 

7) „ Aleja Paprociowa", 

8) „Drzewa, które warto zobaczyd". 

Na całej długości ścieżki umieszczono również tabliczki informacyjne opisujące gatunki drzew. Czas 

potrzebny na przejście wytyczoną ścieżką wynosi około 1,5 h. 

Rys. 3.13. Dolina Różaneczników 

 
Źródło: www.świebodzice.pl 

Świebodzice są jednym z miast, w granicach których leży Książaoski Park Krajobrazowy. Park ten 
został utworzony 28 października 1981 roku jako jeden z pierwszych w Sudetach, na skraju Pogórza 
Wałbrzyskiego, pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem. Zajmuje powierzchnię 3155 ha, zaś jego 
otulina ma 5933 ha. Około 87% powierzchni parku zajmują lasy, które są administrowane przez 
Nadleśnictwa: Jawor, Wałbrzych i Świdnica. Natomiast całośd parku położona jest w zasięgu 
terytorialnym gmin: Dobromierz, Stare Bogaczowice, Świebodzice, Świdnica, Wałbrzych. 

Park krajobrazowy położony jest na górnodewooskich i dolnokarbooskich skałach osadowych. Są to 

przeważnie zlepieoce i piaskowce, w których potoki wyżłobiły głębokie, kręte jary. Strome zbocza 

dolin dochodzą do 80 m wysokości. Miejscami są one usiane skałkami, między którymi prowadzą 

malownicze ścieżki i mostki zawieszone nad przepaściami. Utworzenie parku miało na celu 

zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych części strefy brzeżnej Pogórza Wałbrzyskiego 

w Sudetach Środkowych, popularyzacji i upowszechnianiu tych wartości w warunkach racjonalnego 
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gospodarowania. Ponieważ obszar ten, o urozmaiconej rzeźbie terenu, o zróżnicowanym środowisku 

leśnym oraz bogatej florze i faunie, stanowi wysokiej rangi zaplecze rekreacyjne dla sąsiadujących 

z nim miast. Ze względu na różnorodnośd krajobrazową cały obszar parku został umownie podzielony 

na trzy zespoły krajobrazowe: dobromierski (północno- zachodni) - obejmujący otoczenie sztucznego 

zbiornika wodnego "Dobromierz" o powierzchni 1 km2, książaoski (centralny) - obejmujący 

przełomowe odcinki Pełcznicy i Szczawnika w okolicy zamku Książ, lubiechowski (wschodni) - to 

masyw o kopulastych wzniesieniach z przepływającymi - Lubiechowską Wodą i Witoszówką, z dużą 

atrakcją geologiczną - Jeziorkiem Daisy. Najcenniejsze obszary Książąoskiego Parku Krajobrazowego 

objęto ochroną rezerwatową. Należą do nich: rezerwat przyrody "Jeziorko Daisy" oraz rezerwat 

"Przełomy pod Książem k. Wałbrzycha". Niekonwencjonalną formę ochrony zastosowano dla 15 ha 

parku zamkowego Książ. Uznany on został w 1977 roku za arboretum - Sudecki Ogród 

Dendrologiczny. Jest w nim 2 450 drzew i krzewów, obejmujących 82 gatunki i odmiany, w tym 130 

egzemplarzy egzotycznych oraz 124 drzew zabytkowych. Tu także znajdują się duże skupiska 

wspaniałych różnokolorowych kwitnących rododendronów. 

Rys. 3.14. Książaoski Park Krajobrazowy 

 

 
Źródło: www.summitpost.org, www.forumprzyroda.org, www.świebodzice.pl 

3.4.5. Leśnictwo 

Grunty leśne zajmują około 10% całej powierzchni miasta Świebodzice. Większośd z nich stanowią 

grunty leśne publiczne Skarbu Paostwa będące w zarządzie Lasów Paostwowych (Nadleśnictwo 

Wałbrzych oraz Nadleśnictwo Świdnica). W ostatnich latach prawie trzykrotnie zmniejszyła się 

powierzchnia gruntów leśnych prywatnych – z 12 do 4,6 ha. 

Tab. 3.12. Leśnictwo 

LEŚNICTWO J. 2006 2007 2008 2009 

powierzchnia gruntów leśnych ogółem ha 324,8 323,8 316,6 316,6 

lasy ogółem ha 314,5 313,5 306,6 306,6 
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lesistośd w % % 10,30 10,30 10,10 10,10 

grunty leśne publiczne ogółem ha 312,8 311,8 312,0 312,0 

grunty leśne publiczne Skarbu Paostwa ha 304,7 303,7 303,9 303,9 

grunty leśne publiczne Skarbu Paostwa 
w zarządzie Lasów Paostwowych 

ha 300,6 300,6 300,8 300,8 

grunty leśne prywatne ha 12,0 12,0 4,6 4,6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

3.4.6. Tereny zieleni miejskiej 

W Świebodzicach znajdują się 3 parki spacerowo-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 9 ha oraz 

3 zieleoce o łącznej powierzchni 2,8 ha. Tereny zieleni osiedlowej  zajmują natomiast 20,5 ha. Ich 

powierzchnia zmniejszyła się od 2006 roku o prawie 10 ha.  

Tab. 3.13. Tereny zieleni w Świebodzicach w latach 2006-2009 

TERENY ZIELENI J.m. 2006 2007 2008 2009 

parki spacerowo - wypoczynkowe szt. 3 3 3 3 

powierzchnia ha 9,0 9,0 9,0 9,0 

zieleoce szt. 3 3 3 3 

powierzchnia ha 2,8 2,8 2,8 2,8 

zieleo uliczna      

powierzchnia ha 4,0 5,6 5,6 5,6 

tereny zieleni osiedlowej      

powierzchnia ha 30,2 24,4 24,4 20,5 

parki, zieleoce i tereny zieleni osiedlowej      

powierzchnia ha 42,0 36,2 36,2 32,3 

cmentarze szt. 5 5 4 4 

powierzchnia ha 13,9 13,9 13,9 13,9 

lasy gminne      

powierzchnia ha 8,1 8,1 8,1 8,1 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

3.4.7. Ochrona przyrody 

Książaoski Park Krajobrazowy zajmuje 253 ha powierzchni Świebodzic i stanowi obszar prawnie 

chroniony. Częśd tego obszaru (2,3 ha) to rezerwaty przyrody. Ponadto na terenie Świebodzic 

znajdują się 42 pomniki przyrody – o 14 więcej niż w 2007 roku. W obrębie Gminy znajdują się także 

Obszary Chronionego Krajobrazu NATURA 2000 („Dobromierz”, „Przełomy Pełcznicy pod Książem”). 

Tab. 3.14. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 

OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ J.m.. 2006 2007 2008 2009 

Obszary prawnie chronione 

ogółem ha 253,0 253,0 253,0 253,0 

rezerwaty przyrody ha 2,3 2,3 2,3 2,3 

parki krajobrazowe razem ha 253,0 253,0 253,0 253,0 

parki krajobrazowe rezerwaty i pozostałe formy ochrony 
przyrody 

ha 2,3 2,3 2,3 2,3 

Pomniki przyrody 

ogółem szt. 28 28 42 42 

wprowadzone uchwałą rady gminy szt. 2 2 16 - 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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3.4.8. Rolnictwo2 

Dominującymi typami gleb na terenie miasta są: gleby brunatne właściwe oraz gleby płowe, 

wykształcone na podłożu gliniastym i lessowym, a w dolinach przeważają mady. W górnych partiach 

występują natomiast gleby szkieletowe wykształcone na rumoszu. Na podstawie oceny rolniczej 

przydatności gleb przeważają kompleksy: pszenny dobry i żytni dobry. Użytki zielone zaliczane są 

z kolei do bardzo dobrych i dobrych. Wysoką jakośd gleb gminy najlepiej ocenid poprzez klasy 

bonitacyjne.  

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych na ternie gminy Świebodzice przedstawia się następująco: 

RII – 2,7%, RIIIa – 28,8%, RIIIb – 29,1%, RIVa – 23,9%, RIVb – 9,5%, RV – 5,3% i RVI – 0,7%. Gleby 

w klasach bonitacyjnych I do III stanowią 60,6%, a w klasach I – IV aż 94% wszystkich użytków 

rolnych. 

Cechą zdecydowanie niekorzystną jest zbyt mały areał większości indywidualnych gospodarstw 

rolnych. Utrzymanie rolnictwa na obszarze gminy oraz zwiększenie dochodowości gospodarstw 

rolnych w powiązaniu z przetwórstwem i rynkiem regionalnym wymaga wzmocnienia następujących 

procesów: uporządkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez koncentrację gruntów rolnych, 

ochrony gruntów rolnych i leśnych, zalesienia nieprzydatnych użytków rolnych; wzrostu liczby dużych 

gospodarstw rolnych, rozwoju gospodarstw rolnych nastawionych na działy specjalne produkcji 

rolnej (ogrodnictwo, warzywnictwo i hodowla ryb); rozwoju i modernizacji bazy przetwórczej 

w powiązaniu z regionalnym rynkiem zbytu; rozwoju specjalistycznych usług dla gospodarstw rolnych 

oraz zwiększenia specjalistycznych szkoleo dla rolników. W produkcji roślinnej dominują: zboża - 

pszenica, żyto i jęczmieo. Uprawia się również kukurydzę i rzepak. W produkcji zwierzęcej dominuje 

hodowla trzody chlewnej, owiec. Znaczącą rolę zajmuje produkcja roślin ozdobnych. W powierzchni 

zasiewów gminy Świebodzice dominują następujące uprawy: 

 zboża, 

 ziemniaki, 

 warzywa, 

 rośliny pastewne, 

 rzepak. 

Zróżnicowanie typologiczne, rodzajowe oraz gatunkowe gleb, a także zmiennośd przestrzenna ich 

występowania na terenie gminy Świebodzice uwarunkowane zostały właściwościami skał 

glebotwórczych, warunkami wodnymi i szatą roślinną. 

 
Tab. 3.15. Rolnictwo w Świebodzicach (dane z 2005 roku) 

 ROLNICTWO J. m. 2005 

Powierzchnia użytków rolnych 

ogółem ha 2 138 

grunty orne  ha 1 847 

sady ha 38 

łąki ogółem ha 147 

pastwiska ha 106 

Lasy i grunty leśne 

ogółem ha 325 

Pozostałe grunty i nieużytki 

ogółem ha 582 

                                                           
2 Na podstawie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”, 
Świebodzice, grudzieo 2008 r. 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

3.5. Kapitał społeczny 

3.5.1. Sytuacja demograficzna 

W swojej ponad 700-letniej historii Świebodzice przechodziły różne koleje losu, w których przeplatały 

się okresy rozkwitu i szybkiego rozwoju gospodarczego, demograficznego z czasami upadku oraz 

stagnacji. Liczba ludności zawsze była bardzo silnie związana z kondycją ekonomiczną nie tylko 

samego grodu, ale i całego Dolnego Śląska. Na podstawie badao porównawczych stwierdzid, że na 

początku swojego istnienia Świebodzice nie liczyły więcej niż sto, sto kilkudziesięciu mieszkaoców.  

Od drugiej połowy XIII wieku liczba ta dośd symetrycznie rosła. Jednak dopiero w 1576 roku 

sporządzono pierwszy inwentarz (spis) w Świebodzicach. Miasto liczyło wówczas około 1500 

mieszkaoców. W wieku XVII i XVIII rozwój demograficzny miasta przebiegał dośd powoli. Przez miasto 

przetaczały się wojny (1618-1648, 1740-1763), zarazy (1632 i 1633), powodzie (1688 i 1736) i pożary 

(1640 i 1774), bardzo ograniczające rozwój gospodarczy i demograficzny. Szybki rozwój miasta 

zaobserwowano po roku 1830 i łączy się on z przemysłem. Na początku XX wieku miasto liczyło 9 000 

mieszkaoców. 

Liczba ta utrzymała się do II wojny światowej. Lata 1942-1944 przyniosły wzrost liczby mieszkaoców 

związanych z przemieszczeniami wojennymi zbombardowanych miast niemieckich. Zbliżający się 

front wywoła kolejny exodus ludności. Od 1946 roku liczba ludności symetrycznie wzrastała, 

przyspieszona przyłączeniem do Świebodzic wsi Pełcznica (1957) i Ciernie (1972). Ta ostatnia 

miejscowośd liczyła w chwili przyłączenia 1783 mieszkaoców. Obecnie liczba mieszkaoców miasta 

zbliża się do 23 tysięcy. 

Koocem 2010 roku w mieście (powierzchnia 30,43 km2) zameldowanych było 22 946 osób. Kobiety 

stanowiły 53% ogółu mieszkaoców. Gęstośd zaludnienia wynosiła 754 osoby/km2. 

Tab. 3.16. Ludnośd wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci w latach 2006-2010 

LUDNOŚD WG MIEJSCA 
ZAMELDOWANIA/ZAMIESZKANIA 

I PŁCI 
J. m. 2006 2007 2008 2009 2010 

stałe miejsce zameldowania 

stan na 30 VI 

ogółem osoba 23 224 23 109 22 950 22 904 22 932 

mężczyźni osoba 10 960 10 897 10 795 10 754 10 759 

kobiety osoba 12 264 12 212 12 155 12 150 12 173 

stan na 31 XII 

ogółem osoba 23 179 23 041 22 875 22 932 22 946 

mężczyźni osoba 10 935 10 833 10 768 10 762 10 758 

kobiety osoba 12 244 12 208 12 107 12 170 12 188 

faktyczne miejsce zamieszkania 

stan na 30 VI 

ogółem osoba 23 126 23 000 22 805 22 845 22 876 

mężczyźni osoba 10 912 10 845 10 727 10 730 10 728 

kobiety osoba 12 214 12 155 12 078 12 115 12 148 

stan na 31 XII 

ogółem osoba 23 070 22 896 22 816 22 876 22 890 

mężczyźni osoba 10 883 10 765 10 744 10 731 10 727 

kobiety osoba 12 187 12 131 12 072 12 145 12 163 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr_kwadratowy
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Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Strukturę mieszkaoców Świebodzic w latach 2006-2009 przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 3.17. Ludnośd wg grup wieku i płci w latach 2006-2009 

LUDNOŚD WG GRUP WIEKU I PŁCI  J. m. 2006 2007 2008 2009 

    ogółem 

      ogółem osoba 23 070 22 896 22 816 22 876 

      mężczyźni osoba 10 883 10 765 10 744 10 731 

      kobiety osoba 12 187 12 131 12 072 12 145 

    0-4 

      ogółem osoba 1 014 1 042 1 047 1 124 

      mężczyźni osoba 523 545 567 582 

      kobiety osoba 491 497 480 542 

    5-9 

      ogółem osoba 989 961 956 979 

      mężczyźni osoba 500 480 479 509 

      kobiety osoba 489 481 477 470 

    10-14 

      ogółem osoba 1 279 1 221 1 162 1 126 

      mężczyźni osoba 680 643 611 587 

      kobiety osoba 599 578 551 539 

    15-19 

      ogółem osoba 1 492 1 409 1 375 1 320 

      mężczyźni osoba 757 716 700 675 

      kobiety osoba 735 693 675 645 

    20-24 

      ogółem osoba 1 906 1 847 1 732 1 629 

      mężczyźni osoba 978 945 898 834 

      kobiety osoba 928 902 834 795 

    25-29 

      ogółem osoba 1 872 1 900 1 940 1 968 

      mężczyźni osoba 935 962 971 973 

      kobiety osoba 937 938 969 995 

    30-34 

      ogółem osoba 1 707 1 717 1 768 1 847 

      mężczyźni osoba 848 865 894 937 

      kobiety osoba 859 852 874 910 

    35-39 

      ogółem osoba 1 310 1 357 1 469 1 500 

      mężczyźni osoba 659 659 726 730 

      kobiety osoba 651 698 743 770 

    40-44 

      ogółem osoba 1 485 1 393 1 311 1 266 

      mężczyźni osoba 725 670 618 616 

      kobiety osoba 760 723 693 650 

    45-49 

      ogółem osoba 1 857 1 782 1 643 1 572 

      mężczyźni osoba 908 893 800 771 



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

55 

LUDNOŚD WG GRUP WIEKU I PŁCI  J. m. 2006 2007 2008 2009 

      kobiety osoba 949 889 843 801 

    50-54 

      ogółem osoba 2 159 2 065 2 053 1 963 

      mężczyźni osoba 998 930 951 900 

      kobiety osoba 1 161 1 135 1 102 1 063 

    55-59 

      ogółem osoba 1 848 1 930 1 975 1 989 

      mężczyźni osoba 821 863 887 894 

      kobiety osoba 1 027 1 067 1 088 1 095 

    60-64 

      ogółem osoba 924 1 051 1 220 1 391 

      mężczyźni osoba 426 471 560 618 

      kobiety osoba 498 580 660 773 

    65-69 

      ogółem osoba 973 909 855 828 

      mężczyźni osoba 390 366 330 335 

      kobiety osoba 583 543 525 493 

    70 i więcej 

      ogółem osoba 2 255 2 312 2 310 2 374 

      mężczyźni osoba 735 757 752 770 

      kobiety osoba 1 520 1 555 1 558 1 604 

    70-74 

      ogółem osoba 925 928 919 896 

      mężczyźni osoba 328 342 332 325 

      kobiety osoba 597 586 587 571 

    75-79 

      ogółem osoba 733 757 748 775 

      mężczyźni osoba 238 241 238 245 

      kobiety osoba 495 516 510 530 

    80-84 

      ogółem osoba 429 424 427 445 

      mężczyźni osoba 126 122 126 129 

      kobiety osoba 303 302 301 316 

    85 i więcej 

      ogółem osoba 168 203 216 258 

      mężczyźni osoba 43 52 56 71 

      kobiety osoba 125 151 160 187 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W 2009 roku Świebodzice odnotowały dodatni przyrost naturalny – najwyższy od 1998 roku. 
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Rys. 3.15. Przyrost naturalny w latach 2006 - 2009 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL 

W 2009 roku w Świebodzicach urodziło się więcej kobiet niż mężczyzn. Liczba zgonów wśród 

mężczyzn była z kolei większa. 

Tab. 3.18. Ruch naturalny w latach 2006-2009 

RUCH NATURALNY WG PŁCI  J. m. 2006 2007 2008 2009 

Urodzenia żywe 

ogółem - 210 213 185 245 

mężczyźni - 105 108 111 113 

kobiety - 105 105 74 132 

Zgony ogółem 

ogółem - 231 284 293 229 

mężczyźni - 129 157 156 130 

kobiety - 102 127 137 99 

Zgony niemowląt 

ogółem - 3 3 2 0 

mężczyźni - 3 2 2 0 

kobiety - 0 1 0 0 

Przyrost naturalny 

ogółem - -21 -71 -108 16 

mężczyźni - -24 -49 -45 -17 

kobiety - 3 -22 -63 33 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Tab. 3.19. Wybrane wskaźniki modułu gminnego w latach 2006-2009 

WSKAŹNIKI MODUŁU GMINNEGO 2006 2007 2008 2009 

ludnośd na 1 km
2 

(gęstośd zaludnienia) 758 752 750 752 

kobiety na 100 mężczyzn 112 113 112 113 

małżeostwa na 1000 ludności 5,6 5,8 6,1 5,9 

urodzenia żywe na 1000 ludności 9,0 9,2 8,1 10,7 

zgony na 1000 ludności 9,9 12,3 12,8 10,0 

przyrost naturalny na 1000 ludności -0,9 -3,1 -4,7 0,7 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Saldo migracji w 2009 roku wyniosło ogółem 36 i było najwyższe od 2000 roku. Saldo migracji 

zagranicznych było najwyższe od 1995 roku i w roku 2009 wyniosło 5. 
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Rys. 3.16. Saldo migracji wewnętrznych w latach 2006-2009 

 
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o BDL 

 

Rys. 3.17. Saldo migracji zagranicznych w latach 2006-2009 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o BDL 

 

3.5.2. Rynek pracy 

Rynek pracy w Świebodzicach związany jest przede wszystkim z przemysłem i działalnością 

handlowo-usługową. Rolnictwo na terenie gminy odgrywa nieznaczną rolę. 

Według danych z 2009 roku, w Świebodzicach przeważają osoby w wieku produkcyjnym i stanowią 

ok. 65,25% ogółu mieszkaoców. Osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym stanowią 

natomiast po ok. 17% mieszkaoców. Ludnośd w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym wynosi 53,3. 

Tab. 3.20. Ludnośd w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Świebodzicach w latach 2006-2009 

LUDNOŚD W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM 
(17 LAT I MNIEJ), PRODUKCYJNYM 

I POPRODUKCYJNYM WG PŁCI  
J. m. 2006 2007 2008 2009 

ogółem 

ogółem osoba 23 070 22 896 22 816 22 876 

mężczyźni osoba 10 883 10 765 10 744 10 731 

kobiety osoba 12 187 12 131 12 072 12 145 
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w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem osoba 4 134 4 042 3 955 3 975 

mężczyźni osoba 2 135 2 090 2 065 2 056 

kobiety osoba 1 999 1 952 1 890 1 919 

w wieku produkcyjnym 

ogółem osoba 15 210 15 053 15 036 14 926 

mężczyźni osoba 7 623 7 552 7 597 7 570 

kobiety osoba 7 587 7 501 7 439 7 356 

w wieku poprodukcyjnym 

ogółem osoba 3 726 3 801 3 825 3 975 

mężczyźni osoba 1 125 1 123 1 082 1 105 

kobiety osoba 2 601 2 678 2 743 2 870 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Tab. 3.21. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2006-2009 

WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO 2006 2007 2008 2009 

ludnośd w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 51,7 52,1 51,7 53,3 

ludnośd w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 90,1 94,0 96,7 100,0 

ludnośd w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 24,5 25,3 25,4 26,6 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Jak wskazuje kolejny wykres liczba osób pracujących w głównym miejscu wzrasta. W 2009 roku była 

ona o 170 wyższa niż w roku poprzednim. 

Rys. 3.18. Pracujący w głównym miejscu pracy w latach 2006-2009 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL 

Zjawiskiem, które ciągle wywiera istotny wpływ na poziom życia ludności jest bezrobocie.  

Tab. 3.22. Sytuacja Świebodzic na rynku pracy na tle powiatu świdnickiego 

POWIAT/GMINA 

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WZROST, 
SPADEK (-)  
OGÓŁEM 

grudzieo 2010 marzec 2011 

ogółem kobiety ogółem kobiety 

powiat świdnicki 7907 4017 9010 4651 1103 

M. Świebodzice 1365 677 1464 756 99 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy 

Rys. 3.19. Bezrobotni zarejestrowani według płci w latach 2006-2009 w Świebodzicach 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2009 roku 

wyniósł 8,9% i wzrósł w stosunku do roku wcześniejszego o 1%. 

 

3.6. Infrastruktura społeczna 

3.6.1. Kultura  

Infrastrukturę związaną z upowszechnianiem kultury w mieście tworzą: biblioteki, sale widowiskowe, 

świetlice oraz obiekty szkolne.  

Organizatorem i koordynatorem życia kulturalnego jest Miejski Dom Kultury  

(www.mdk.swiebodzice.pl) mający swoją siedzibę przy ul. Wolności 13. Miejski Dom Kultury w 

Świebodzicach jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania w zakresie wychowywania, 

edukacji i upowszechniania kultury.  

Do podstawowych zadao MDK należy: 

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. 

2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 

3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

wiedzą i sztuką. 

4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. 

5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowao kulturalnych 

w szczególności dzieci i młodzieży. 

6. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, spotkao literackich, spotkao 

z twórcami. 

7. Organizowanie imprez rozrywkowych. 

8. Prowadzenie działalności wydawniczej. 

9. Prowadzenie zespołów i ognisk artystycznych. 

10. Prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki. 

11. Realizowanie imprez zbiorowych (okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych, świątecznych, 

dyskotek i festynów). 

12. Współdziałania z organizacjami i stowarzyszeniami. 

13. Współpraca z regionalną prasą i mediami. 

14. Współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu miasta Świebodzice. 

15. Prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie kultury i sztuki. 
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Rys.3.20. Miejski Dom Kultury w Świebodzicach 

  
Źródło: http://www.mdk.swiebodzice.pl/bip/ 

W Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach działa 8 sekcji tematycznych. Stwarzają one 

mieszkaocom Świebodzic możliwośd rozwijania swoich pasji i zainteresowao. Są to:  

 sekcja wokalna: zajęcia dla dzieci i młodzieży, polegające na kształtowaniu umiejętności 

wokalnych, obejmujące emisję głosu oraz naukę repertuaru prezentowanego podczas różnych 

koncertów i konkursów, 

 sekcja instrumentalna: zajęcia płatne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obejmujące indywidualną 

naukę gry na gitarze, pianinie i keyboardzie w różnym stopniu zaawansowania, 

 sekcja teatralna: zajęcia dla młodzieży, polegające na rozwijaniu zainteresowao teatralnych oraz 

kształtowaniu umiejętności z zakresu emisji głosu, dykcji, wyobraźni teatralnej, plastyki ruchu, 

rytmiki, mimiki i gestyki; indywidualne porady recytatorskie oraz przygotowanie spektakli 

teatralnych i wieczorów poetycko - muzycznych w różnych formach prezentacji, 

 sekcja plastyczna: zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pozwalające rozwijad talenty 

plastyczne, obejmujące wiele technik, m.in. ceramikę, batik, malarstwo, grafikę, rysunek, 

 sekcja modelarska: zajęcia dla dzieci od 7 lat, młodzieży i dorosłych, na których można poznad 

zasady tworzenia modeli redukcyjnych. Przygotowanie prac do ekspozycji w pracowni oraz na 

konkursy, 

 sekcja taneczna:  

o breakdance: zajęcia dla dzieci od 10 lat, młodzieży i dorosłych, obejmujące naukę 

podstawowych kroków, technik tanecznych w różnym stopniu zaawansowania, układów 

choreograficznych oraz przygotowanie do turniejów i różnego rodzaju występów, 

o MDK „CARMEN”: hip-hop, disco-dance; zajęcia płatne dla dzieci od 6 lat, młodzieży 

i dorosłych, pozwalające rozwijad uzdolnienia taneczne w różnym stopniu zaawansowania; 

przygotowanie uczestników do turniejów w kategoriach: solo, duety, mini formacje, 

 język angielski: kurs języka angielskiego z elementami logopedii i emisji głosu dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, obejmujący praktyczną naukę języka, 

 

MDK w Świebodzicach dysponuje: 

 dużą salą reprezentacyjną, 

 małą salą bankietową, 

 salą kominkową dydaktyczno- wystawową, 

http://www.mdk.swiebodzice.pl/strony/sekcja_01.htm
http://www.mdk.swiebodzice.pl/strony/sekcja_02.htm
http://www.mdk.swiebodzice.pl/strony/sekcja_03.htm
http://www.mdk.swiebodzice.pl/strony/sekcja_04.htm
http://www.mdk.swiebodzice.pl/strony/sekcja_05.htm
http://www.mdk.swiebodzice.pl/strony/sekcja_06.htm
http://www.mdk.swiebodzice.pl/strony/sekcja_07.htm
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 salą językową dydaktyczną. 

 

W MDK można organizowad: 

 spotkania towarzyskie, 

 bankiety, 

 rauty, 

 imprezy okolicznościowe, 

 przyjęcia weselne, 

 uroczystości rodzinne, 

 konferencje, 

 szkolenia, 

 warsztaty. 
Tab.3.23. Działalnośd kulturalna w Świebodzicach w latach 2006-2009 

DZIAŁALNOŚD DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, 
KLUBÓW I ŚWIETLIC  

J. m. 2006 2007 2008 2009 

Imprezy organizowane przez jednostkę 

instytucje ob. - 1 - 1 

imprezy szt - 38 - 102 

seanse filmowe - - 1 - 10 

wystawy szt - 11 - 14 

występy zespołów amatorskich - - 7 - 23 

występy artystów i zespołów zawodowych - - 0 - 4 

dyskoteki szt - 7 - 1 

prelekcje, spotkania, wykłady szt - 12 - 32 

konkursy - - - - 18 

Uczestnicy imprez 

imprezy osoba - 4 518 - 9 740 

seanse filmowe osoba - 64 - 400 

wystawy osoba - 3 280 - 2 000 

występy zespołów amatorskich osoba - 418 - 2 400 

występy artystów i zespołów zawodowych osoba - 0 - 250 

dyskoteki osoba - 367 - 40 

prelekcje, spotkania, wykłady osoba - 389 - 1 000 

konkursy - - - - 3 650 

Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 

instytucje ob. - 1 - 1 

imprezy szt - 38 - 102 

uczestnicy imprez osoba - 4 518 - 9 740 

zespoły artystyczne szt - 10 - 9 

członkowie zespołów artystycznych osoba - 121 - 101 

koła (kluby) szt - 3 - 4 

członkowie kół (klubów) osoba - 40 - 82 

Zespoły artystyczne 

ogółem szt - 10 - 9 

teatralne szt - 2 - 3 

muzyczne - instrumentalne szt - 3 - 2 

wokalne i chóry szt - 1 - 1 

folklorystyczne (ludowe - pieśni i taoca, kapele) szt - 1 - 0 

taneczne szt - 3 - 3 

Członkowie zespołów artystycznych 
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DZIAŁALNOŚD DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, 
KLUBÓW I ŚWIETLIC  

J. m. 2006 2007 2008 2009 

ogółem osoba - 121 - 101 

teatralne osoba - 35 - 24 

muzyczne - instrumentalne osoba - 15 - 12 

wokalne i chóry osoba - 15 - 10 

folklorystyczne (ludowe - pieśni i taoca, kapele) osoba - 14 - 0 

taneczne osoba - 42 - 55 

Koła (kluby) 

ogółem szt - 3 - 4 

plastyczne szt - 3 - 2 

seniora szt - 0 - 2 

Członkowie kół (klubów) 

ogółem osoba - 40 - 82 

plastyczne osoba - 40 - 22 

seniora osoba - 0 - 60 

Kursy organizowane przez jednostkę 

ogółem szt - 2 - 9 

języków obcych szt - 0 - 3 

plastyczne szt - 0 - 2 

gry na instrumentach szt - 1 - 1 

taoca szt - 1 - 3 
Źródło: Banka Danych Lokalnych 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach 

(www.biblioteka.swiebodzice.pl) rozpoczęła swoją działalnośd w październiku 1948 r. Prekursorem 

działao bibliotecznych był Władysław Nogied, który już w momencie przyjazdu do Świebodzic w 1945 

r. dysponował pokaźnym księgozbiorem. Ponadto sprowadzał gazety z Wrocławia, a książki przywoził 

z Wałbrzycha i Górnego Śląska. Wraz z żoną Alicją prowadził wypożyczalnię i czytelnię. Książki z tej 

wypożyczalni stały się zalążkiem Biblioteki Miejskiej, która po zatrudnieniu Klary Lis (1948-1967) na 

stanowisku kierownika rozpoczęła pracę z czytelnikami. Początkowo Biblioteka mieściła się w lokalu 

przy ul. Wałbrzyskiej 2. Dzięki staraniom w 1949 Klary Lis Bibliotekę przeniesiono do nowego lokalu w 

Rynku. Następnie w roku 1953 siedzibą biblioteki był lokal przy ul. Żeromskiego  W roku 1958 

wydzielono z Biblioteki Miejskiej Oddział Dziecięcy, który w roku 1960  uzyskał samodzielne 

pomieszczenie użytkowe przy ul. Mariana Buczka 14 (obecnie Bolesława Prusa). W roku 1967 

nastąpiło uroczyste otwarcie nowego lokalu Biblioteki przy ul. Świdnickiej 15 oraz odsłonięcie tablicy 

pamiątkowej im. Marii Dąbrowskiej. Oddział Dziecięcy przystosował do swoich potrzeb dawny lokal 

Centrali przy ul. Żeromskiego 27. W 2009 roku został przeniesiony do budynku Szkoły Podstawowej 

Nr 3 przy ul. Wolności 23. 

 
Rys.3.21. Siedziba biblioteki w Świebodzicach od 1949 roku 
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Źródło: www.biblioteka.swiebodzice.pl 

 

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury realizującą służącą rozwijaniu 

i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeostwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do 

szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy: 

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczeo 

międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi 

niepełnosprawnych. 

3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. 

4. Popularyzacja książki i czytelnictwa. 

5. Sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy 

organizacyjnej i merytorycznej. 

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami 

i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeostwa. 

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

 
Tab.3.24. Biblioteka w Świebodzicach – dane statystyczne w latach 2006-2009 

BIBLIOTEKI  J. m. 2006 2007 2008 2009 

Placówki biblioteczne 

biblioteki i filie ob. 1 1 1 1 

pracownicy bibliotek osoba 6 7 7 7 

księgozbiór wol. 43 869 44 949 44 724 45 610 

czytelnicy w ciągu roku osoba 3 602 3 243 3 216 3 177 

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz wol. 83 250 71 816 78 388 77 562 

obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich ob. 1 1 1 1 

Biblioteki naukowe, fachowe 

biblioteki i filie ob. - 1 - 1 

powierzchnia pomieszczeo bibliotecznych m2 - 50 - 50 

pracownicy osoba - 1 - 1 

księgozbiór wol. - 4 057 - 3 549 

zbiory specjalne -- - 3 194 - 3 094 

czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku -- - 130 - 80 

czytelnicy indywidualni zarejestrowani w ciągu roku osoba - 130 - 80 

Udostępnianie zbiorów czytelnikom indywidualnym w bibliotekach naukowych i fachowych na zewnątrz 
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BIBLIOTEKI  J. m. 2006 2007 2008 2009 

księgozbioru wol. - 285 - 215 

zbiorów specjalnych -- - 35 - 50 

Komputeryzacja bibliotek 

komputery użytkowane w bibliotece ogółem szt - - 8 9 

komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników szt - - 3 4 

komputery wykorzystywane do prac biblioteczno - 
bibliograficznych ogółem szt - - 4 4 

komputery wykorzystywane do prac w zakresie gromadzenia 
i/lub opracowywania biblioteczno - bibliograficznego szt - - 3 3 

komputery wykorzystywane do prac biblioteczno - 
bibliograficznych - do ewidencji czytelników i udostępnieo szt - - 1 1 

komputery podłączone do Internetu szt - - 8 9 

komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników szt - - 3 4 

Biblioteki - wskaźniki 

ludnośd na 1 placówkę biblioteczną osoba 23 070 22 896 22 816 22 876 

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności wol. 1 901,6 1 963,2 1 960,2 1 994,0 

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności osoba 156 141 141 139 

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach wol. 23,1 22,1 24,4 24,0 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

W zakresie kultury do zadao Biblioteki należy: 

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez naukę. 

2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 

3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

wiedzą i sztuką. 

4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego. 

5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowao kulturalnych 

społeczności lokalnej. 

6. Propagowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze. 

7. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej. 

8. Promowanie indywidualnej aktywności kulturalnej. 

9. Organizacja imprez kulturalnych. 

 

Obecna siedziba biblioteki: 

 Oddział dla dorosłych : ul. Świdnicka 15, 

 Oddział dziecięcy: ul. Wolności 23. 
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Rys.3.22. Oddział dla dorosłych, ul. Świdnicka 15 

 
Źródło: www.biblioteka.swiebodzice.pl 

Rys.3.23. Oddział dziecięcy, ul. Wolności 23 

 
Źródło: www.biblioteka.swiebodzice.pl 

 

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem, prowadzi kartotekę regionalną. W bibliotece 

organizowane są liczne spotkania autorskie, spotkania klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki, 

lekcje edukacji regionalnej, wykłady, przedstawienia teatralne, konkursy literackie, plastyczne, 

recytatorskie, imprezy biblioteczne, wystawy. 

 

3.6.2. Pomoc społeczna 

W Świebodzicach usługi w zakresie pomocy społecznej świadczą: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Piłsudskiego 8 (http://www.ops.swiebodzice.pl) 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją mającą na celu umożliwid osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one w stanie pokonad wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna w Gminie Świebodzice funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.              

o pomocy społecznej.  

Zadania z pomocy społecznej w Gminie wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach.  

Ośrodek Pomocy Społecznej działa ponadto w oparciu o Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Świebodzice 2011-2015, która wytycza kierunki działao mających na celu 

rozwiązywanie negatywnych zjawisk dotykających Lokalna społecznośd. Stanowi narzędzie 

zarządzania w obszarze polityki społecznej miasta.  

Ośrodek wykonuje również zadania z zakresu świadczeo rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz 

zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 

rodzinie. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminę polegają w szczególności na: 

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeo tj. zasiłków okresowych, 

zasiłków celowych, zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 
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2) pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym. Działania te mają na celu w wymiarze jednostkowym doprowadzenie, przy 

jednoczesnym wykorzystaniu potencjału osób, których dotyczą, do osiągnięcia stanu, w 

którym osoby te na miarę własnych możliwości będą mogły funkcjonowad w społeczności 

lokalnej, wypełniad role społeczne i posiadad dostęp do określonych dóbr; 

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej np. prowadzenie i rozwój 

infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznym, 

prowadzenie świetlicy środowiskowej, jadłodajni. 

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej  w 

tym: tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

przygotowaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej; 

5) realizacji zadao wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych tj. udzielanie schronienia, 

zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; organizowanie i 

świadczenie usług opiekuoczych w miejscu zamieszkania, dożywianie dzieci; sprawienie 

pogrzebu, w tym osobom bezdomny, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie 

odpłatności za pobyt mieszkaoca gminy w tym domu; pomoc osobom mającym trudności w 

przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb. 

 Ponadto świadczone jest poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne            

i rodzinne, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia 

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach od 2008 r. realizuje projekt „Wiesz więcej, 

żyjesz lepiej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego ( Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój    i upowszechnianie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej). Projekt skierowany jest do mieszkaoców miasta Świebodzice, klientów Ośrodka, 

długotrwale bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej i ma na celu aktywizację 

bezrobotnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  

2. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre 

Dame, ul. Mickiewicza 8. 

Zapewnia niezbędne formy pomocy dla dzieci i młodzieży. Dom sprawuje opiekę nad 60 

chłopcami niepełnosprawnymi intelektualnie, którzy funkcjonują w trzech grupach 

wychowawczych (grupa dzieci nie chodzących i słabo chodzących, grupa dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz grupa młodzieży). Każdy mieszkaniec posiada „osobę 
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pierwszego kontaktu”, która koordynuje działaniami wynikającymi z indywidualnego planu 

opieki. 

3. Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuocze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu 

Pomocy Społecznej Dla Dzieci w Świebodzicach, ul. Mickiewicza 8. 

Stowarzyszenie wspiera Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr Szkolnych De Notre Dame w zakresie rehabilitacji leczniczo - społecznej. Umożliwia im 

dostęp do kultury i rekreacji. Dba również o integrację społeczną wychowanków oraz polepszenie 

warunków socjalno - bytowych domu.  

 

Tab.3.25. Placówki stacjonarnej pomocy społecznej w Świebodzicach - dane statystyczne w latach 2006-2009 

PLACÓWKI STACJONARNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ J. m. 2006 2007 2008 2009 

placówki (z filiami) ob. 1 1 1 1 

domy pomocy społecznej ob. 1 1 1 1 

miejsca (łącznie z filiami) msc 68 65 60 60 

mieszkaocy (łącznie z filiami) osoba 68 65 60 60 

mieszkaocy – niepełnosprawni intelektualnie dorośli, 
dzieci i młodzież 

osoba - - 60 60 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

3.7. Opieka zdrowotna 

Opiekę zdrowotną na terenie miasta zapewniają jeden publiczny i kilka niepublicznych zakładów 

opieki zdrowotnej. 

 

Miasto Świebodzice jest organem założycielskim, który sprawuje nadzór nad Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Miejskim Ośrodkiem Zdrowia w Świebodzicach. Placówka ta 

świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto udziela specjalistycznych porad 

ambulatoryjnych w 13 poradniach specjalistycznych:   

 poradni diabetologicznej, 

 poradni dermatologicznej, 

 poradni neurologicznej, 

 poradni pulmonologicznej,  

 poradni ginekologiczno-położniczej,  

 poradni chirurgicznej,  

 poradni chirurgii dziecięcej,  

 poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

 poradni okulistycznej, 

 poradni otolaryngologicznej,  

 poradni logopedycznej, 

 poradni urologicznej, 

 poradni zdrowia psychicznego. 

W przychodni samorządowej funkcjonują Gabinety EKG i RTG (wyposażony w nowoczesny, zakupiony 

ze środków unijnych sprzęt), a także Gabinet Zabiegowy, Punkt Szczepieo oraz Poradnia Medycyny 

Pracy. 

Ponadto na terenie miasta działają 4 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 
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Do tej grupy zalicza się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NEX-MEDICAL". To placówka, która 

podpisała umowę z Dolnośląską Kasą Chorych na wykonywanie usług medycznych. Wykwalifikowany 

personel medyczny przyjmuje swoich pacjentów w gabinetach o specjalności: 

1. Podstawowa opieka zdrowotna. 

2. Poradnie specjalistyczne, m. in.: 

 okulistyczna, 

 laryngologiczna, 

 neurologiczna, 

 chirurgiczna, 

 dermatologiczna, 

 reumatologiczna, 

 geriatryczna, 

 diabetologiczna, 

 pulmonologiczna. 

3. Poradnia ginekologiczno - położnicza. 

4. Laboratorium. 

5. Punkt szczepieo. 

6. Gabinet zabiegowy, pielęgniarski. 

7. USC, EKG, gastroskopia, cytologia. 

8. Medycyna pracy. 

 

Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa Spółka Jawna jest filią spółki zarejestrowanej 

w Wałbrzychu. Zajmuje się głownie podstawową opieką zdrowotną, ale posiada również specjalistów 

z ginekologii oraz dermatologii. Przychodnia zatrudnia 12 lekarzy. 

 

Przychodnia SALMED przy ul. Królowej Elżbiety 84. W przychodni działają następujące poradnie: 

pediatryczna, internistyczna, pulmonologiczna, stomatologiczna, ginekologiczna, dermatologiczna, 

oraz rehabilitacyjna. 

 

Na terenie Świebodzic istnieje również szpital: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mikulicz Sp. 

z o.o. Szpital posiada oddziały: pediatrii, chirurgii ogólnej, ginekologiczno - położniczy, 

neonatologiczny,  wewnętrzny. 

 
Tab.3.26. Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Świebodzicach - dane statystyczne w latach 2006-2009 

PLACÓWKI AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
(STAN W DNIU 31 XII) 

J. m. 2006 2007 2008 2009 

Zakłady opieki zdrowotnej 

ogółem ob. 4 7 7 6 

publiczne ob. 2 2 2 2 

niepubliczne ob. 2 5 5 4 

służby medycyny pracy ob. 0 2 2 - 

praktyki lekarskie w miastach osoba 3 3 3 5 

Placówki podległe samorządowi terytorialnemu 

przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie ob. 2 2 2 2 

Podstawowa opieka zdrowotna 

porady ogółem 

ogółem jd 82 051 75 594 129 622 89 009 
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PLACÓWKI AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
(STAN W DNIU 31 XII) 

J. m. 2006 2007 2008 2009 

podległa samorządowi terytorialnemu jd 53 575 39 563 38 936 38 786 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 
Tab.3.27. Apteki i punkty apteczne w Świebodzicach - dane statystyczne w latach 2006-2009 

APTEKI I PUNKTY APTECZNE J. m. 2006 2007 2008 2009 

Apteki ogólnodostępne 

apteki ob. 7 7 6 8 

mgr farmacji osoba 8 8 9 12 

Punkty apteczne 

punkty apteczne ob. 0 0 1 0 

mgr farmacji osoba 0 0 1 0 

Apteki – wskaźniki 

ludnośd na aptekę ogólnodostępną osoba 3 296 3 271 3 803 2 860 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

3.8. Warunki socjalno – bytowe 

Tab. 3.28. Zasoby mieszkaniowe Świebodzic w latach 2006-2009 

ZASOBY MIESZKANIOWE J. m. 2006 2007 2008 2009 

mieszkania mieszk. 8 503 8 557 8 630 8 747 

izby izba 27 821 28 027 28 264 28 715 

powierzchnia użytkowa mieszkao m2 496 344 500 157 505 358 515 303 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m2 58,4 58,5 58,6 58,9 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę m2 21,5 21,8 22,1 22,5 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Jak pokazuje powyższa tabela zasoby mieszkaniowe Świebodzic rosną. W latach 2006-2009 
zwiększyły się o prawie 250 mieszkania. 2355 spośród 8 747 mieszkao to mieszkania komunalne, 
których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 110 226 m2 (stan z 2009 roku wg Banku Danych 
Lokalnych). 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 58,9 m2 (22,5 m2 na 1 osobę). Jest niższa 
zarówno od średniej w powiecie jak i w województwie. 
 
Tab. 3.29. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkao w Świebodzicach na tle województwa i powiatu w 2009 r. 

JEDNOSTKA TERYTORIALNA 
PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  

1 mieszkania [m
2
] na 1 osobę [m

2
] 

województwo dolnośląskie 67,1 24,6 

powiat świdnicki 65,7 23,7 

Świebodzice 58,9 22,5 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Tab. 3.30. Wyposażenie techniczno - sanitarne mieszkao w Świebodzicach w latach 2006-2009 

MIESZKANIA WYPOSAŻONE W INSTALACJE 
 TECHNICZNO-SANITARNE 

J. m. 2006 2007 2008 2009 

wodociąg mieszk. 8 423 8 477 8 550 8 731 

ustęp spłukiwany mieszk. 7 172 7 226 7 299 7 481 

łazienka mieszk. 6 999 7 053 7 126 7 308 

centralne ogrzewanie mieszk. 6 518 6 572 6 645 6 826 

gaz sieciowy mieszk. 7 782 7 835 7 907 7 998 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

99,8% ogółu wszystkich mieszkao wyposażone jest w instalację wodociągową, 83,5 % w łazienkę, 
a 78% posiada centralne ogrzewanie. 
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3.9. Obiekty dziedzictwa kulturowego 

 

Ratusz i zespół rynkowy 

Ratusz w centrum zespołu rynkowego to układ najbardziej typowy dla miast powstałych 

w średniowieczu. I tak jak w większości miast pełnił w swojej historii także funkcję placu targowego. 

Kompleks zachowanych do dzisiaj kamieniczek niestety nie pochodzi z czasów wcześniejszych niż 

przełom XVIII i XIX w. Jest to konsekwencją wielkiego pożaru, który strawił całe miasto 26 lipca 

1774 r. Żywioł zniszczył też budynek Ratusza, a wraz z nim miejskie archiwum z cenną dokumentacją 

historii miasta. Dzisiejsza siedziba władz miejskich została wzniesiona przez znanego architekta 

Christiana Schultza jeszcze w XVIII w. Aktualny wygląd Ratusza jest wynikiem licznych renowacji, 

także w ostatnich latach. 

 
Rys.3.24. Ratusz 

 
Źródło: Urząd Miejski Świebodzice, fot. Maciej Mikołajczyk 

 

Mury obronne 

Świebodzice posiadają jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych systemów fortyfikacyjnych 

miast. Zachowane fragmenty pochodzą najprawdopodobniej z XV w. Były one sukcesywnie 

rozbudowywane i pod koniec XVIII w. w ich skład wchodziło 10 baszt i 3 bramy oraz obwarowania 

zamku. System ten uzupełniany był przez wały ziemne i fosę. Okalające miasto mury okazywały się 

skuteczne chodby w 1427 r. gdy odparto atak husytów, jednak nie zawsze potrafiły obronid miasto 

przed atakiem. Mimo licznych wojen pożarów oraz prób ich rozebrania przez Francuzów w 1809 r. 

zachowały się one w 80% i stanowią jeden z najlepiej kompletnych systemów obwałowao miejskich 

w kraju. O ich wyglądzie możemy się przekonad oglądając ich fragment przy ulicy Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Obecnie wdrażany jest program ich rewaloryzacji obejmujący takie działania, jak 

odbudowa brakujących fragmentów oraz udostępnienie całości dla ruchu turystycznego. 
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Rys.3.25. Fragment murów obronnych od ul. Piłsudskiego 

 
Fot. Kamil Pluta 

 

Kościół św. Mikołaja 

Jego historia zaczyna się w XIII w. Konsekrowany przez biskupa wrocławskiego Wawrzyoca w 1228 r. 

dał początek osadzie, zniszczonej w czasie najazdu Tatarów w 1241 r. Wspomniany już pożar zniszczył 

także tę świątynię. Pozostało jedynie prezbiterium, którego ściany boczne są najstarszą, jeszcze 

romaoską częścią obecnego kościoła. We wnętrzu duże wrażenie robi ołtarz i ambona z baldachimem 

z XIX w. Dwie renesansowe figurki po obu stronach głównego ołtarza przedstawiają postaci 

św. Jadwigi Śląskiej i patrona kościoła, św. Mikołaja. Dziś właśnie w tej świątyni odbywają się miejskie 

uroczystości religijno-patriotyczne. Na zewnątrz kościoła znajduje się tablica poświęcona pamięci 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, wmurowana w 70 rocznicę powstania II Rzeczpospolitej. 

Rys.3.26. Kościół św. Mikołaja 

 
Źródło: Urząd Miejski Świebodzice, fot. Maciej Mikołajczyk 

Kościół Piotra i Pawła 

Pierwsze wzmianki dotyczące tego kościoła sięgają lat 1776-1779. Został zbudowany według projektu 

niemieckiego architekta Chrystiana Schultza. Budowla wzniesiona jest na planie krzyża z wieżą od 
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zachodu. Po środku bocznych elewacji, wzdłuż całej wysokości ścian znajdują się nieznacznie 

wysunięte ryzality. Od frontu nad wejściem wznosi się kwadratowa dzwonnica, przechodząca nad 

balustradą w ośmioboczną wieżę zwieoczoną podwójnymi latarniami w barokowych hełmach i iglicą 

zakooczoną kulą i krzyżem. Wnętrze posiada bogato rozczłonkowany strop wsparty na szesnastu 

kwadratowych słupach, przechodzących w doryckie kolumny. Słupy i kolumny dzielą wnętrze na trzy 

nawy, z których boczne maja na obu piętrach wybudowane balkony. Sklepienie lustrzane wspiera się 

na kolumnach. W 1945 roku ten ewangelicki kościół został przemianowany w katolicki kościół 

pomocniczy parafii św. Mikołaja. Od 2 sierpnia 1952 roku stał się samodzielnym kościołem 

parafialnym pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Świątynia ta i Ratusz Miejski stanowią dziś jeden 

z nielicznych w okolicy zespołów zabytkowych w stylu klasycystycznym. 

Rys.3.27. Kościół św. Piotra i Pawła 

 
Źródło: Urząd Miejski Świebodzice, fot. Kamil Pluta 

 

Ruiny Kaplicy św. Anny 

Kościółek romaoski św. Anny (ruiny na Pełcznicy). Jest najstarszym zabytkiem sakralnym na terenie 

dzisiejszych Świebodzic. Był to kościół jednonawowy, okrągły, o charakterze obronnym, w stylu 



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

73 

romaoskim. Dokładna data jego powstania jest trudna do ustalenia, z powodu braku dokumentów 

budowy. Można tylko przypuszczad, że jego początki sięgają przełomu XII i XIII wieku, albo i wcześniej, 

kiedy to Pełcznica należała do Komesa Imbrama bliskiego doradcy i współpracownika księcia Henryka 

Brodatego. Pierwsza ściśle historyczna wzmianka źródłowa na jego temat zapisana została już za 

czasów rządów księcia Henryka Brodatego w roku 1226. Wówczas to świątynia została 

prawdopodobnie konsekrowana przez arcybiskupa salzburskiego Henryka. Następna wzmianka 

z 1228 roku dostarcza informacji o dużej roli kościoła w systemie obronnym osady pełcznickiej. 

Wielką sławę przyniósł mu, acz niechlubną, spór pomiędzy proboszczami tego kościółka a kościoła 

św. Mikołaja, około 1250 roku. 

Do budowy kościoła użyto kamienia polnego i gliny (tak jak w przypadku murów obronnych 

Świebodzic). Na przełomie wieku XIV-XV kościół św. Anny został przebudowany ze stylu romaoskiego 

na styl gotycki. Jak głosi legenda, obiekt ten spłonął od uderzenia pioruna i od tego czasu pozostaje 

w ruinie. 

Rys.3.28. Ruiny Kaplicy św. Anny 

 

Źródło: Urząd Miejski Świebodzice, fot. Maciej Mikołajczyk 

 

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

Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu powstał w I połowie XIII wieku jako budowla romaoska. Pierwsza 

wzmianka o nim pochodzi z 30 sierpnia 1228 roku. Przebudowany w XIV i XV wieku, do dziś przetrwał 

w formie budowli jednonawowej z niższym i węższym prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Do 

nawy od południa przylega kruchta, do prezbiterium od północy zakrystia. Nawa i kruchta nakryte są 

drewnianym stropem, prezbiterium sklepieniem krzyżowo - żebrowym, zakrystia sklepieniem 

kolebkowym. Od zachodu wieża odbudowana w XIX w. Wewnątrz zachowało się gotyckie 

sakramentarium z 1352 r., późnobarokowe organy oraz ołtarz główny z XVII w. Pierwotny ołtarz 
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główny - gotycki tryptyk z przedstawieniem Tryumfu Matki Bożej eksponowany jest dziś w Muzeum 

Narodowym we Wrocławiu. Na zewnątrz zachowane są detale kamieniarki gotyckiej, renesansowy 

nagrobek oraz umieszczona u wejścia do kościoła, w ścianie kruchty, rzeźba Tronującej Madonny 

z Dzieciątkiem.  

W drugiej połowie XX w., w czasie prac konserwatorskich prowadzonych pod kierunkiem profesora 

krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Józefa Edwarda Dutkiewicza odkryto cenne średniowieczne 

malowidła przedstawiające m.in. postad św. Krzysztofa.  

W roku 1970 w kruchcie południowej przeprowadzono pod kierunkiem prof. Zofii Medweckiej 

badania nawarstwieo oraz odsłonięto i zakonserwowano fragment malowideł z początku XVI w. na 

ścianie południowej. 

 
Rys.3.29. Kościół św. Franciszka z Asyżu 

 
Źródło: www.gdziebylec.pl 

 
Rys.3.30. Wnętrze kościoła 

 
Źródło: www.polskieszlaki.pl 
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Rys.3.31. Fresk św. Krzysztofa w Kościele św. Franciszka z Asyżu 

 
Źródło: Urząd Miejski Świebodzice, fot. Maciej Juszczyk 

W Świebodzicach znajduje się grupa ciekawych zabytków zaliczanych do grupy prawno - 

archeologicznej, mianowicie:  

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

zlepieniec pobielony, 

 krzyż maltaoski leżący (złamany), zlepieniec, znajduje się w północno-wschodniej części Cierni,   

 krzyż wmurowany, żółty, piaskowiec, usytuowany na lewo od wejścia do gospodarstwa nr 39 

w dzielnicy Ciernie, 

 krzyż łacioski wolnostojący, zlepieniec, usytuowany przy drodze do Świdnicy, naprzeciw budynków 

Osiedla Sudeckiego przy stacji CPN. 

Mimo, że na terenie Świebodzic nie ma zabytkowych cmentarzy to jednak są bardzo ciekawe 

grobowce wpisane na listę zabytków. Jest to kwatera rodziny Becker oraz grobowiec rodziny 

Kramsta, najbardziej zasłużonych dla świebodzickiego przemysłu. Znajdują się one na miejskim 

cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej.  

Pozostałe zabytki:  

 Willa secesyjna przy ul. Wolności 1, 

 ciąg budynków secesyjnych przy ul. Kolejowej, 

 budynek przy ul. Browarowej 1 (zabytkowa brama), 

 budynek ul. Sienkiewicza 18 (zabytkowa XIX-wieczna brama i oryginalny zamek), 

 dworek Gustawa Beckera ul. Łączna, 

 barokowy budynek plebani przy kościele św. Mikołaja, 

 budynek plebani przy kościele św. Piotra i Pawła, 

 budynek szkoły nr 3 przy ul. Świdnickiej, 

 Dom „Pod Różą”, 

 Budynek poczty, 

 Pałac rodziny Seidlów, 

 Ruiny Pałacu Wdów w Cierniach, 
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 Brama Książaoska: XVIII-wieczna późnobarokowa brama wjazdowa do zespołu parkowo-

pałacowego w Książu, zaprojektowana przez pochodzącego z Hesji artysty Christiana Wilhelma 

Tischbeina; po obu stronach obiektu znajdują się dwa "domki szwajcarskie", w których niegdyś 

zamieszkiwali: odźwierny i ogrodnik z Książa; brama zwieoczona jest dwoma figurami lwów po jej 

obu stronach, 

 zabytkowy most w dzielnicy Ciernie. 

Rys.3.32. Ruiny Pałacu Wdów w Cierniach 

 
Źródło: Urząd Miejski Świebodzice, fot. Wojciech Andryszczak 

 

Rys.3.33. Zabytkowy most w dzielnicy Ciernie 

 
Źródło: Urząd Miejski Świebodzice, fot. Maciej Mikołajczyk 
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Dworce kolejowe 

Na terenie miasta znajdują się dwa dworce kolejowe. Obecny (z drugiej połowy XIX wieku), jeden 

z najbardziej reprezentatywnych dworców na trasie z Wrocławia w kierunku Jeleniej Góry oraz tzw. 

„Stary Dworzec” z pierwszej połowy XIX wieku, już nieczynny, przy którym znajdują się 

prawdopodobnie najstarsze zabudowania dworcowe w Polsce. 

Zamek Książ 

Największy zamek na Śląsku i jeden z największych w Europie. Zamek, liczący dziś po wielu 

dokonanych w przeszłości rozbudowach około 400 pomieszczeo i którego kubatura sięga 150 tys. m3, 

wznosi się na skalistym, prawym brzegu rzeki Pełcznicy, górując nad Świebodzicami, szczególnie nad 

dzielnicą Pełcznica. Najczęściej wykorzystywana do spacerów dwukilometrowa droga łącząca miasto 

z zamkiem wiedzie przez malowniczy park porośnięty bujnymi gatunkami drzew i roślin, szczególnie 

różaneczników. Podążając ze Świebodzic do zamku można zwiedzid znajdujące się po drodze 

zabudowania sąsiadującego z Książem Paostwowego Stada Ogierów „Książ”. 

Powszechnie sądzi się, że zamek wybudowany został w drugiej połowie XIII wieku przez Bolka I 

Surowego, księcia świdnicko-jaworskiego. Zamek służył jako warownia obronna mająca na celu 

zabezpieczad okoliczne trakty handlowe oraz miejscową ludnośd. Do 1392 r. pozostawał w rękach 

książęcych, później jednak - po śmierci księżnej Agnieszki, wdowy po Bolku II świdnickim - często 

zmieniał właścicieli. Stabilizacja nastąpiła w 1509 r., kiedy to przeszedł w posiadanie rodu 

Hochbergów, którzy władali nim aż do II wojny światowej. Podczas wojny stał się jedną z siedzib 

władz III Rzeszy. Nazistowska organizacja Todta zaczęła w 1943 roku budowę obszernego kompleksu 

podziemnego, składającego się z ogromnej liczby podziemnych tuneli i schronów. W Górach Sowich 

operacja ta nosiła nazwę „Riese”, co oznacza „Olbrzym”, zaś prace w Książu były prowadzone pod 

kryptonimem „Brabant”. Przy budowie obiektu w nieludzkich warunkach pracowali i ginęli 

więźniowie z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Prawdopodobnie zamek planowano przeznaczyd 

na główną kwaterę Hitlera lub fabrykę rakiet V1 i V2. W tym okresie zostało usunięte niemal całe 

historyczne wyposażenie, a obiekt w znacznej części przebudowano przystosowując go do stylu 

preferowanego w III Rzeszy. Po wojnie, aż do roku 1979, w zamku przebywali żołnierze, początkowo, 

Armii Czerwonej, później Ludowego Wojska Polskiego. Obecnie w podziemiach warowni znajdują 

pomieszczenia Obserwatorium Sejsmograficznego Instytutu Geofizyki PAN oraz Centrum Badao 

Kosmicznych PAN. Istnieją cztery trasy turystyczne umożliwiające zwiedzenie zamku, są to: 

1. Trasa Maksymiliana, 

2. Trasa Bolka, 

3. Wieża Zamkowa, 

4. Śladami Tajemnic II Wojny Światowej. 

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zamku Książ ze Świebodzicami, jest co najmniej kilka tras 

prowadzących z centrum miasta do zamku.  
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Rys.3.34. Zamek Książ. Widok od strony ulicy Moniuszki 

 
Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach, fot. Kamil Pluta 

 

Ruiny „Starego Książa” 

Mimo, iż obiekt stylizowany jest na ruiny starego, gotyckiego zameczku, to jednak powstał on 

w latach 1794-1799 na polecenie Henryka VI Hochberga. Z ostatnich badao archeologicznych 

i historycznych wynika, że ten wzniesiony w duchu romantyzmu obiekt został zbudowany na 

resztkach dawnej warowni, która powstała w ostatnich dekadach XIII w. i funkcjonowała do lat 30. 

XIV w. Nie można wykluczyd, że właśnie z tym obiektem powiązad należy najstarsze źródła pisane, 

traktowane dotąd przez historyków jako dotyczące sąsiedniego Książa. Co ciekawe, tą 

późnośredniowieczną warownię założono w miejscu, gdzie już wcześniej znajdował się gród 

z przełomu IX i X w. Podczas badao archeologicznych prowadzonych na Starym Książu odkryto 

charakterystyczne dla tego okresu przedmioty, m.in. ceramikę i wyroby metalowe. 

 

Na dziedziocu romantycznego zameczku odbywały się liczne turnieje rycerskie dla gości 

odwiedzających siedzibę Hochbergów w Książu. W sierpniu 1800 roku w ten sposób uczczono pobyt 

króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Jednym z widzów oglądającym ten turniej był John Quincy Adams, 

ówczesny ambasador Stanów Zjednoczonych w Prusach, a późniejszy szósty prezydent USA (1825-

29). W XIX w. obiekt pełnił funkcję niewielkiego muzeum i zarazem gospody. W zamkowej kaplicy pod 

wezwaniem św. Anny każdego roku 26 lipca odbywała się msza św. odprawiana przez proboszcza 

świebodzickiej parafii św. Mikołaja. Zamek został zniszczony w wyniku pożaru, wznieconego w 1945 

roku przez żołnierzy radzieckich. 

 

Szczególnie polecane są dwie trasy spacerowe - od strony dzielnicy Świebodzic Pełcznicy oraz od 

strony zamku Książ. Wiodą one malowniczym, skalistym Wąwozem Książ usłanym licznymi mostkami, 

bajecznie zwisającymi nad górską Pełcznicą. 



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

79 

 
Rys.3.35. Ruiny „Starego Książa” 

  
Źródło: www.świebodzice.pl 

 

Ruiny zamku Cisy 

Ten średniowieczny zamek został wybudowany przez księcia świdnicko-jaworskiego, Bolka I, kilka 

kilometrów na zachód od Świebodzic. Za pierwszą wzmiankę o nim uważa się zapiskę z roku 1241, 

jednak dziś historycy sądzą, że dokument ten jest średniowiecznym falsyfikatem. W średniowieczu 

zamek wielokrotnie zmieniał swoich zarządców i właścicieli przechodząc z rąk do rąk. W XV wieku na 

krótko stał się siedzibą rycerzy rabusiów. Kilkukrotnie ulegał zniszczeniu oraz odbudowom. 

W zasadzie w ruinie pozostaje od 1634 roku, kiedy został spalony przez Szwedów. Do zameczku 

najlepiej wybrad się ze świebodzickiej dzielnicy Pełcznica, skąd prowadzi zielono znakowany Szlak 

Zamków Piastowskich. 

 
Rys.3.36. Ruiny zamku Cisy 

  
Źródło: www.swiebodzice.pl 
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3.10. Oświata i wychowanie 

Na terenie Świebodzic funkcjonują 3 przedszkola publiczne, w tym jedno z grupą żłobkową: 

 Publiczne Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi, im. Jana Pawła II, ul. Księcia Bolka 17,   

 Publiczne Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi, im. Jana Pawła II, ul. B. Krzywoustego 

46, 

 Publiczne Przedszkole nr 3 z grupą żłobkową ul. Spokojna 2, 

oraz 2 przedszkola niepubliczne. 
 

Tab.3.31. Przedszkola w Świebodzicach w latach 2006-2009 

PRZEDSZKOLA  J. m. 2006 2007 2008 2009 

przedszkola bez specjalnych 

ogółem ob. 2 2 2 3 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 2 2 2 2 

oddziały 

ogółem - 15,00 15,00 17,00 22,00 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego - 15,00 15,00 17,00 19,00 

miejsca 

ogółem msc 370 375 425 480 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego msc 370 375 425 410 

dzieci 

ogółem osoba 381 407 446 515 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 381 407 446 451 

dzieci do lat 6 włącznie 

ogółem osoba 376 407 445 514 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 376 407 445 450 

dzieci 6-letnie 

ogółem osoba 146 128 125 149 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 146 128 125 141 

dzieci od 3 do 6 lat 

ogółem osoba 350 385 407 481 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 350 385 407 417 

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

ogółem ob. 2 2 2 2 

oddziały (klasy, grupy) - 2,00 2,00 2,00 2,00 

dzieci osoba 35 42 35 40 

dzieci do lat 6 włącznie osoba 35 41 35 39 

dzieci 6-letnie osoba 31 40 32 31 

dzieci od 3 do 6 lat osoba 35 41 35 39 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W Świebodzicach znajdują się 4 szkoły podstawowe, w tym dwie z oddziałami integracyjnymi: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. Broniewskiego, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  im. Janusza Korczaka, ul. Of. Oświęcimskich 58,   

 Publiczna Szkoła Integracyjna przy Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych, ul. Ciernie 30, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy Publicznym Zespole 

Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi, ul. Mieszka Starego 4. 
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Tab.3.32. Szkolnictwo podstawowe w Świebodzicach w latach 2006-2009 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE  J. m. 2006 2007 2008 2009 

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych 

ogółem ob. 4 4 4 4 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 4 4 4 4 

pomieszczenia szkolne 

ogółem pom. 68 72 68 70 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego pom. 68 72 68 70 

oddziały w szkołach 

ogółem - 57,00 54,00 52,00 50,00 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego - 57,00 54,00 52,00 50,00 

uczniowie 

ogółem osoba 1 276 1 234 1 151 1 085 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 1 276 1 234 1 151 1 085 

absolwenci 

ogółem osoba 255 199 240 224 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 255 199 240 224 

szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży 

ogółem ob. 2 2 2 2 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty ziemskie) ob. 2 2 2 2 

pomieszczenia szkolne 

ogółem pom. 9 8 10 10 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty ziemskie) pom. 9 8 10 10 

oddziały w szkołach 

ogółem - 4,00 3,00 5,00 4,00 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty ziemskie) - 4,00 3,00 5,00 4,00 

uczniowie 

ogółem osoba 60 43 34 20 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty ziemskie) osoba 60 43 34 20 

absolwenci 

ogółem osoba 1 6 7 13 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty ziemskie) osoba 1 6 7 13 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W Świebodzicach funkcjonują 3 gimnazja (w tym jedno specjalne): 

 Publiczne Gimnazjum Integracyjne w Świebodzicach przy Publicznym Zespole Szkół 

Integracyjnych, ul. Ciernie 30, 

 Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Piłsudskiego 28,  

 Publiczne Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi przy Publicznym Zespole Szkół 

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

Tab.3.33. Szkolnictwo gimnazjalne w Świebodzicach w latach 2006-2009 

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE  J. m. 2006 2007 2008 2009 

Gimnazja dla dzieci, młodzieży bez specjalnych 

ogółem ob. 2 3 3 3 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego ob. 2 3 3 3 

pomieszczenia szkolne 

ogółem pom. 40 38 41 42 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego pom. 40 38 41 42 

oddziały w szkołach  

ogółem - 29 28 27 27,00 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego - 29 28 27 27,00 



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

82 

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE  J. m. 2006 2007 2008 2009 

uczniowie  

ogółem osoba 763 692 693 662 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 763 692 693 662 

absolwenci  

ogółem osoba 272 235 217 230 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 258 235 217 230 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty ziemskie) osoba 14 0 
  Gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne  

ogółem ob. 2 2 2 2 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty ziemskie) ob. 2 2 2 2 

oddziały w szkołach  

ogółem - 2,00 3,00 4,00 5,00 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty ziemskie) - 2,00 3,00 4,00 5,00 

uczniowie  

ogółem osoba 24 22 23 29 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty ziemskie) osoba 24 22 23 29 

absolwenci  

ogółem osoba 6 9 7 8 

prowadzone przez samorząd powiatowy (powiaty ziemskie) osoba 6 9 7 8 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

 Zespół Szkół w Świebodzicach im Stanisława Prosioskiego, ul. Piłsudskiego 31, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach. ul. M. Skłodowskiej-Curie 9. 
 

Tab.3.34. Współczynniki skolaryzacji w Świebodzicach w latach 2006-2009 

Współczynniki skolaryzacji (szkolnictwo podstawowe 
i gimnazjalne)  

J. m. 2006 2007 2008 2009 

współczynnik skolaryzacji brutto  

szkoły podstawowe % 97,59 97,56 97,45 93,96 

gimnazja % 97,89 95,07 93,47 93,63 

współczynnik skolaryzacji netto  

szkoły podstawowe % 93,86 94,27 94,24 91,58 

gimnazja % 91,54 86,68 85,25 85,09 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

3.11. Sport i rekreacja3 

Działalnośd w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta prowadzi Ośrodek Sportu 

i Rekreacji (www.osir.swiebodzice.pl). Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach istnieje od 1975 

roku w obecnej formie organizacyjnej działa od stycznia 2003 r. 27 stycznia 2003 r. Rada Miejska 

Świebodzic uchwałą nr VI/70/03 powołała jednostkę budżetową Gminy Świebodzice p.n. Ośrodek 

Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Mieszka Starego 6.  

  

Ośrodek działa w oparciu o: 

 ustawę o samorządzie terytorialnym, 

 ustawę o finansach publicznych, 

 ustawę o kulturze fizycznej, 

                                                           
3
 Źródło: http://www.osir.swiebodzice.pl/ 
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 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie jednostek budżetowych, 

 regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 

 statut, 

 inne przepisy wewnętrzne i ogólnie obowiązujące tego typu samorządowe jednostki 

organizacyjne. 

Ośrodek utworzono w celu realizowania działao w dziedzinie edukacji, wychowania, kultury, kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji. 

  

Realizowanie zadao statutowych odbywa się w szczególności poprzez: 

- organizację zajęd w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,  

- organizację zawodów, imprez rekreacyjno – sportowych, kulturalnych i okolicznościowych 

oraz kampanii reklamowo – promocyjnych,  

- prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury i kultury 

fizycznej,  

- organizację zajęd w zakresie rehabilitacji ruchowej,  

- wspomaganie działao kształtujących harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,  

- prowadzenie hal sportowych, kąpielisk, basenów, Wodnego Centrum Rekreacji, pól 

namiotowych i campingów,  

- organizację festynów i imprez na rzecz mieszkaoców gminy,  

- organizację wystaw,  

- krzewienie idei olimpijskiej i współzawodnictwa sportowego,  

- popularyzację aktywnych form wypoczynku oraz turystyki,  

- eksploatację i konserwację bazy sportowej i rekreacyjnej,  

- wynajem obiektów na cele promocyjne firm i instytucji,  

- wynajem obiektów na organizację imprez okolicznościowych. 

  

W celu realizowania zadao statusowych Ośrodkowi zostały przekazane przez Gminę Świebodzice 

środki trwałe oraz wyposażenie. 

 
Rys.3.37. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach  

 
Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach, fot. Piotr Świeszkowski 
 
Na terenie miasta działają następujące obiekty sportowo – rekreacyjne: 

1)  Hala sportowo – widowiskowa przy ul. Mieszka Starego 6. 

Jest to hala wielofunkcyjna i nowoczesna jedna z największych na Dolnym Śląsku. Gabaryty hali 

pozwalają na organizowanie imprez sportowych typu: koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, 

badminton, halowa piłka nożna. Jest to obiekt dostosowany do wszystkich standardów europejskich 
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z możliwością rozgrywania nawet międzynarodowych imprez sportowych. Hala jest tak funkcjonalna, 

że w razie potrzeby z parkietu głównego poprzez tzw. kurtyny można wydzielid trzy mniejsze boiska i 

prowadzid zajęcia w trzech grupach. 

Zestawienie powierzchni oraz wyposażenia  hali sportowo – widowiskowej: 
 powierzchnia użytkowa to 4800 m2, 

 kubatura 46244 m3, 

 powierzchnia parkietu 1300 m2, 

 widownia 1000 miejsc siedzących, 

 oświetlenie 1500 lux, 

 wysokośd 10,02 m, 

 nagłośnienie wewnętrzne i zewnętrzne (JBL) + 3 mikrofony bezprzewodowe, 

 10 szatni, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, 

 2 kosze opuszczane (główne), 

 2 kosze nastawne, 

 2 zestawy do jednoczesnej gry w piłkę siatkową, 

 2 bramki do piłki ręcznej, 

 2 tablice wynikowe (główna i pomocnicza), 

 2 kurtyny dzielące parkiet na 3 równe części, 

 2 pokoje sędziowskie, 

 pokój lekarza, 

 winda dla niepełnosprawnych, 

 siłownia, 

 sala dwiczeo, 

 4 wejścia (przy głównym 2 kasy). 

2) Wodne Centrum Rekreacji. 

Wodne Centrum Rekreacji jest kolejnym ważnym ogniwem wchodzącym w skład obiektów 

sportowych OSiR-u na ul. Mieszka Starego, oddane do użytku 3 września 2004 r. Jednorazowo na 

pływalni może przebywad około 100 osób. Do ich dyspozycji są gejzery wodne, bicze, jacuzzi, brodzik 

dla najmłodszych, sauny - fioska i parowa oraz basen o długości 25 metrów. Największą atrakcją jest 

jednak 60-cio metrowa zjeżdżalnia wychodząca na zewnątrz budynku. 

 
Rys.3.38. Wodne Centrum Rekreacji w Świebodzicach 

 
Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach, fot. Piotr Świeszkowski 

3) Kompleks Sportowo-Rekreacyjny. 

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny jest pierwszym obiektem oddanym do użytku wchodzącym w skład 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kompleks składa się z kilku mniejszych obiektów, są nimi: 
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 basen odkryty, 

 kręgielnia, 

 stadion sportowy, 

 parking samochodowy, 

 zespół boisk sportowych "Orlik 2012". 
 
Rys.3.39. Basen odkryty OSiR 

 
Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach, fot. Maciej Mikołajczyk 

4) ORLIK.  

Nowoczesne boisko sportowe w ramach rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012 powstało przy 

stadionie miejskim przy ulicy Rekreacyjnej. Korzystający z obiektu mają do dyspozycji boisko do gry w 

piłkę nożną i koszykówkę oraz zaplecze sanitarno-socjalne. 

5) Pozostałe obiekty sportowe. 

Obiekt piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią  przy ul. Sportowej oddano do użytku we wrześniu 2010 

roku i czynny jest przez cały rok. Boisko posiada wymiary 90m x 50m i wykonane jest z najwyższej 

jakości trawy sztucznej. Użytkujący mogą skorzystad z budynku socjalnego w którym znajdują się 

4 szatnie z natryskami dla zawodników, pokój sędziowski, sala konferencyjna, pokój do masażu. 

Obiekt sportowy przy ul. Rekreacyjnej, w którym do dyspozycji dostępne są: trybuna na ok. 600 

miejsc siedzących,  boisko do piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoków w dal oraz 

rzutnia do pchania kulą. 

Ponadto do dyspozycji mieszkaoców są: boisko na os. Piastowskim, boisko piłkarskie przy ul. Ciernie, 

plac sportowy na os. Sudeckim, boisko wielofunkcyjne przy SP 3 przy ul. Wolności.  

Ponadto przy SP 3, SP 4 oraz przy Zespole Szkół Integracyjnych w Cierniach istnieją hale sportowe.  

Tab.3.35. Kluby sportowe w Świebodzicach w 2008 r. 

Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS J. m. 2008 

kluby szt 2 

członkowie osoba 161 

dwiczący ogółem osoba 130 

dwiczący mężczyźni osoba 80 

dwiczący kobiety osoba 50 
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dwiczący do lat 18 ogółem osoba 120 

dwiczący do lat 18 chłopcy osoba 70 

dwiczący do lat 18 dziewczęta osoba 50 

sekcje sportowe szt. 2 

trenerzy osoba 2 

instruktorzy sportowi osoba 4 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

3.12. Organizacje pozarządowe 

W Świebodzicach działa wiele organizacji pozarządowych, wśród nich między innymi: 

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "SMYKI" 

ul. Wałbrzyska 33 

Stowarzyszenie Smyki jest organizacją pozarządową założoną przez rodziców dzieci 

niepełnosprawnych. Utrzymuje się ze składek członkowskich, darowizn, a także pisze projekty 

i wnioski o pozyskanie środków unijnych. 

Stowarzyszenie świadczy następujące usługi dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców: 

 zapewnia wszechstronną pomoc psychologiczną i informacyjną (organizuje warsztaty, terapie),  

 dofinansowuje rehabilitację i terapie stymulujące, 

 organizuje cykliczne imprezy i spotkania integracyjne,  

 prowadzi świetlicę terapeutyczno – opiekuoczą "Kraina Marzeo", gdzie dziecko niepełnosprawne 

może pobawid się z wolontariuszami lub wziąd udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, 

terapii zajęciowej pod opieką terapeuty, 

 świadczy bezpłatne masaże oraz rehabilitację czynno – bierną. 

2. Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "Stokrotka" 

ul. 3 Maja 

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Stokrotka” jest samorządną, niezależną, 

pozarządową organizacja społeczną, kontynuującą ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego 

w naszym kraju. Celem Związku jest zapewnienie aktywnego wypoczynku. Związek zajmuje się 

kwestiami ekologicznymi, socjalnymi i zdrowotnymi, społecznymi i edukacyjnymi.  

3. Polskie Towarzystwo Kinezjologów 

ul. Sienna 15 

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i szerzenie wiedzy na temat uznanych w świecie naukowym 

metod terapii kinezjologicznej ze szczególnym uwzględnieniem metod fizjoterapeutycznych, 

psychoterapeutycznych, terapii pedagogicznej oraz metod wspomagających proces uczenia się. 

4. Polski Związek Wędkarski Koło Zakładowe "Termet" S. A. 

ul. Wałbrzyska 33 

Podstawowy zakres działalności: ochrona wód, zarybianie, sport wędkarski. 

5. Stowarzyszenie 3. Wieku 

ul. Piłsudskiego 30 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz mieszkaoców 

Świebodzic, w szczególności dla ludzi starszych. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

 organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych,  

 organizowanie szkoleo, wykładów, seminariów i konferencji, 

 organizowanie warsztatów twórczych,  
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 propagowanie i organizowanie wymiany doświadczeo międzykulturowych, w szczególności 

poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,  

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz miastami partnerskimi. 

6. Stowarzyszenie Promocji Sztuki i Rzemiosła „TARGIRA” 

Os. Sudeckie 2c/7 

Celem Stowarzyszenia Targira jest promocja sztuki i rzemiosła. Stowarzyszenie organizuje rokrocznie 

w Świebodzicach, w połowie maja Festiwal Sztuk i Rzemiosła „Targira”, na który składają się targi 

sztuki i rzemiosła, wystawy promujące ginące zawody rzemieślnicze, warsztaty plastyczne, sesje 

naukowe i inne działania promujące sztukę i rzemiosło. 

7. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

ul. Żeromskiego 13 – 15 

Zakres działalności Związku: 

 prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych i podopiecznych, 

 aktualizacja ewidencji, 

 zbieranie składek członkowskich, 

 sporządzanie półrocznych sprawozdao finansowych, 

 pomoc w uzyskaniu pomocy finansowej z Zarządu Głównego Związku Kombatantów 

Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów w Warszawie dla osób chorych i znajdujących się 

w ciężkich warunkach materialnych, 

 uczestnictwo w uroczystościach paostwowych ze sztandarem, 

 uczestnictwo w pogrzebach członków Zarządu z wiązanką kwiatów, 

 odwiedzanie obłożnie chorych, 

 udzielanie porad związanych ze Związkiem Kombatantów, 

 pomoc w rozliczaniu z Urzędem Skarbowym PIT 37, niektórym członkom mającym prawo do ulg. 

8. Stowarzyszenie Cyrenejczyk 

ul. Ciernie 133 

Wśród wielu celów, jakie sobie postawiło stowarzyszenie, jest włączenie się w utworzenie i pomoc 

w prowadzeniu Domu Złotego Wieku w Świebodzicach. Ma to byd dom, w którym swoją bezpieczną 

przystao znajdą ludzie w jesieni życia, osoby którym warunki życiowe lub rodzinne nie pozwalają aby 

zostali w swoich dotychczasowych miejscach zamieszkania. Ośrodek będzie oferował zarówno 

wsparcie medyczne, poprawiające fizyczną jakośd życia jak i opiekę duchową. Stowarzyszenie 

świadczy taką opiekę w domach tych, którzy potrzebują pomocy.  

9. Polski Komitet Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 28 

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych 

przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom 

starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom 

pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.  

Celem PKPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu 

uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działao. 

Organizacja zajmuje się głównie zbiórka używanej odzieży, obuwia i sprzętu gospodarstwa 

domowego. Pośredniczy również w przekazywaniu mebli. Rzeczy te są przyjmowane od osób, którym 

są już zbyteczne i zostają wydawane potrzebującym. Rozprowadza także żywnośd pozyskiwaną 
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z Banku Żywności, którą przekazujemy członkom PKPS-u oraz rodzinom wielodzietnym. PKPS liczy 46 

członków. Którzy maja możliwośd spotykad się raz w tygodniu przy herbatce w Domu Działkowca ROD 

„Lilia” przy ul. Spokojnej 5. Jest to organizacja charytatywna,  nie otrzymuje dotacji, korzysta z 

pomocy Burmistrza Miasta i Dyrektora ZOK. 

10. Związek Sybiraków 

ul. Żeromskiego 13-15 

Koło Związku Sybiraków w Świebodzicach powstało dnia 31 marca 1995 roku, po wyodrębnieniu się 

Sybiraków zamieszkałych w Świebodzicach i w miejscowościach ościennych z Koła Związku Sybiraków 

Ziemi Świdnickiej. 

W chwili powołania Koło liczyło 142 członków (aktualnie 132). Pierwszym prezesem Koła wybrany 

został Tadeusz Fedorowicz i funkcję tę pełni do chwili obecnej.  

Koło prowadzi działalnośd informacyjno-organizacyjną i środowiskową: 

 przygotowuje uroczystości okolicznościowe dla członków Koła i ich rodzin, 

 prowadzi Kronikę Koła, 

 współpracuje z miejscowymi szkołami i organizacjami społecznymi, 

 członkowie Koła uczestniczą we wszystkich pielgrzymkach sybirackich (Częstochowa, Licheo) oraz 

biorą udział w Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku, 

 Koło Związku Sybiraków w Świebodzicach posiada sztandar odznaczony "Odznaką Honorową 

Sybiraka". 

11. Stowarzyszenie Charytatywno – Opiekuocze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu 

Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach,  

ul. A. Mickiewicza 8 

Stowarzyszenie zostało powołane do życia w dniu 6 listopada 2007 r., kiedy powstał Komitet 

Założycielski składający się z rodziców, przyjaciół Domu Pomocy Społecznej i ludzi dobrych serc, 

chętnych do pracy społecznej na rzecz mieszkaoców Domu – chłopców niepełnosprawnych w różnym 

stopniu ze sprzężeniami. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w 

dniu 4 marca 2008 r. oraz uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Aktywnie działa od chwili 

założenia i ma nie małe osiągnięcia. 

Podstawowy zakres działalności : 

 wspieranie zadao statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach ze 

szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji leczniczo – społecznej, dostępu do kultury i rekreacji, 

integracji społecznej i międzynarodowej oraz polepszenia warunków socjalno – bytowych 

mieszkaoców, 

 działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji personelu placówek opiekuoczo – wychowawczych, 

opiekuoczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 

 działalnośd na rzecz propagowania idei otwartego społeczeostwa w stosunku do osób 

niepełnosprawnych i dbałośd o zapewnienie należnych im praw, wynikających z Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej i ustawodawstwa, 

 udzielania pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym – szczególnie byłym wychowankom 

Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame – 

oraz ich rodzinom, opiekunom i wychowawcom, 

 inspirowanie uczestnictwa w badaniach naukowych sprzyjających postępowi w zakresie leczenia, 

rehabilitacji, edukacji oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i przebywających pod 

opieką instytucjonalną, 
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 działanie na rzecz upowszechniania wolontariatu, wspomaganie przygotowania wolontariuszy do 

prac społecznych w zakresie wychowania, opieki i edukacji, 

 prowadzenie na zlecenie organów paostwowych i samorządowych akcji pomocowych służących 

realizacji celów Stowarzyszenia oraz przygotowywanie i utrzymywanie bazy materialnej dla 

realizacji celów statutowych. 

12. Klub Sportowy "Rekin" w Świebodzicach 

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, ul. Mieszka Starego 4 

Klub Sportowy „Rekin” w Świebodzicach istnieje od 31.05.2006 r. Klub posiada wpis do ewidencji 

stowarzyszeo kultury fizycznej w starostwie powiatowym w Świdnicy. Siedziba klubu mieści się 

w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 

4. Zajęcia odbywają się na pływalni Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Klub zrzesza dzieci 

i młodzież oraz dorosłych, chcących uprawiad pływanie sportowe. 

Nadrzędnym celem klubu jest propagowanie i rozwój pływania sportowego wśród dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych na obszarze działania Klubu. 

Od 22.02.2007 r. klub posiada licencję Polskiego Związku Pływackiego umożliwiającą udział 

zawodników w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Od 01.09.2007 r. przy klubie działa 

bardzo prężny Klub Kibica składający się z rodziców zawodników oraz sympatyków klubu. Członkowie 

Klubu Kibica wspierają zawodników podczas startów w zawodach, pomagają w pozyskiwaniu 

sponsorów oraz podczas organizacji imprez sportowych. Kilkunastu członków Klubu Kibica 

uczestniczyło w tym roku w specjalistycznym kursie na sędziego pływania. Kurs prowadzony był przez 

przedstawicieli Komisji Sędziowskiej DOZP. W sezonie sportowym 2008/2009 zawodnicy klubu 

uczestniczyli w 25 zawodach sportowych o randze od powiatowej do międzynarodowej zdobywając 

w sumie 420 medali. Kilkunastu zawodników zdobyło klasę sportową PZP w swoich rocznikach oraz 

stypendia sportowe. Znaczącym sukcesem klubu oraz Klubu Kibica była bardzo udana organizacja I 

Ogólnopolskich Zawodów Pływackich w Sprincie. 

13. Miejski Klub Sportowy VICTORIA 

ul. Park Miejski 5 

Podstawowy zakres działalności:  

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 prowadzenie rozgrywek piłkarskich piłki nożnej i piłki ręcznej na szczeblu okręgowym, 

dolnośląskim i krajowym.  

14. Polski Związek Niewidomych Koło Świebodzice 

ul. Strzegomska 30 

Obszary działao Związku: 

 przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalnośd wspierająca, 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans, 

 działalnośd na rzecz osób niepełnosprawnych. 

15. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Koło w Świebodzicach 

ul. Wolności 13 

Związek zrzesza kolekcjonerów banknotów i monet. 

Podstawowy zakres działalności: instruktaż i poradnictwo w zakresie kolekcjonowania banknotów 

i monet, popularyzacja zdobywania wiedzy przez czytelnictwo literatury i prasy numizmatycznej, 

pomoc w kolekcjonowaniu banknotów i monet. 

Dotychczas realizowane przedsięwzięcia: organizowanie pokazów numizmatycznych. 
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16. Polski Związek Filatelistów Koło Nr 1 w Świebodzicach 

ul. Wolności 13 

Związek zrzesza kolekcjonerów znaków pocztowych. Podstawowy zakres działalności: instruktaż 

i poradnictwo w zakresie kolekcjonowania znaków pocztowych, popularyzacja zdobywania wiedzy 

przez czytelnictwo literatury i prasy filatelistycznej, pomoc w kolekcjonowaniu przez młodzież 

znaków pocztowych.  

Dotychczas realizowane przedsięwzięcia: organizowanie pokazów i wystaw filatelistycznych.  

17. Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

ul. Parkowa 4 

Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej powstało z inicjatywy 

rodziców, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Oficjalnie zostało zarejestrowane w Krajowym 

Rejestrze Sądowym 01.10.2001 r. Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich 

aspektach życia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunom. Najważniejsze pole działao 

stowarzyszenia to edukacja, kultura, sztuka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna. Stowarzyszenie 

realizuje projekty i działalnośd informacyjną skierowaną do osób niepełnosprawnych.  

Działalnośd stowarzyszenia koncentruje się wokół trzech głównych programów:  

1. Rehabilitacja członków Stowarzyszenia  

To jeden z głównych nurtów działalności Stowarzyszenia, polegający na pozyskiwaniu środków 

finansowych na zatrudnienie rehabilitantów, zakupie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pozyskiwaniu 

środków finansowych umożliwiających prowadzenie zajęd rehabilitacyjnych w wodzie oraz 

umożliwiających prowadzenie zajęd z dogoterapii. Pomimo trudnych warunków lokalowych 

miesięcznie ok. 30-35 osób niepełnosprawnych korzysta z rehabilitacji przez dobrze wykwalifikowaną 

kadrę. Stowarzyszenie jest inicjatorem powstania w Świebodzicach Centrum Rehabilitacji Społecznej, 

w którym poza rehabilitacją medyczną ciała odbywad się będą zajęcia terapeutyczne i edukacyjne. 

Stowarzyszenie zgłosiło wniosek do Programu Rewitalizacji Miasta budynek przy ul. Parkowej 4, 

z przeznaczeniem na Centrum Rehabilitacji Społecznej.  

2. Projekt edukacyjny „Akademia Nadziei”  

W tym projekcie zajmujemy się edukowaniem i aktywizacją społeczną młodzieży niepełnosprawnej.  

Działania realizowane są w ramach trzech ścieżek nieformalnej Akademii:  

 Przygoda – w ramach tej ścieżki edukacyjnej niepełnosprawni oraz ich opiekunowie uczestniczą 

w wycieczkach, biwakach oraz zajęciach edukacyjnych np. z zakresu posługiwania się mapą, 

udzielania pierwszej pomocy itd.,  

 Dialog – podczas zajęd tej ścieżki edukacyjnej niepełnosprawni oraz wolontariusze Stowarzyszenia 

uczą się języka angielskiego oraz obsługi komputera,  

 Kultura – projekt, w ramach którego uczestnicy biorą udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych 

na Dolnym Śląsku oraz uczestniczą w warsztatach teatralnych. 

3. Projekty o charakterze charytatywnym  

Celem tego projektu jest przekazywanie pozyskiwanej żywności oraz odzieży członkom 

stowarzyszenia, którzy żyją w trudnych warunkach materialnych. Od sześciu lat Stowarzyszenie 

realizuje projekty międzynarodowe z partnerami z: Białorusi, Czech, Niemiec, obecnie z Turcji. 

Projekty realizowane są dzięki wsparciu polskich fundacji, stowarzyszeo oraz środkom finansowym 

pozyskanym w ramach procedur konkursowych z Budżetu Paostwa, Samorządu szczebla 

wojewódzkiego, powiatowego oraz miasta Świebodzice.  

Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym wspierane jest  

również przez podatników, którzy zechcą oddad 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia. 
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18. Stowarzyszenie Taksówkarzy "Świebodzice" 

ul. Sportowa 3 

Misją Stowarzyszenia jest: 

Reprezentowanie jego członków wobec władz administracyjnych i samorządowych.  Występowanie 

ze stosownymi wnioskami lub opiniami do kompetentnych władz w zakresie usuwania 

nieprawidłowości, mających istotny wpływ na jakośd i bezpieczeostwo usług świadczonych 

mieszkaocom miasta.  Dbałośd o przestrzeganie zasad i rzetelności świadczonych usług. 

Przestrzeganie powszechnie przyjętych zasad porządkowych. Dbałośd o kulturę i bezpieczeostwo na 

drogach oraz postojach będących miejscem pracy członków stowarzyszenia oraz współdziałanie 

z organami porządkowymi w tym zakresie.  Wymiana informacji dotyczących bezpieczeostwa jazdy 

jak i występujących zagrożeo osób, mienia lub ruchu komunikacyjnego. 

19. Towarzystwo Miłośników Świebodzic 

ul. Wolności 13 lub skrytka pocztowa 65 

Celem działalności towarzystwa jest inicjowanie i organizowanie różnorodnych form życia 

kulturalnego, propagowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionu; realizowanie plenerów 

malarskich, wystaw, pocztówek i zdjęd w Polsce i za granicą oraz cały szereg prelekcji. 

20. Towarzystwo Sportowe "Silesia Świebodzice" 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 

Misja Towarzystwa: 

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.  

21. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Świebodzicach 

Misja: Niesienie pomocy ludziom chorym na cukrzycę i powikłania pocukrzycowe. Reprezentowanie 

i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz paostwowych, terenowych, 

samorządowych, pracodawców, szkół i innych organizacji. Poprawa prawnej, materialnej i społecznej 

pozycji chorego w paostwie i społeczeostwie. Integracja środowisk ludzi chorych na cukrzycę w celu 

organizowania samopomocy.  

Prowadzone działania: comiesięczne szkolenia ludzi chorych na cukrzycę i zainteresowanych 

problemem powikłao pocukrzycowych dla członków Stowarzyszenia i zainteresowanych 

mieszkaoców Świebodzic i okolic.  

Propagowanie działalności na zewnątrz: wykonywanie 2 razy w tygodniu pomiarów poziomu cukru, 

informacje i instruktarz obsługi sprzętu medycznego, stosowania diet, gimnastyki i rozdawanie 

literatury z dziedziny cukrzycy. 

22. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

ul. Żeromskiego 13-15 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu: 

 poprawiania ich warunków socjalno – bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym poprzez 

współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami 

zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi, 

 organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów, 

 reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej 

oraz popularyzowaniu ich problemów wśród społeczeostwa. 

Aby osiągnąd ww. cele Związek prowadzi następujące działania: 

 udziela pomocy rzeczowej i finansowej w sprawach socjalno – bytowych, 

 organizuje żywnośd poprzez Bank Żywności we Wrocławiu dla członków związku mających niskie 

dochody, 
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 zajmuje się udzielaniem porad w zakresie bezpłatnej rehabilitacji i udzielamy pomocy przy 

kompletowaniu wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, 

 za zgodą władz samorządowych rozprowadza ulgowe bilety na basen wśród osób chorych, 

wymagających zajęd rehabilitacyjnych, 

 Zarząd podejmuje się od wielu lat działao ułatwiających dostęp członków Związku do świadczeo 

zdrowotnych poprzez współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, 

 współorganizuje również wczasy poza sezonem.  

23. Fundacja "REM" 

Rozwój, Edukacja, Motywacja 

Fundacja „REM” swoją oficjalną siedzibę ma w Mokrzeszowie, jednakże działania skupia głównie na 

terenie gminy Świebodzice. Rozszyfrowanie skrótu pozwala zrozumied cele, jakie ta stosunkowo 

młoda (funkcjonująca od listopada 2007 r.) organizacja stara się realizowad. R to rozwój, E – 

edukacja, zaś M oznacza motywację. Dlatego właśnie członkowie Fundacji od 2 lat organizują imprezy 

sportowo-rekreacyjne skierowane do mieszkaoców miasta – dwie edycje Potyczek Rodzinnych, które 

chyba już na stałe wpisały się w majowy kalendarz imprez, pływackie zawody sportowe oraz zabawy 

(ostatnie zorganizowane na terenie Wodnego Centrum Rekreacji 1 czerwca, czyli z okazji obchodów 

Międzynarodowego Dnia Dziecka), turnieje rodzinne w kręgle, rzutki czy boule (te ostatnie skutecznie 

przekładane z powodu opadów deszczu). Dodatkowo, dzięki pozyskiwanym przez tę organizację 

środkom od 2 lat funkcjonuje na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych na Cierniach Dziecięcy Zespół 

Folklorystyczny.  

24. Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych 

ul. Bolesława Chrobrego 1E/6 

Podstawowy zakres działalności: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięd związanych z promocją 

Gminy Świebodzice. Dotychczas realizowane przedsięwzięcia: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięd 

związanych z promocją Gminy Świebodzice poprzez radnych Forum. 

Krótka charakterystyka: działania na rzecz mieszkaoców Gminy Świebodzice. 

25. Stowarzyszenie Bona Fide, Publiczna Działalnośd na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem 

ul. Osiedle Sudeckie 10 

Celem Stowarzyszenia jest działalnośd publiczna na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, 

niedostosowaniem społecznym, promowanie działao na rzecz reintegracji społecznej, resocjalizacji, 

promowanie wartości szacunku, tolerancji i zrozumienia dla wszystkich ludzi bez względu na ich płed, 

wiek, narodowośd, wyznanie, pochodzenie społeczne i etniczne, wykonywaną pracę, stan zdrowia, 

orientację seksualną. 

26. Stowarzyszenie "Wypożyczalnia-Centrum" 

ul. Sienkiewicza 30 

Podstawowy zakres działalności: 

 pomoc dzieciom niepełnosprawnym w zakresie ich edukacji i rozwoju, 

 pomoc nauczycielom i rodzicom w zakresie edukacji i rozwoju dzieci niepełnosprawnych, 

 działanie na rzecz edukacji i rozwoju dzieci niepełnosprawnych wśród swoich członków oraz 

innych osób zainteresowanych, 

 tworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeo w zakresie edukacji i rozwoju dzieci 

niepełnosprawnych. 

Dotychczas realizowane przedsięwzięcia : 

 gromadzenie pomocy dydaktycznych i wypożyczenie ich nauczycielom dzieci niepełnosprawnych, 

 współpraca z Holendrami w celu pozyskiwania pomocy z kolekcji Marii Montessori. 
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ROZDZIAŁ 4 

 

ZARYS POLITYKI PAOSTWA 

A STRATEGIA  

 

 

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012 – 2020 jest 

powiązana z następującymi dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym: 

 

POZIOM KRAJOWY: 

1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. 

2. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 

3. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. 

4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

5. Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

8. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 

9. Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

10. Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005-2025. 

11. Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej. 

12. Aktualizacja Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych do 2015 r. 

13. Polityka Ekologiczna Paostwa  2009-2012 z perspektywą do 2016 r. 

14. Polityka Leśna Paostwa. 

15. Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013. 

16. Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020 r.). 

17. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej. 

18. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury2004-2020. 

19. Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.). 

20. Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.). 

21. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013. 

22. Strategia Rozwoju Turystyki 2007-2015. 

 

POZIOM REGIONALNY: 

23. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

24. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. 

25. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 

z uwzględnieniem lat 2012-2015. 
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26. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego. 

27. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 

z uwzględnieniem lat 2012-2015. 

28. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. 

29. Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. 

30. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego. 

 

POZIOM LOKALNY: 

31. Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego. 

32. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Świdnickiego na lata 

2008-2013. 

33. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świebodzice. 

 

 

1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym 

określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, 

które powinny ten rozwój zapewnid. 

Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia 

osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą działania paostwa. Uwzględnia jednocześnie 

najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska 

w odnowionej Strategii Lizbooskiej. Strategia Rozwoju Kraju nadaje priorytet działaniom, jakie będą 

podejmowane w latach 2007-2015 w celu realizacji wizji Polski. Strategia spaja wszelkie działania 

rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy warunków społeczno-gospodarczych. Jej zadaniem jest 

odważne, lecz jednocześnie realistyczne zaprogramowanie rozwoju i modernizacji kraju, ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania obecności Polski w UE, a także wszystkich 

zasobów i atutów, które nasz kraj posiada, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakości życia. 

Strategia umożliwia także integrację i koordynację polityki spójności z innymi politykami 

współfinansowanymi z funduszy unijnych, takimi jak Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka 

Rybacka oraz z innymi politykami krajowymi. 

Strategia Rozwoju Kraju stanowi podstawę dla efektywnego wykorzystania przez Polskę środków 

rozwojowych, zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej, na realizację celów społeczno-

gospodarczych, a zarazem podstawę do pomnażania ilości środków przez szybszy i efektywniejszy 

wzrost gospodarczy. Istotną rolą Strategii jest koordynowanie reform instytucjonalno-regulacyjnych 

z działaniami finansowanymi ze środków UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa obszary polityki 

gospodarczej przynosiły możliwie największy rezultat prorozwojowy. 

Cel główny Strategii: 

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkaoców Polski: 

poszczególnych obywateli i rodzin. 

Cel główny, a także problemy społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnieo rozwojowych, 

niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz uwarunkowao zewnętrznych, wskazuję na priorytety. 

Określają one najważniejsze kierunki i główne działania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie 

głównego celu SRK. 

Priorytety Strategii Rozwoju Kraju: 

1) Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. 
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2) Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. 

3) Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości. 

4) Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeostwa. 

5) Rozwój obszarów wiejskich. 

6) Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

 

2. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

Koncepcja określa system strategicznych celów rozwoju i zagospodarowania przestrzennego kraju. 

Głównym motywem wyboru celów strategicznych, kreujących politykę przestrzenną jest historyczna 

koniecznośd i szansa dynamizacji rozwoju zmierzająca do osiągnięcia europejskich standardów życia 

społeczeostwa poprzez zwiększenie konkurencyjności gospodarki w otwartym systemie światowym.  

Cel generalny wyznacza system celów współzależnych : 

- kształtowanie mechanizmów generujących efektywny ekonomicznie rozwój społeczno-

gospodarczy kraju, dostosowany do zróżnicowanych przestrzennie uwarunkowao i zasobów, 

które stanowiłyby naczelny i niczym nie zastępowalny imperatyw działania wszystkich 

podmiotów gospodarujących,   

- stopniowa, lecz stała i społecznie odczuwalna poprawa standardu cywilizacyjnego 

społeczeostwa, która byłaby osiągana wraz z postępującym rozwojem gospodarczym według 

zasady „tworzenia szans dla każdego”,  

- ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego, wkomponowane w procesy 

rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego zagospodarowania, które prowadziłyby 

stopniowo do coraz pełniejszego urzeczywistnienia ekorozwoju, 

- ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez niekonfliktogenne wkomponowywanie 

zagospodarowania kraju, regionów, miast i osiedli w przestrzeo historyczną co kształtowałoby 

i utrwalało tożsamośd polskiej przestrzeni w systemie europejskim,  

- podnoszenie bezpieczeostwa paostwa w nowej sytuacji gospodarczej Europy dla zapewnienia 

maksymalnej zdolności obronnej kraju i ochrony ludności, oraz niezawodności i ciągłości 

funkcjonowania paostwa. 

Generalne kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, które realizują politykę rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz współzależne z nią cele zagospodarowania przestrzennego, zmierzają 

do dynamizacji polskiej przestrzeni w europejskim systemie konkurencji, innowacyjności 

i efektywności przez kształtowanie warunków przestrzennych : 

- tworząc lokalne, regionalne i europejskie systemy innowacji, umożliwiające podmiotom 

gospodarczym efektywne wejście do gry konkurencyjnej w systemie gospodarki globalnej;  

- ułatwiając dostępnośd polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych do systemów 

(węzłów i pasm) infrastruktury technicznej i społecznej o standardach europejskich;  

- stymulując współpracę międzynarodową gmin i regionów w europejskim systemie 

gospodarowania, w tym współpracę transgraniczną instytucjonalnie zorganizowaną (związki 

celowe gmin i euroregiony);  

- umożliwiając zagospodarowanie w oparciu o popyt międzynarodowy polskiej przestrzeni 

rekreacyjnej oraz ośrodków i obiektów polskiej kultury materialnej;  

- pozwalając na osiągnięcie najwyższych korzyści z wydatkowania środków publicznych na 

inwestycje wieloletnie (np. infrastrukturalne), także w powiązaniu z efektywnością 

wykorzystania środków wspomagania zagranicznego. 
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3. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 

Zakładanym efektem strategii proponowanej w Narodowej Strategii Spójności jest znaczące 

podniesienie jakości życia mieszkaoców Polski i osiągnięcie spójności gospodarczej z innymi krajami 

UE.  

Do 2013 roku Polska i jej regiony powinny stad się miejscem atrakcyjnym dla inwestowania, życia 

i pracy. Oznacza to znaczącą poprawę jakości i dostępności drogowej infrastruktury transportowej 

oraz infrastruktury środowiska.  

Polska gospodarka dzięki zwiększaniu przez przedsiębiorstwa przemysłowe nakładów na działalnośd 

innowacyjną stanie się gospodarką nowoczesną.  

Celem strategicznym Narodowej Strategii Spójności, jest tworzenie warunków dla wzrostu 

konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost 

zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.  

Realizacja celu strategicznego będzie odbywad się poprzez horyzontalne cele szczegółowe. 

Zdefiniowane one zostały w odpowiedzi na wyzwania odnowionej Strategii Lizbooskiej oraz na 

podstawie wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, także szans 

i zagrożeo przed nią stojących. 

W świetle tych założeo przyjęto następujące cele szczegółowe: 

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 

partnerstwa; 

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; 

3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla 

wzrostu konkurencyjności Polski; 

4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora 

wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług; 

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej; 

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.  

Obok działao o charakterze prawnym, finansowym i instytucjonalnym, cele NSS będą realizowane za 

pomocą programów i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – EFRR i EFS, 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – EFRR, 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – EFS, 

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – EFRR, 

 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) – EFRR, 

 Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) – EFRR, 

 Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT) – EFRR. 

 

4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 

zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 

PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym 

i ponadregionalnym.  

Główny cel Programu realizowad będzie dwa cele horyzontalne wymienione w Narodowej Strategii 

Spójności, tj.: 



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

97 

1. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie 

dla wzrostu konkurencyjności Polski. 

2. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie realizował zasadę zrównoważonego rozwoju 

poprzez wspieranie inwestycji związanych bezpośrednio oraz pośrednio z ochroną środowiska: 

- Działania związane bezpośrednio z ochroną środowiska: projekty z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej, gospodarki odpadami i rekultywacji, działania związane ze zwiększeniem bezpieczeostwa 

ekologicznego, działania mające na celu dostosowania polskich przedsiębiorstw do wymogów 

ochrony środowiska, działania związane z ochroną różnorodności biologicznej, obszarami 

chronionymi, kształtowaniem postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska etc. W ramach 

projektów będą również realizowane działania dotyczące stosowania i rozwijania technologii 

środowiskowych (ETAP) zgodnie z VI Programem Działao na Rzecz Środowiska. 

- Działania związane pośrednio z ochroną środowiska: wspieranie działao oraz projektów 

związanych z tzw. transportem przyjaznym środowisku – transport kolejowy, transport morski, 

transport miejski w obszarach metropolitalnych, rozwój transportu intermodalnego, poprawa stanu 

śródlądowych dróg wodnych; wspierane będą również działania dotyczące bezpieczeostwa ruchu 

drogowego oraz rozwojem inteligentnych systemów transportowych. W sektorze energetyki 

zaplanowano finansowanie projektów z zakresu zwiększenia stopnia wykorzystania energii 

i obniżenia energochłonności, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. 

Zgodnie z tymi zasadami i wynikami diagnozy, wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie 

osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu obszarach – transportu, środowiska, energetyki, kultury, 

ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego – poprzez realizację następujących celów szczegółowych 

Programu: 

1. Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się 

przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. 

2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie 

ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego 

środków transportu. 

3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeostwa energetycznego Polski poprzez 

dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych 

źródeł energii. 

4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym 

i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 

5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy.  

6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie 

nowoczesnych technologii. 

PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym 

i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii 

Lizbooskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 

priorytetów: 

I. Gospodarka wodno – ściekowa. 

II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. 

IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. 
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V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. 

VI. Drogowa i lotnicza sied TEN-T. 

VII. Transport przyjazny środowisku. 

VIII. Bezpieczeostwo transportu i krajowe sieci transportowe. 

IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej. 

X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. 

XI. Bezpieczeostwo energetyczne. 

XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe. 

XIII. Bezpieczeostwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. 

XIV. Infrastruktura szkolnictwa wyższego. 

XV. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

XVI. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności. 

XVII. Konkurencyjnośd regionów. 

 

5. Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

Podstawę realizacji Krajowego Planu Strategicznego, a w konsekwencji instrumentów wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

stanowi koncepcja wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zakłada ona wzmocnienie 

ekonomiczne gospodarstw rolnych i wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, 

z jednoczesnym zapewnieniem instrumentów na rzecz różnicowania działalności gospodarczej 

w kierunku pozyskania i stworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkaoców wsi. Przyczyni się 

ona do polepszenia jakości życia na obszarach wiejskich, poprzez rozwinięcie sektora podstawowych 

usług na rzecz ludności, jak również będzie stanowid alternatywę dla obecnie dominującej roli 

obszarów wiejskich, jaką jest produkcja żywności. Ze względu na wolny charakter zmian 

strukturalnych, jakie zachodzą w sektorze, oraz znaczną liczbę gospodarstw, konieczne jest 

uwzględnienie potrzeb różnych grup gospodarstw rolnych przy planowaniu instrumentów wsparcia. 

Równie ważnym aspektem dla obszarów wiejskich w Polsce, poza funkcjami ekonomicznymi 

i dobrymi warunkami dla rozwoju społecznego, jest ich rola w zachowaniu i odtwarzaniu walorów 

krajobrazowych oraz zasobów przyrody, tj. zachowanie dobrego stanu ekologicznego wód i gleb, 

bogactwa siedlisk i różnorodności biologicznej, a także dziedzictwa kulturowego wsi. 

Priorytety krajowe, odzwierciedlają potrzeby Polski w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

i ustanawiają podstawowe sfery, wokół których zostaną zaprogramowane szczegółowe instrumenty 

wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W tym celu 

wyznaczono 4 podstawowe osie: 

 

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. 

W tym celu zostaną zaplanowane działania wspierające proces restrukturyzacji gospodarstw rolnych 

i wzmocnienie kapitału rzeczowego, przy możliwości ograniczenia wsparcia dla gospodarstw 

największych. 

 

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. 

Cel ten będzie realizowany poprzez bezpośrednie działania, związane z odpowiednimi praktykami 

rolniczymi w obrębie gospodarstwa, takimi jak promowanie zrównoważonego sposobu 

gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, kształtowanie struktury krajobrazu, 

przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo. 
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Oś 3: Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno z podstawowymi 

kierunkami rozwoju ekonomicznego i społecznego gospodarstw rolnych poprzez wzmocnienie 

potencjału ekonomicznego, restrukturyzację i modernizację, jak i z dobrymi warunkami do życia pod 

względem jakości środowiska i krajobrazu, infrastruktury społecznej i technicznej. 

 

Oś 4: Leader. 

LEADER jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów przede 

wszystkim Osi 3. 

Celem Osi 4 jest aktywizacja mieszkaoców obszarów wiejskich, poprzez budowanie potencjału 

społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a 

także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. 

 

6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Podstawą realizacji założeo strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te działania będą współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych 

przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Priorytety Wspólnotowe dla poszczególnych 

obszarów, odpowiadających osiom priorytetowym, mają charakter uniwersalny w obrębie danej osi 

i przekładają się na bardziej szczegółowo ujęte priorytety krajowe. W ramach priorytetowych 

kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano cztery osie: 

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. 

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. 

Oś 3: Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

Oś 4: Leader. 

LEADER jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów przede 

wszystkim Osi 3. 

Szczegółowe priorytety określone na poziomie krajowym, bezpośrednio związane z wybranymi do 

realizacji działaniami, wpisują się w politykę obszarów wiejskich na poziomie wspólnotowym 

i odzwierciedlają jej podstawowe cele. 

Oś 1 obszar: Konkurencyjnośd 

Priorytety Wspólnotowe to: 

- kapitał ludzki, 

- transfer wiedzy, 

- modernizacja, innowacja, jakośd żywności i przetwórstwa, 

- kapitał rzeczowy. 

Priorytety Polski to: 

- wzrost potencjału ludzkiego, 

- poprawa przygotowania zawodowego, 

- poprawa jakości i wydajności produkcji rolnej i leśnej, 

- poprawa współpracy i koncentracji zaopatrzenia oraz przetwórstwa, 

- przygotowanie do wdrażania zasady cross-compilance, 

- poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich. 
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Oś 2 obszar: Środowisko 

Priorytety Wspólnotowe to: 

- ochrona różnorodności biologicznej, 

- ochrona gleb i wód, 

- przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu. 

Priorytety Polski to: 

- ochrona różnorodności biologicznej, 

- ochrona środowiska w tym gleb i wód, 

- zwiększenie lesistości. 

Oś 3 obszar: Jakośd życia 

Priorytety Wspólnotowe to: 

- poprawa warunków życia, 

- poprawa możliwości zatrudnienia. 

Priorytety Polski to: 

- poprawa poziomu życia, 

- ułatwienie dostępności usług, 

- poprawa infrastruktury na terenach wiejskich, 

- wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie  pozarolniczych miejsc pracy, 

- wdrażanie lokalnych strategii. 

Oś 4 obszar: Lokalne społeczności 

Priorytety Wspólnotowe to: 

- poprawa zarządzania. 

Priorytety Polski to: 

- tworzenie lokalnych partnerstw, 

- wdrażanie lokalnych strategii. 

Działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 będą miały 

znaczący wpływ na beneficjentów i na obszary wiejskie (w szerszym kontekście) poprzez 

oddziaływania ekonomiczno - społeczne oraz środowiskowe.  

Instrumenty dostępne w ramach poszczególnych osi uzupełniają się wzajemnie i w sposób 

synergiczny mogą pozytywnie oddziaływad na mieszkaoców obszarów wiejskich.  

Główne oddziaływania synergiczne pomiędzy osiami zostały przedstawione poniżej: 

Oś 1 i Oś 2 - szkolenia i doradztwo dla rolników w zakresie ochrony środowiska, które wiążą się 

z inwestycjami prośrodowiskowymi, umożliwiają wytwarzanie produktów o wysokiej jakości (np. 

ekologicznych) i ochronę środowiska; 

Oś 1 i Oś 3 – zwiększenie wartości dodanej produkcji rolnej (przetwórstwo) i tworzenie miejsc pracy, 

produkty wysokiej jakości i turystyka (różnicowanie), różnicowanie działalności i wykorzystanie 

doradztwa; 

Oś 1 i Oś 3 – wsparcie dla wykorzystania energii odnawialnej, przeciwdziałanie zmianom klimatu; 

Oś 2 i Oś 3 – ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej ma wpływ na różnicowanie (np. 

turystyka) oraz na jakośd życia (poprawa jakości wody, środowiska i krajobrazu), usługi dla ludności 

(np. gospodarka wodno - ściekowa) – wpływają na środowisko; 

Oś 3 i Oś 1 – tworzenie dostępu do rynku i warunków do działania przedsiębiorstw, usługi dla 

ludności, infrastruktura, jakośd życia, tworzenie nowych miejsc pracy w osi 3 zmniejsza nadwyżkę siły 

roboczej w rolnictwie; 
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Oś 4 a pozostałe osie – aktywizacja lokalnych społeczności wpływa na realizację celów wszystkich osi, 

np. ochrona krajobrazu czy wartości kulturowych, wytwarzanie lokalnych produktów tradycyjnych 

wpływa na podtrzymanie i rozwój tożsamości społeczności lokalnej. 

 

7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jednym z programów służących realizacji Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całośd interwencji Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu przez Radę Ministrów stanowi potwierdzenie 

głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu z wykorzystaniem 

środków EFS. Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed paostwami członkowskimi UE, 

w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbooska. Do wyzwao tych należą: uczynienie 

z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie 

wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami 

Strategii Lizbooskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego 

i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu 

konkurencyjności gospodarki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie 

koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, 

rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane 

z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji 

publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia 

zasobów pracy. 

Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, 

poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, 

podniesienie poziomu wykształcenia społeczeostwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych paostwa. 

 

8. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Program Operacyjny  Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie szeroko rozumianej 

innowacyjności. Interwencja w ramach PO IG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla 

przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących 

przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój 

środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Cel główny programu zdefiniowano jako: 

Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. 

Do jego realizacji przyjęto następujące cele szczegółowe:  

1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. 

2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki. 

3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym. 

4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. 

5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy. 

6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. 

W ramach programu realizowane będą następujące priorytety: 

1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,  
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Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację 

prac B+R w najważniejszych kierunkach dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a także 

zwiększenie zapotrzebowania gospodarki na wysokie technologie bazujące na wynikach prac B+R. 

2. Infrastruktura sfery B+R,  

Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz 

modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych 

działających w Polsce. 

3. Kapitał dla innowacji,  

Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, 

a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania. 

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,  

Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez 

wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce. 

5. Dyfuzja innowacji,  

Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług służących 

wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego oraz tworzenie korzystnych 

warunków współpracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,   

Celem osi priorytetowej 6 jest wzmocnienie marki „Polska” przez promocję Polski jako kraju 

atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także jako miejsca nawiązywania 

wartościowych kontaktów gospodarczych. 

7. Budowa i rozwój społeczeostwa informacyjnego . 

Celem osi priorytetowej 7 jest rozwój aplikacji informatycznych na potrzeby przedsiębiorców – 

głównie z zakresu gospodarki, handlu oraz nauki - w celu zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw 

oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. 

 

9. Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym 

będzie realizowana w ramach odrębnego  celu polityki spójności Unii Europejskiej – Cel Europejska 

Współpraca Terytorialna (EWT). 

Europejska Współpraca Terytorialna służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów 

o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację 

programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych 

w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006. 

Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana będzie za pomocą 3 typów programów operacyjnych: 

- współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych 

i regionalnych, 

- współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na  integrację terytorialną Unii Europejskiej 

poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjnośd 

i ochronę środowiska naturalnego,  

- współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeo i najlepszych praktyk 

w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony 

środowiska. 

 

10. Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005-2025 



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

103 

Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego definiuje długofalowe cele rozwoju 

sektora mieszkaniowego, podstawowy katalog zasad kreowania polityki mieszkaniowej na poziomach 

lokalnym i centralnym, priorytety operacyjne oraz kierunki i działania rozwojowe w latach 2005-2013. 

Zasadniczym celem Strategii Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego na lata 2005-2025 jest 

harmonizacja rozwoju rynku mieszkaniowego i rynku pracy pod kątem zapewnienia spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ujęciu regionalnym i krajowym. 

Celem strategicznym długofalowego rozwoju mieszkalnictwa jest maksymalne zbliżenie poziomu 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli do obecnego poziomu średniej całej UE w okresie 

do 2025 r., przy wykorzystaniu sposobności tkwiących w perspektywie stabilizacji demograficznej, 

przewidywanym wzroście gospodarczym oraz członkostwie Polski w UE. 

Osiągniecie celu strategicznego będzie przebiegało na płaszczyznach odpowiadających podstawowym 

obecnie deficytom cywilizacyjnym w mieszkalnictwie, wyznaczających tym samym trzy cele 

szczegółowe strategii: 

- likwidacja zjawiska niedobrowolnego wspólnego zamieszkiwania, 

- zbliżenie się do europejskich standardów powierzchniowych, 

- likwidacja deficytów w zakresie wyposażenia mieszkao w podstawowe instalacje i istotna 

poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych. 

 

11. Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej  

Zintegrowana Polityka Produktowa jest inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii 

Europejskiej stanowiącą element szerszego procesu wspólnotowego polegającego na tworzeniu 

w ramach Strategii Lizbooskiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej w świecie gospodarki 

opartej na wiedzy. Proces ten zmierza jednocześnie do osiągnięcia większej spójności społecznej 

w Unii Europejskiej, stworzenia nowych miejsc pracy i wysoko wydajnej gospodarki, której rozwój nie 

prowadziłby do dalszej degradacji środowiska, lecz sprzyjał zachowaniu jego zasobów dla przyszłych 

pokoleo. Pozytywna synergia między tymi wyżej wymienionymi elementami jest określana jako 

rozwój zrównoważony i jako jedna z naczelnych wytycznych znalazła swe odbicie w wielu 

dokumentach wspólnotowych. 

Zintegrowana Polityka Produktowa opiera się na instrumentach stosowanych w ramach wdrażania 

systemu zarządzania środowiskowego (np. EMAS), ekoznakowania i stosowania informacji 

o oddziaływaniu produktu na środowisko. Innowacją jest koordynacja tych instrumentów 

i wprowadzenie do systematycznego stosowania metod oceny cyklu życia produktu. 

Przedmiotem Zintegrowanej Polityki Produktowej są produkty i usługi. Zintegrowana Polityka 

Produktowa ma byd realizowana na poziomie krajowym i wspólnotowym. Na poziomie krajowym 

zadania mają byd realizowane we współdziałaniu przez przedsiębiorców, organizacje konsumenckie, 

ekologiczne oraz administrację publiczną. Na poziomie wspólnotowym zadania będzie realizowała 

Komisja Europejska we współpracy z Europejską Agencją Środowiska i wymienionymi wyżej 

podmiotami z krajów członkowskich UE. 

Główne cele ZPP : 

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów oraz lepsze zarządzanie surowcami i odpadami.  

Ma to zapewnid, że nie zostanie przekroczona odpornośd środowiska na presję wynikającą 
z konsumpcji zasobów odnawialnych i nieodnawialnych oraz, że poprzez osiągnięcie bardziej 
zrównoważonych wzorów produkcji i konsumpcji nastąpi rozdzielenie związku pomiędzy tempem 
wzrostu gospodarczego, a wielkością wykorzystania zasobów i wytwarzania odpadów. 
Zintegrowana Polityka Produktowa powinna wpływad na: 
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- poprawę warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku (greener products), 

- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych Unii 

Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego rynku. 

 

12. Aktualizacja Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych do 2015 r. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych został przygotowany w oparciu o zobowiązania 

Traktatu o Akcesji Polski do Unii Europejskiej z wykorzystaniem analizy i oceny danych zawartych 

w przekazanych przez gminy i przedstawicieli wojewodów do Ministerstwa Środowiska informacjach 

o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę przedsięwzięd w zakresie wyposażenia 

terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, w zbiorcze sieci kanalizacyjne 

i oczyszczalnie ścieków komunalnych (wg stanu na koniec 2002r.)". 

Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych wymaga podjęcia przez 

administrację rządową i samorządową szeregu działao o zasadniczym znaczeniu dla realizacji 

Programu: 

- wprowadzenie w odpowiednich aktach prawnych uproszczonych procedur podejmowania 

przedsięwzięd inwestycyjnych w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków rozumianej jako 

podwyższanie efektu oczyszczania ścieków i rozwiązanie gospodarki osadami bez zwiększania 

przepustowości oczyszczalni,  

- przyspieszenie procedur prowadzących do zawarcia umów z funduszami o udziały 

w finansowaniu przedsięwzięd i postępowanie o przyznanie środków pomocowych UE. 

W wyniku realizacji Programu - to znaczy wypełnienia przez gminy wymagao  artykułów 43 i  08 

ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (oraz rozporządzeo wykonawczych do tej ustawy) - będą 

mogły byd osiągnięte zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego, odwołującego się do 

dyrektywy 91/271/EWG. Ww. zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne zobowiązują gminy 

do realizacji zadania własnego gmin w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków (Ustawa z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym . Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na obszarach 

aglomeracji wyznaczonych na ich terenie w terminach: 

- do 31 grudnia 2015r. w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej od 2000 do 15000, 

- do 31 grudnia 2010r. w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej powyżej 15 000. 

Dla osiągnięcia zgodności z zobowiązaniami Traktatu Akcesyjnego w 2005r. i 2010r. szczególna uwaga 

powinna byd zwrócona na realizację przedsięwzięd w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 15 000, 

które to przedsięwzięcia będą miały decydujące znaczenie w wypełnieniu tych zobowiązao.  

Zgodnośd z dyrektywą obejmuje także redukcję o 75% ładunków azotu ogólnego i fosforu ogólnego 

odprowadzonego do odbiorników z oczyszczonymi ściekami komunalnymi na terenie całego kraju 

(art. 45 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne i art. 5 ust 4 dyrektywy 

91/271/EWG). 

 

13. Polityka Ekologiczna Paostwa 2009-2012 z perspektywą do 2016 r. 

„Polityka Ekologiczna Paostwa 2009-2012 z perspektywą do 2016r.” została sporządzona jako 

realizacja ustaleo ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

Podstawowym warunkiem skutecznej realizacji polityki ekologicznej paostwa jest respektowanie 

zasady zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach w poszczególnych dziedzinach 

gospodarowania, tj. uwzględnianie przy sporządzaniu tych strategii, polityk oraz ich programów 

wykonawczych, na równi z celami gospodarczymi i społecznymi właściwymi dla danego sektora, 

również celów ekologicznych. Dotyczy to energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej 
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i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, turystyki i innych dziedzin działalności, które okazują presję na 

środowisko w formie bezpośredniego lub pośredniego korzystania z jego zasobów oraz generowania 

zanieczyszczeo i/lub szkodliwych oddziaływao fizycznych. Instrumentem wspierającym lub 

wymuszającym ekologizację polityk sektorowych będą strategiczne oceny ich oddziaływania na 

środowisko, wykonywane przede wszystkim dla polityk i programów wymaganych ustawowo. 

Wśród metod realizacji celów polityki ekologicznej paostwa w ramach polityk sektorowych priorytet 

będzie miało stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania 

środowiskowego, które pozwalają kojarzyd efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi. 

 

14. Polityka Leśna Paostwa 

Przedmiotem Polityki Leśnej Paostwa są lasy wszystkich form własności i ich funkcje, cele i zasady 

prowadzenia gospodarki leśnej oraz związki leśnictwa ze społeczeostwem z innymi działami 

gospodarki narodowej i zarządzania, oraz innymi jednostkami organizacyjnymi współdziałającymi 

z leśnictwem. 

Nadrzędnym celem polityki leśnej jest wyznaczenie kompleksu działao kształtujących stosunek 

człowieka do lasu, zmierzających do zachowania w zmieniającej się rzeczywistości przyrodniczej 

i społeczno-gospodarczej warunków do trwałej w nieograniczonej perspektywie czasowej 

wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli w kształtowaniu 

środowiska przyrodniczego zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami społeczeostwa. 

Zapewnienie trwałości lasów wraz z ich wielofunkcyjnością będzie osiągane przez: 

• powiększanie zasobów leśnych kraju, 

• polepszenie stanu zasobów leśnych i ich kompleksową ochronę, 

• reorientację zarządzania lasami z poprzedniej dominacji modelu surowcowego na model 

proekologicznej i zrównoważonej ekonomicznie, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 

odpowiadającej kryteriom sformułowanym dla Europy w procesie helsioskim 

z uwzględnieniem specyfiki leśnictwa polskiego. 

Partnerami w realizacji polityki leśnej paostwa są także administracja lokalna i samorządy w zakresie: 

- bezpośredniej współpracy z nadleśnictwami i wzajemnej partycypacji w procesach 

planistycznych (plany urządzenia lasów, plany przestrzennego zagospodarowania gmin, plany 

ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych),  

- w programach podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, 

-  doskonalenie lokalnych modeli zrównoważonego rozwoju w oparciu m.in. o zasoby i walory 

lasów. 

 

15. Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013 

Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce jest podniesienie poziomu wykształcenia społeczeostwa, 

tak by wykształcenie, co najmniej średnie stało się bardziej powszechne -(70%) w grupie wiekowej 25 

– 45 lat w 2013 r., przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia. 

Równocześnie konieczne jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji osób dorosłych, przede 

wszystkim kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we 

współczesnym społeczeostwie. 

Strategia Systemu Edukacji na lata 2007-2013 zakłada, że edukacja w Polsce jako integralny system 

kształcenia (umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności) oraz wychowania (kształtowanie 

i promowanie postaw) będzie: 

- ułatwiad każdemu realizację aspiracji oraz rozwój własny i wykorzystanie możliwości, 
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- przygotowywad do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, 

kulturalnym i gospodarczym - w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym, 

- skutecznie przeciwdziaład wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych, 

- reagowad na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii i globalizację, 

- szybko i elastycznie dostosowywad się do zmian zachodzących na rynku pracy. 

 

16. Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020 r.) 

Ogólnym celem Strategii jest określenie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki wodnej do 

roku 2020 oraz sprecyzowanie działao umożliwiających realizację konstytucyjnej zasady 

zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Na tym tle można wyodrębnid następujące 

cele kierunkowe, odnoszące się do obszarów działao zawartych w Strategii:  

- zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu 

zasad zrównoważonego użytkowania wód;  

- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od 

wody zależnych;  

- podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.  

Cele kierunkowe gospodarki wodnej:  

Cel I: Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad 

zrównoważonego użytkowania wód.  

Cel II: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od 

wody zależnych. 

Cel III: Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.  

 

17. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej 

Przedmiotem Strategii jest cała różnorodnośd biologiczna na wszystkich poziomach jej organizacji, 

a więc różnorodnośd wewnątrzgatunkowa (genetyczna), międzygatunkowa i ponadgatunkowa 

(ekosystemów i krajobrazów). 

Całokształt działao podejmowanych we wszystkich sferach działalności człowieka (gospodarczej, 

ekonomicznej, naukowo-badawczej, prawnej i edukacyjnej) powinien służyd osiągnięciu celu 

nadrzędnego, jakim jest: 

Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i możliwości 

rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji (wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego 

i ponadgatunkowego). 

Osiągnięcie celu nadrzędnego wymaga realizacji czterech zasadniczych działao strategicznych: 

I. Rozpoznawanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej  oraz istniejących i potencjalnych 

zagrożeo; 

II. Usuwanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeo różnorodności  biologicznej; 

III. Zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie znikłych elementów różnorodności 

biologicznej; 

IV. Integracja działao na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych dla tej 

ochrony sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeostwa (w tym organizacji 

pozarządowych). 
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18. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2020 

Opracowana przez Ministerstwo Kultury Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, ma 

służyd kształtowaniu polityki kulturalnej oraz rozwojowi kultury w regionach.  

Strategicznymi obszarami w okresie programowania 2004-2020 są:  

a) promocja czytelnictwa i wsparcie sektora książek i wydawnictw,  

b) ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie ochrona i rewaloryzacja zabytków,  

c) rozwój szkolnictwa artystycznego, w tym rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz 

unowocześnianie programów edukacji artystycznej i dostosowanie ich do rynku pracy,  

d) wzmocnienie efektywności działania i roli instytucji artystycznych w kreowaniu sfery kultury, 

w tym i promocji polskiej twórczości artystycznej,  

e) stworzenie systemu wspierania współczesnej twórczości artystycznej, stworzenie instytucji 

zajmujących się jej dokumentowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem.  

Strategia jest tworzona centralnie, dla obszaru całej Polski. Określa spójne działania horyzontalne, 

realizowane w regionach.  

W ramach prac nad Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 sformułowano 

następujący cel strategiczny:  „Zrównoważenie rozwoju kultury w regionach” 

oraz cele cząstkowe, w których uznano za istotne: 

1. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury.  

2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. 

3. Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury.  

 

19. Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.) 

Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, jest dokumentem wytyczającym kierunki działao dla 

kultury fizycznej i sportu, określa realizację celów i zadao, które mają doprowadzid do znaczącej 

poprawy stanu polskiego sportu.  

Główny cel strategiczny: Aktywne i sprawne społeczeostwo będzie realizowany poprzez zadania ujęte 

w 3 priorytetach: 

1. Popularyzacja sportu dla wszystkich. 

Zakres priorytetu obejmuje szeroką problematykę działao mających wpływ na rozwój fizyczny 

i osobowościowy człowieka, jego zdrowie i jakośd życia. Celem strategii w realizacji tego priorytetu 

jest osiągnięcie optymalnego poziomu utrwalenia zachowao prozdrowotnych społeczeostwa 

w różnych grupach wiekowych, środowiskowych i zawodowych.  

2. Wzrost poziomu wyników sportowych. 

Zagadnienia wchodzące w zakres tego priorytetu obejmują swoim zasięgiem szeroko rozumiany sport 

kwalifikowany, zarówno ten na najwyższym poziomie, jak i sport młodzieżowy, akademicki 

i paraolimpijski. Sukcesy sportowców na arenach międzynarodowych a w szczególności w rywalizacji 

olimpijskiej, przyczyniają się do upowszechniania sportu w świadomości społecznej. Podnosi się 

prestiż paostwa na arenie międzynarodowej. Zwiększa się tym samym zainteresowanie dzieci 

i młodzieży zorganizowanymi formami aktywności fizycznej, co przyczynia się do szybszego rozwoju 

poszczególnych dyscyplin sportowych.  

3. Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 

Bez nowoczesnej bazy sportowo - rekreacyjnej nie jest możliwe odniesienie pełnego sukcesu 

sportowego i upowszechnienie sportu. Celem priorytetu jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej 

dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Szczególnie problem ten dotyczy stadionów 

piłkarskich, pełnowymiarowych basenów pływackich i ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych. 
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Planowane obiekty muszą mied najwyższy standard wykonawczy, spełniający normy 

międzynarodowych federacji sportowych. Zakłada się wyrównanie wieloletnich zaniedbao w małych 

miastach i na wsi. Strategia zakłada wzmocnienie inwestycji strategicznych likwidując zaniedbania 

i wzmacniając infrastrukturę czołowych dyscyplin olimpijskich.  

 

20. Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.) 

Przyjmuje się, że jakośd systemu transportowego jest jednym z czynników decydujących o warunkach 

życia mieszkaoców, o rozwoju gospodarczym kraju i regionów. Bez dobrze rozwiniętej sieci 

transportowej nie można mówid o konkurencyjności gospodarki. 

Transport jest również warunkiem koniecznym swobodnego przepływu towarów i usług. 

Jednocześnie, niezbędne jest zapewnienie równowagi w systemie transportowym między aspektami: 

społecznym, gospodarczym, przestrzennym i ekologicznym. 

Strategia podkreśla znaczenie rozbudowanej sieci transportowej na bazie wysokiej jakości jej 

infrastruktury oraz uwzględniając potrzebę równoważenia różnych aspektów rozwoju transportu. 

Strategia przyjęła w dziedzinie transportu cele, które powinny zapewniad: 

- poprawę bezpieczeostwa drogowego i nadanie temu bezpieczeostwu znaczenia 

priorytetowego; 

- zapobieganie zagęszczaniu dróg i przeniesienie obciążeo transportowych na kolejnictwo 

i śródlądowe drogi wodne; 

- przeciwdziałanie zagęszczeniu dróg powietrznych dzięki urzeczywistnieniu idei stworzenia 

jednego europejskiego nieba; 

- wspieranie praw pasażerów poprzez umiejscowienie potrzeb użytkowników transportu 

w centrum strategii i zapewnienie skutecznego respektowania praw pasażerów; 

- realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych zgodnych z opracowaną Paneuropejską Siecią 

Transportową; 

- podwyższanie poziomu jakości usług transportowych; 

- wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania transportem. 

Jako podstawowy cel polityki transportowej paostwa przyjmuje się zdecydowaną poprawę jakości 

systemu transportowego, jego rozbudowę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dla jego 

osiągnięcia sformułowano sześd celów szczegółowych: 

Cel 1. Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu, jako czynnik poprawy warunków życia 

i usuwania barier gospodarczych. 

Cel 2. Poprawa konkurencyjności gospodarki polskiej, jako kluczowy instrument rozwoju 

gospodarczego. 

Cel 3. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego. 

Cel 4. Integracja systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym. 

Cel 5. Poprawa bezpieczeostwa prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków i ograniczenia 

ich skutków (zabici i ranni) oraz – w rozumieniu społecznym – do poprawy bezpieczeostwa 

osobistego użytkowników transportu i ochrony ładunków. 

Cel 6. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko warunków życia. 
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21. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza 

transformacji społeczeostwa informacyjnego do roku 2020 - dokument przyjęty przez Radę 

Ministrów 29 czerwca 2005 r.  

Diagnoza stanu informatyzacji w Polsce wyraźnie pokazuje, że poziom rozwoju usług elektronicznych 

świadczonych przez sektor publiczny i prywatny znacząco odbiega od wskaźników Unii Europejskiej. 

Niezbędne jest podjęcie działao wspierających i stymulujących wdrażanie e-usług w administracji 

publicznej, biznesie i ochronie zdrowia. 

Promowane powinny byd rozwiązania nowoczesne, innowacyjne w skali europejskiej, oparte 

w szczególności o praktyczne wykorzystanie efektów programów ramowych badao i rozwoju. 

Cele procesu informatyzacji Polski w perspektywie roku 2013 można nakreślid następująco: 

- zlikwidowanie zjawiska „wykluczenia cyfrowego” w zagrożonych grupach społecznych 

i obszarach geograficznych – sprowadzenie do poziomu marginalnego, 

- wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu 

ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji, 

- dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umożliwiające aktywne 

uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak np. 

wirtualne organizacje naukowe, 

- stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej 

samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju, 

- stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług 

elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, 

w tym platform usług specjalizowanych (jak eTurystyka, eTransport), 

- wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach 

osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów eDemokracji; 

- zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu on-line do wszystkich rejestrów 

paostwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej; 

- zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno 

przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług – w przypadku 

administracji 100 % usług świadczonych on-line, 

- osiągniecie 95% wskaźnika dostępności i 90% wskaźnika nasycenia dla telewizji cyfrowej,  

- zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie – 

minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym UE 

(obok polskiego), 

- stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby 

użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu 

minimum 75 %, 

- wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje eLearning w doskonaleniu 

zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %. 

 

22. Strategia Rozwoju Turystyki 2007-2013 

Strategia Rozwoju Turystki 2007-2013 opierając się na stwierdzeniu, iż „Turystykę, z uwagi na jej 

złożony charakter, należy postrzegad wielopłaszczyznowo. Jest, bowiem sferą aktywności 

gospodarczej i ważnym instrumentem zharmonizowanego rozwoju gospodarek narodowych paostw 
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Unii Europejskiej, ale też sferą działalności społecznej” jest zorientowana na osiąganie takich efektów 

jak:  

- wykorzystywanie nieuaktywnionych lub niewłaściwie użytkowanych potencjałów, zwłaszcza zaś 

potencjału ludzkiego, kulturowego i środowiskowego,  

- wzmacnianie kapitału społecznego, kreowanie lokalnych liderów, rozwijanie korzystnych postaw 

i wartości,  

- tworzenie nowych szans dla obszarów o słabszym tempie rozwoju i zwiększanie spójności 

społecznej i gospodarczej kraju i regionów,  

- eksponowanie i zachowywanie cennych wartości kulturowych i środowiskowych,  

- stymulowanie przedsiębiorczości oraz postaw innowacyjnych związanych z umiejętnością 

kreowania nowych usług, tworzenia nowych produktów oraz zdolnością do ich stałego 

doskonalenia,  

- kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i regionów przekładającego się na wzrost 

atrakcyjności życiowej i inwestycyjnej.  

Dla turystyki, jako sektora wywierającego coraz większy wpływ na gospodarkę kraju i wielu polskich 

regionów, wyznaczono ważne miejsce w realizacji celów ogólnospołecznych.  

Realizowana polityka Rządu RP wyznacza turystyce obszary priorytetowe i cele operacyjne.  

OBSZAR PRIORYTETOWY I - PRODUKT TURYSTYCZNY O WYSOKIEJ KONKURENCYJNOŚCI  

- Cel operacyjny I.1 - Kreowanie i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych,  

- Cel operacyjny I.2 – Rozwój infrastruktury turystycznej,  

- Cel operacyjny I.3 – Integracja produktów i oferty turystycznej regionów,  

- Cel operacyjny I.4 – Rozwój przedsiębiorczości i działalności organizacji w dziedzinie turystyki,  

- Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów turystyki.  

OBSZAR PRIORYTETOWY II – ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI  

- Cel operacyjny II.1 – Przygotowanie kadr operacyjnych gospodarki turystycznej,  

- Cel operacyjny II.2 – Rozwój edukacji turystycznej i turystyki społecznej,  

- Cel operacyjny II.3 – Monitorowanie potrzeb branży turystycznej w zakresie kadr zawodowych.  

OBSZAR PRIORYTETOWY III – WSPARCIE MARKETINGOWE  

- Cel operacyjny III.1 - Usprawnienie systemu informacji turystycznej,  

- Cel operacyjny III.2 – Zwiększenie efektywności działao marketingowych w turystyce. 

OBSZAR PRIORYTETOWY IV – KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ  

- Cel operacyjny IV.1 – Kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący 

wartośd przestrzeni, 

- Cel operacyjny IV.2 – Zwiększanie dostępności turystycznej regionów przez rozwój transportu.  

 

23. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Regionalny Program Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) 

został formalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) w dniu 4 września 2007 r. Natomiast 

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013 został zatwierdzony Uchwałą Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. z późniejszymi zmianami. Dla realizacji niniejszego 

Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 

z uwzględnieniem lat 2012-2015 najistotniejsze znaczenie mają priorytety: 

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa 
i Innowacyjnośd”). 



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

111 

Priorytet 2. Rozwój społeczeostwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeostwo 
informacyjne”). 
Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) 
Priorytet 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeostwa ekologicznego 
i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeostwo ekologiczne”), 
Priorytet 5: Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”), 
Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska 
(„Turystyka i Kultura”), 
Priorytet 7: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”), 
Priorytet 8: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”), 
Priorytet 9: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), 
Priorytet 10: Pomoc Techniczna. 

 

24. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku 

Wizją regionu jest: Dolny Śląsk europejskim regionem węzłowym. W myśl zaproponowanej wizji 

Dolny Śląsk ma stanowid istotny element w europejskim układzie regionów węzłowych. 

Uzasadnieniem tak określonej wizji jest fakt, że w obecnym świecie zarówno kraje, jak i regiony nie 

tylko wywierają wpływ na siebie, lecz także są od siebie nawzajem uzależnione. Wzajemne 

oddziaływania i zależności między krajami i regionami występowały od dawna, obecnie zauważa się 

jednak niebywałe nasilenie tych zjawisk oraz zwiększenie ich przestrzennego zasięgu. Równocześnie 

jednym z widocznych, nowych procesów jest rozwój struktur i powiązao sieciowych. Uznaje się, że 

silna i szeroko rozbudowana sied powiązao wewnętrznych i zewnętrznych regionu jest jednym 

z trzech najważniejszych czynników warunkujących jego międzynarodową konkurencyjnośd (obok 

infrastruktury technicznej i społecznej oraz sprawnego zarządzania strategicznego). 

Natomiast cel nadrzędny brzmi: Podniesienie poziomu życia mieszkaoców Dolnego Śląska oraz 

poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

SFERA GOSPODARCZA: 

Cel „gospodarczy”: 

Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska: 

W ramach tak określonego celu zakłada się osiągnięcie wysokiego i stabilnego tempa wzrostu oraz 

rozwoju gospodarczego, jak również poprawę konkurencyjności Dolnego Śląska jako regionu 

atrakcyjnego do inwestowania i długookresowego prowadzenia innowacyjnej działalności 

gospodarczej, przy wykorzystaniu endogenicznych czynników rozwoju. 

1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska: 

- Wspieranie inwestycji krajowych i zagranicznych. Marketing gospodarczy Dolnego Śląska, 

- Tworzenie obszarów oraz ośrodków wzrostu i rozwoju, 

- Wspieranie instytucji otoczenia biznesu. 

2. Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW): 

- Rozwijanie nowoczesnych technik i technologii również w sferze usług, oraz umiejętności ich 

wykorzystania, 

- Wzmacnianie potencjału innowacyjności, 

- Wsparcie dla transferu technologii. 

3. Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku: 

- Wspieranie rozwoju MŚP, 

- Efektywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięd gospodarczych, 

- Promowanie produktów regionalnych i ich marketing, 
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- Współpraca gospodarcza w regionie, 

- Rozszerzanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, 

- Wspieranie zmian postaw mieszkaoców regionu ukierunkowanych na przedsiębiorczośd 

w szczególności mieszkaoców dolnośląskich małych miast, 

- Wspieranie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw i nieruchomości będących własnością 

publiczną, 

- Wspieranie eksportu i budowanie potencjału kapitału eksportowego i internacjokonalizacji 

dolnośląskich przedsiębiorstw, 

- Wspieranie integracji i rozbudowy gospodarczej dolnośląskiego potencjału turystycznego 

oraz uzdrowiskowego i ich promocja. 

 

SFERA PRZESTRZENNA: 

Cel „przestrzenny”: 

Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego integracja z europejskimi 

obszarami wzrostu. W ramach tak określonego celu zakłada się stymulowanie i umacnianie integracji 

przestrzennej oraz infrastrukturalnej Dolnego Śląska z Polską i Unią Europejską oraz wewnątrz 

regionu, aktywną ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych oraz kształtowanie środowiska 

przyrodniczego Dolnego Śląska w oparciu o zasady ekorozwoju. 

1. Poprawa spójności przestrzennej regionu: 

- Policentryczny rozwój sieci osadniczej oraz tworzenie nowoczesnych rozwiązao 

funkcjonalnych, przy zachowaniu walorów przyrodniczych, środowiskowych 

i krajobrazowych; 

- Rozwój przestrzenny i kształtowanie ładu przestrzennego, w oparciu o Wrocławski Obszar 

Metropolitalny, Aglomerację Funkcjonalną LGOM oraz ośrodki ponadregionalne; 

- Przeciwdziałanie degradacji obszarów peryferyjnych i zagrożonych marginalizacją; 

- Kształtowanie układów komunikacyjnych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi 

społecznemu i gospodarczemu regionu; 

- Rozwój i usprawnienie ponadregionalnej infrastruktury komunikacyjnej; 

- Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych związanych z udostępnieniem terenów pod 

zabudowę mieszkaniową. 

2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich: 

- Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej; 

- Przekształcanie struktury agrarnej; 

- Wykształcenie nowej koncepcji wsi – rozwój pozarolniczej aktywności mieszkaoców terenów 

wiejskich i wykształcenie nowych funkcji dla tych terenów; 

- Zwiększanie potencjału produkcji leśnej; 

- Wspieranie działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; 

- Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej wychodząca naprzeciw wymogom funkcji 

gospodarczych oraz edukacyjnych. 

3. Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych: 

- Kształtowanie atrakcyjnych form różnorodnych zespołów zabudowy, w tym rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych; 

- Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie planowania przestrzennego, współpracy 

między regionami i jednostkami lokalnymi. Intensyfikacja współpracy województwa 

dolnośląskiego z krajami czeskimi w dziedzinie transgranicznych połączeo komunikacyjnych; 
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- Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

4. Zapewnienie bezpieczeostwa ekologicznego społeczeostwa i gospodarki: 

- Poprawa jakości powietrza atmosferycznego; 

- Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych ich ochrona oraz ochrona ich zlewni; 

- Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych i przemysłowych na 

środowisko; 

- Podniesienie jakości gleb zdegradowanych i zrekultywowanych; 

- Ochrona zasobów naturalnych poprzez ich racjonalne wykorzystanie; 

- Utrzymanie i ochrona obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, podniesienie 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej; 

- Prognozowanie, reagowanie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeo dla zdrowia, 

życia, mienia i środowiska; 

- Propagowanie wiedzy ekologicznej; 

- Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej i zwiększenie retencji wód, w szczególności 

poprzez zapewnienie realizacji „Programu dla Odry – 2006”; 

- Zapewnienie warunków przestrzennych i odpowiednich warunków ekologicznych dla 

utrzymania i rozwoju funkcji uzdrowiskowych; 

- Monitoring wszystkich elementów środowiska; 

- Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska przed zagrożeniami. 

5. Zapewnienie bezpieczeostwa energetycznego regionu: 

- Rozbudowa i modernizacja krajowego systemu przesyłowego na terenie regionu; 

- Rozbudowa i modernizacja sieci rozdzielczej; 

- Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej z preferencją dla elektrowni wodnych; 

- Rozbudowa i modernizacja krajowego układu sieci gazowej wysokiego ciśnienia; 

- Sukcesywna gazyfikacja terenów osadniczych; 

- Zapewnienie strategicznej rezerwy systemu gazowniczego; 

- Rozbudowa i modernizacja systemów grzewczych oraz alternatywnych źródeł ciepła; 

- Włączenie sieci infrastrukturalnych w układy europejskie. 

 

SFERA SPOŁECZNA 

Cel „Społeczny”: 

Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych na świat. 

W ramach tak określonego celu zakłada się stworzenie warunków do poprawy jakości życia, 

osiągnięcie wysokiego (w skali polskiej i europejskiej) poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych, 

w szczególności w obszarach: socjalnym, edukacyjnym, kulturowym i zdrowotnym. 

1. Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: 

- Integracja i wsparcie osób niepełnosprawnych oraz innych grup społecznych pozbawionych 

możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeostwie; 

- Doskonalenie i tworzenie systemów opieki nad dzieckiem i rodziną. Wsparcie dzieci i młodzieży 

oraz wychowanków domów dziecka dotkniętych sieroctwem, w tym sieroctwem społecznym; 

- Aktywizacja społeczna i opieka nad osobami starszymi; 

- Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn; 

- Redukowanie zjawiska ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów regionu 

dotkniętych bezrobociem strukturalnym. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 

i bezdomności; 
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- Profilaktyka uzależnieo; 

- Promowanie innowacyjnych metod i technik rozwiązywania problemów z zakresu polityki 

i profilaktyki społecznej; 

- Stworzenie i uruchomienie mechanizmów tworzących atrakcyjne warunki pierwszego 

zatrudnienia; 

- Wdrażanie planów działao na rzecz wzrostu zatrudnienia przy wykorzystaniu partnerstwa 

społecznego. Promocja zatrudnienia socjalnego i spółdzielczości socjalnej; 

- Tworzenie i promowanie mechanizmów w zakresie elastycznych i aktywnych form 

zatrudnienia, przeciwdziałających wykluczeniu z rynku pracy. 

2. Umacnianie społeczeostwa obywatelskiego, rozwój kultury: 

- Optymalizacja infrastruktury kulturalnej, zwiększenie aktywności społecznej w obszarze 

kultury; 

- Ochrona dziedzictwa cywilizacyjnego. Rozwój tożsamości regionalnej; 

- Kreowanie opinii społecznej pozbawionej negatywnych stereotypów w odniesieniu do osób 

dotkniętych marginalizacją społeczną; 

- Wsparcie i promocja postaw prospołecznych oraz lokalnych inicjatyw społecznych na zasadach 

pomocniczości i partnerstwa; 

- Aktywizacja społeczności lokalnych, w szczególności z terenów wiejskich i małych ośrodków 

miejskich; 

- Umacnianie i rozwój współpracy administracji publicznej z organizacjami sektora 

pozarządowego. 

3. Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badao naukowych: 

- Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadzących 

szkolenia, promowanie aktywizujących metod edukacji; 

- Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno – komunikacyjnych; 

- Zwiększenie liczby studiujących na kierunkach matematyczno przyrodniczych i technicznych; 

- Kształtowanie drożnego systemu edukacyjnego umożliwiającego kształcenie ciągłe; 

- Dostosowanie oferty edukacyjnej do faktycznych potrzeb indywidualnych odbiorców i rynku 

pracy; 

- Rozwijanie kompetencji i umiejętności potrzebnych dla społeczeostwa wiedzy oraz postaw 

innowacyjnych; 

- Rozwijanie przedsiębiorczości poprzez promowanie inicjatywy i kreatywności w procesie 

kształcenia; 

- Współuczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i przestrzeni wiedzy; 

- Wzmocnienie powiązao edukacji z gospodarką, nauką oraz środowiskiem lokalnym; rozwój 

procesu uspołecznienia edukacji; 

- Koordynacja kierunków kształcenia i szkolenia bezrobotnych i osób poszukujących pracy 

z potrzebami rynku pracy; 

- Zwiększenie zakresu informacji i jakości poradnictwa zawodowego. Rozwijanie systemu 

preorientacji zawodowej. 

4. Stałe podnoszenie stanu bezpieczeostwa i zdrowia mieszkaoców województwa: 

- Zapewnienie bezpieczeostwa i porządku publicznego - zwiększenie poczucia bezpieczeostwa 

ludności; 

- Wspieranie działao skierowanych przeciw patologiom społecznym, wypracowanie skutecznych 

form współpracy obywateli z policją oraz współpracy sąsiedzkiej w środowisku zamieszkania; 
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- Poprawa bezpieczeostwa w ruchu drogowym; 

- Zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki; 

- Zwiększanie aktywności samorządów, organizacji i stowarzyszeo w rozwoju i promowaniu 

sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia. Szkolenie kadr; 

- Zwiększenie skuteczności zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia chorób oraz 

zapobieganie i leczeniu uzależnieo; 

- Zapewnienie dostępu do specjalistycznych świadczeo zdrowotnych wykonywanych 

w najbardziej optymalny i efektywny sposób; 

- Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu zaburzeo psychicznych. 

- Rozwój systemu opieki nad kobietami w ciąży i noworodkami; 

- Rozwój usług opiekuoczych dla osób starszych, częściowo zastępujących system ochrony 

zdrowia. 

5. Aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich: 

- Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy identyfikowanymi 

w oparciu o badania i analizy tego rynku; 

- Wspieranie procesów restrukturyzacyjnych; 

- Promocja samo zatrudnienia; 

- Zwiększanie dostępu do zatrudnienia. 

 

AKTUALIZACJA Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku 

Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego formalnie rozpoczął się 24 marca 

2011 r. Wówczas radni sejmiku przyjęli uchwałę, w której określono m.in. harmonogram realizacji 

tego zadania. Dwudniowe seminarium w Dobrej to kolejny etap pracy nad tym dokumentem. 

W obradach udział wziął wicemarszałek Marek Łapioski.  

Seminarium podzielono na dwie części. W pierwszej omówiono szereg zagadnieo związanych 

z nowymi zapisami Strategii. Zaprezentowano raport o potencjale rozwojowym Dolnego Śląska. 

Dyskutowano też o nowych zapisach strategii, które uwzględniad będą założenia w podobnych 

dokumentach tak unijnych, jak i przygotowanych przez polski rząd. Zastanawiano się też, jak 

finansowad zadania rozwojowe przewidziane w nowej wersji Strategii. Druga częśd seminarium 

w Dobrej upłynęła zaś pod znakiem tematycznych warsztatów, prowadzonych przez przedstawicieli 

Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.   

Strategia rozwoju Dolnego Śląska to jeden z kluczowych dokumentów dotyczących regionu. Zapisy 

w nim zawarte określają kierunki polityki modernizacyjnej, a także obszary, które należy otoczyd 

szczególną uwagą, by zapewnid wszystkim Dolnoślązakom odpowiedni poziom życia. Strategię 

rozwoju należy jednak przeanalizowad, by dostosowad jej założenia do zmian zachodzących zarówno 

w Polsce, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Nowe zapisy dokumentu będą uwzględniały szeroki 

kontekst zmian zachodzących w globalnej skali. Dzięki temu, Dolny Śląsk w przyszłości ma szansę stad 

się nowoczesnym, rozwijającym się gospodarczo i dobrze przystosowanym do realiów dyktowanym 

przez proces globalizacji regionem.  

 

25. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 

z uwzględnieniem lat 2012-2015 

Cel nadrzędny: Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych 

walorów, utrzymanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. 
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Wyboru priorytetowych przedsięwzięd ekologicznych dokonano przy zastosowaniu następujących 

kryteriów organizacyjnych i środowiskowych: 

- wymiar przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny), 

- stopieo zaawansowania realizacji przedsięwzięcia, 

- koniecznośd realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych, 

- zgodnośd z celami zawartymi w dokumentach szczebla krajowego i wojewódzkiego, 

- zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięcia lub możliwośd uzyskania dodatkowych 

zewnętrznych środków finansowych (z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, a także 

ze źródeł krajowych), 

- możliwośd likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeo dla środowiska i zdrowia ludzi, 

- skala dysproporcji pomiędzy stanem aktualnym i prognozowanym oraz stanem wymaganym 

przez prawo, 

- skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia), 

- wieloaspektowośd efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (możliwośd jednoczesnego 

osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska). 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria proponuje się, w perspektywie najbliższych czterech lat, 

następującą hierarchię celów: 

W zakresie zadao systemowych: 

- rozwój edukacji ekologicznej; 

- zarządzanie środowiskowe. 

W zakresie poprawy jakości środowiska: 

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

- racjonalizacja gospodarki odpadami; 

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego; 

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; 

- ochrona przed hałasem ze źródeł komunikacyjnych. 

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody: 

- efektywna ochrona przyrody; 

- ochrona i racjonalna eksploatacja ekosystemów leśnych; 

- ochrona gleb użytkowanych rolniczo. 

W zakresie poważnych awarii i zagrożeo naturalnych: 

- zabezpieczenie środowiska i człowieka przed zagrożeniami powodziowymi; 

Należy zaznaczyd, że wiele przedsięwzięd proponowanych w ramach jednego zagadnienia wpisuje się 

także w pozostałe zagadnienia. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy środowiska i uciążliwości 

środowiskowe są ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona jednego z nich zwykle skutkuje 

poprawą lub ochroną pozostałych. 

 

26. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego 

Omawiany dokument wyznacza perspektywę rozwoju obszarów wiejskich do 2020 roku i w swojej 

konstrukcji uwzględnia następujące elementy: 

- charakterystykę obszarów wiejskich Dolnego Śląska, 

- uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju, 

- cele główne, szczegółowe i opis zadao rozwoju dla województwa i poszczególnych regionów; 

- instrumenty finansowe i prawne służące realizacji Strategii; 

- opis systemu monitorowania realizacji Strategii wraz ze wskaźnikami monitoringu. 
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Strategia określa główne cele rozwoju dla terenów wiejskich Dolnego Śląska, którymi są: podniesienie 

poziomu życia ludności wiejskiej oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

W Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego dokonano regionalizacji 

województwa, wydzielając 5 regionów różniących się między sobą poziomem i warunkami rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz pełnionymi przez obszary wiejskie funkcjami. Dla tych regionów 

zostały zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju, określono priorytety, cele główne oraz cele 

szczegółowe. Priorytety w poszczególnych regionach to: 

Region I – Modernizacja kompleksu gospodarki żywnościowej. 

Region II – Rozwój turystyki i rekreacji. 

Region III – Kształtowanie krajobrazu przyrodniczego. 

Region IV – Podnoszenie dochodów ludności rolniczej. 

Region V – Odbudowa krajobrazu przyrodniczego. 

Cele szczegółowe, istotne dla rozwoju całego województwa dolnośląskiego to: 

1. Podniesienie poziomu wykształcenia ludności wiejskiej. 

2. Zwiększenie kompetencji i doskonalenie organizacji jednostek samorządu terytorialnego do 

sterowania procesami rozwoju obszarów wiejskich. 

3. Likwidacja zagrożeo i poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 

4. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej. 

Dokument zawiera również cele szczegółowe dla poszczególnych regionów, tj.: 

Region I:  

1. Przekształcenie struktury agrarnej. 

2. Rozwój i modernizacja zabezpieczeo przeciwpowodziowych. 

3. Tworzenie warunków alternatywnych źródeł dochodu. 

Region II:  

1. Ochrona środowiska przyrodniczego. 

2. Modernizacja rolnictwa. 

3. Rozwój alternatywnych źródeł utrzymania ludności. 

Region III:  

1. Rozwój gospodarki leśnej. 

2. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej. 

3. Modernizacja rolnictwa. 

4. Rozwój i modernizacja funkcji rekreacyjno-turystycznej i leczniczo-uzdrowiskowej. 

Region IV:  

1. Przekształcenie struktury agrarnej. 

2. Likwidacja monokultury przemysłowej poprzez rozwój funkcji pozarolniczych nie związanych 

z wydobyciem i przetwórstwem miedzi oraz funkcji obsługi kompleksu gospodarki żywnościowej. 

3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 

Region V: 1. Modernizacja rolnictwa. 

2. Rozwój gospodarki leśnej. 

3. Rozwój funkcji pozarolniczych. 

4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 
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27. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 

z uwzględnieniem lat 2012-2015 

Celem niniejszego dokumentu jest zintegrowanie gospodarki odpadami w regionie, w sposób 

zapewniający szeroko pojmowaną ochronę środowiska oraz uwzględniający obecne i przyszłe 

uwarunkowania ekonomiczne. Plan obejmuje pełen zakres informacji dotyczących głównych 

rodzajów odpadów powstających w Województwie Dolnośląskim, a w szczególności odpadów 

niebezpiecznych, komunalnych i innych rodzajów odpadów. Określono w nim również bieżące 

problemy i wskazano słabe strony systemu, sformułowano priorytety, cele i zadania z zakresu 

gospodarki odpadami.  

PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI:   

Odpady komunalne: 

W gospodarce odpadami komunalnymi należy kierowad się następującymi celami:  

- dalszy rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, 

dla osiągnięcia zwiększonych wymagao dotyczących recyklingu odpadów opakowaniowych 

i przetwarzania odpadów przed składowaniem (w tym zwłaszcza odpadów ulegających 

biodegradacji),  

- przyspieszenie działao w zakresie tworzenia ponadgminnych systemów odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

ulegających biodegradacji,  

- budowa regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, obejmujących 

instalacje do mechaniczno-biologicznego lub termicznego przekształcania odpadów,  

- zmniejszenie liczby czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

niespełniających wymagao(do 31 grudnia 2009 r.)., na których składowane są odpady 

komunalne. 

Biorąc pod uwagę prognozowane zmiany w zakresie rozwiązao organizacyjnych i techniczno-

technologicznych, przyjęto następujące cele:  

Cele krótkookresowe na lata 2008-2011:  

- zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,  

- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkaoców,  

- zapewnienie, najpóźniej do kooca 2009 roku, objęcia wszystkich mieszkaoców systemem 

selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania wynikają z założeo 

Kpgo 2010, tj.: do 10% masy wytwarzanych odpadów w 2010 roku oraz do 20% w roku 2018,  

- zwiększanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich 

mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekształcania,  

- zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r.,  

- stopniowe zmniejszanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na 

których są składowane odpady komunalne,  

- zamknięcie do kooca 2009 roku wszystkich składowisk nie spełniających wymagao,  

- poprawa standardów jakościowych składowisk poprzez realizację programów 

dostosowawczych zawartych w wydanych pozwoleniach zintegrowanych.  

Cele długookresowe na lata 2012-2015:  

- zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,  
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- zapewnienie do kooca 2015 roku selektywnego zbierania odpadów na poziomie przynajmniej 

15% masy odpadów wytwarzanych, aby do kooca 2018 roku osiągnąd minimalny poziom 

20%, wynikający z założeo Kpgo 2010,  

- zwiększanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich 

mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekształcania,  

- zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2013 r. więcej niż 50% masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r.  

Odpady niebezpieczne 

Cele krótko- i długookresowe na lata 2008-2015:  

- eliminacja unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez składowanie na poczet 

innych procesów,  

- wdrażanie zasad prawidłowego gospodarowania odpadami poprzez wzrost świadomości 

ekologicznej wytwórców odpadów ze źródeł rozproszonych.  

Odpady zawierające PCB  

Cele krótkookresowe na lata 2008-2010: Do roku 2010 zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagao w zakresie wykorzystywania 

i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeo, w których były lub są wykorzystywane 

substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 860) priorytetem 

będzie bezpieczne i całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane 

unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeo zawierających PCB. Cele 

długookresowe na lata 2011-2015: Począwszy od 2011 r. należy dokonywad likwidacji odpadów 

zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm.  

Oleje odpadowe  

Cele krótkookresowe na lata 2008-2011:  

- organizacja systemu zbierania zużytych olejów ze źródeł rozproszonych,  

- zapewnienie prawidłowego sposobu postępowania ze zużytymi olejami z priorytetem na 

odzysk poprzez regenerację,  

Cele długookresowe na lata 2012-2015:  

- utrzymanie wysokiego poziomu zbierania, odzysku (50%) i recyklingu (35%) olejów 

odpadowych.  

Zużyte akumulatory i baterie  

Cele krótkookresowe na lata 2008-2009:  

- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów w celu 

całkowitego ich wyeliminowania ze składowania,  

Cele długookresowe na lata 2010-2016:  

- zapewnienie właściwego sposobu postępowania z zebranymi zużytymi bateriami 

i akumulatorami, całkowicie eliminując ich deponowanie na składowisku,  

- osiągnięcie poziomów recyklingu zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,  

- osiągnięcie co najmniej wymaganych poziomów zbierania wynikających z dyrektywy 

2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii 

i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 

91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266, z 26.9.2006, str. 1-14); 
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- do dnia 26 września 2012 roku należy osiągnąd poziom zbierania zużytych baterii 

i akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej 25 % masy wprowadzonych do obrotu 

baterii i akumulatorów przenośnych;  

- do dnia 26 września 2016 r. należy osiągnąd poziom zbierania zużytych baterii 

i akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej 45 % masy wprowadzonych do obrotu 

baterii i akumulatorów przenośnych.  

Odpady medyczne i weterynaryjne  

Cele krótko- i długookresowe na lata 2008-2015: Minimalizacja negatywnego oddziaływania 

odpadów medycznych i weterynaryjnych na środowisko poprzez:  

- objęcie wszystkich wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych systemem zbierania 

i odbierania odpadów,  

- podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów u źródła powstawania,  

- modernizację instalacji do unieszkodliwiania odpadów,  

- unieszkodliwianie odpadów zakaźnych metodą termicznego przekształcania.  

Pojazdy wycofane z eksploatacji  

Cele krótkookresowe na lata 2008-2011: Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25 poz. 202 z późn. zm.):  

- przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest zobowiązany do osiągania rocznego 

poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 

95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji (w przypadku pojazdów 

wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 roku),  

- w przypadku pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 roku, poziomy odzysku 

i recyklingu winny wynosid odpowiednio 75% i 70%.  

Cele długookresowe na lata 2012-2015:  

- w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku poziomy odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji winny wynieśd odpowiednio 85% i 80%;  

- utrzymanie poziomu odzysku i recyklingu na poziomie co najmniej 95% i 85% masy pojazdów 

przyjętych w skali roku.  

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

Za cel strategiczny w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

należy uznad stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

gwarantującym uzyskanie odpowiednich poziomów zbierania, odzysku i recyklingu. Cele 

krótkookresowe na lata 2008-2011:  

- osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkaoca/rok 

w terminie do 31 grudnia 2008 r. (obowiązek nałożony na Paostwa Członkowskie Unii 

Europejskiej poprzez art. 5 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE 

z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE);  

- osiągnięcie przez wprowadzających sprzęt w 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego 

sprzętu zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495); 

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5 - 7 i 9 określonych 

w załączniku nr 1 do ustawy (małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt 

oświetleniowy; narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, 
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stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; przyrządy do 

nadzoru i kontroli); 

- stworzenie systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych.  

Cele długookresowe na lata 2012-2015:  

- doskonalenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym;  

- rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i recyklingu zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

Odpady zawierające azbest  

Cele krótko- i długookresowe na lata 2008-2015:  

- przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji budynków i urządzeo zawierających azbest oraz 

coroczna aktualizacja inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

- zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym m.in. poprzez 

fundusze ochrony środowiska;  

- zwiększenie świadomości społeczeostwa województwa na temat szkodliwości azbestu 

i konieczności jego eliminowania ze środowiska;  

- sukcesywne i bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia mieszkaoców usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z obszaru Województwa Dolnośląskiego.  

Przeterminowane środki ochrony roślin i innych agrochemikaliów  

Cele krótkookresowe na lata 2008-2011:  

- likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin do 2010 r.,  

- rekultywacja zanieczyszczonych terenów po likwidacji mogilników,  

- dążenie do poprawy organizacji systemu zbierania opakowao po środkach ochrony roślin.  

Cele długookresowe na lata 2012-2015:  

- monitoring wód podziemnych na terenach zlikwidowanych mogilników,  

- efektywne funkcjonowanie systemu zbierania opakowao i pozostałości po środkach ochrony 

roślin.  

Odpady materiałów wybuchowych  

Cele krótko- i długookresowe na lata 2008 - 2015:  

- przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów materiałów wybuchowych;  

- organizacja systemu zagospodarowania powstających odpadów wybuchowych.  

Zużyte opony  

Cele krótkookresowe na lata 2008-2011:  

- rozwój systemu selektywnego zbierania zużytych opon ze źródeł rozproszonych,  

- osiągnięcie rocznych poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon w 2011 roku:  

o odzysk – 85%,  

o recykling – 15%.  

Cele długookresowe na lata 2012-2015:  

- doskonalenie funkcjonowania systemu zbierania zużytych opon,  

- osiągnięcie rocznych poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon w 2015 roku:  

- odzysk – 100%,  

- recykling – 20%  

Komunalne osady ściekowe  

Cele krótkookresowe na lata 2008 – 2011:  

- ograniczenie składowania osadów ściekowych,  
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- zwiększenie wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym 

spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeostwa sanitarnego i chemicznego,  

- zwiększenie przetwarzania komunalnych osadów ściekowych przed ich wprowadzeniem do 

środowiska oraz wykorzystywanie metod termicznych do ich przekształcania,  

- objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w województwie, w zakresie 

wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez 

oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badao fizyczno-chemicznych i sanitarno - 

biologicznych osadów ściekowych, 

- sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni 

ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2011,  

- zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami 

i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeo pochodzenia 

przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków.  

Cele długookresowe 2012 – 2015:  

- całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych do roku 2015,  

- zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami 

i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeo pochodzenia 

przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków,  

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 

jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeostwa sanitarnego 

i chemicznego.  

Odpady opakowaniowe  

Na terenie Województwa Dolnośląskiego w obszarze odpadów opakowaniowych przewiduje się, że 

system gospodarki odpadami opakowaniowymi powinien zapewnid Cele krótkookresowe na lata 

2008-2011:  

- osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu do kooca 2008 r. - odzysk 

w wysokości 50%, recykling w wysokości 27%;  

- do kooca 2014 r. odzysk w wysokości 60%, recykling w wysokości 55-80 %;  

- nasilenie działao informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu 

odpadów opakowaniowych;  

- propagowanie odzysku i recyklingu odpadów wśród mieszkaoców w Województwie 

Dolnośląskim;  

- zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych kierowanych na składowiska odpadów;  

- wspieranie działao mających na celu wdrażania systemów selektywnego zbierania odpadów 

opakowaniowych oraz zwiększenie efektywności istniejących systemów selektywnego 

zbierania odpadów opakowaniowych w gminach Województwa Dolnośląskiego;  

- monitorowanie ilości i rodzaju odpadów opakowaniowych poprzez rozbudowę i kontrolę 

bazy danych dotyczących odpadów opakowaniowych;  

- współpraca z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi w celu wdrażania i rozwoju 

systemów zbierania odpadów opakowaniowych;  

- dążenie do rozbudowy i realizacji nowych inwestycji zapewniających odzysk energii 

z odpadów opakowaniowych z jednoczesnym odzyskiem energii.  

Cele długookresowe na lata 2012 -2015:  
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- kontynuacja działao informacyjno-edukacyjnych mających na celu zapobieganie 

powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów 

w Województwie Dolnośląskim;  

- doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 

w gminach Województwa Dolnośląskim w celu uzyskania wymaganych poziomów odzysku 

i recyklingu;  

- prowadzanie systemu monitoringu odpadów opakowaniowych;  

- kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku oraz samorządami gminnymi, w celu jak 

najlepszego funkcjonowania systemów zbierania odpadów opakowaniowych;  

- wspieranie działao mających na celu rozbudowę oraz realizację nowych inwestycji 

zapewniających recykling, odzysk, w tym odzysk energii z odpadów opakowaniowych 

z jednoczesnym odzyskiem energii.  

Odpady z sektora gospodarczego  

Cele krótko- i długookresowe na lata 2008-2015:  

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów;  

- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku;  

- zmniejszenie udziału odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie;  

- ograniczenie negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami na środowisko;  

- monitoring ilości odpadów importowanych;  

- pogłębianie świadomości ekologicznej mieszkaoców województwa, w tym posiadaczy 

odpadów poprzez promowanie i utrwalanie prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie 

gospodarowania odpadami.  

 

28. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Przedmiotowy dokument precyzuje cele strategiczne związane z rozwojem przestrzennym 

województwa oraz wyznacza cele, zasady realizacji i kierunki polityki przestrzennej dla 

podstawowych systemów zagospodarowania regionu. Dodatkowo wskazuje również na priorytety 

polityki przestrzennej województwa i kierunki polityki przestrzennej dla tzw. obszarów 

problemowych. Wśród celów strategicznych zawartych w charakteryzowanym dokumencie za 

najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska należy uznad: aktywną ochronę wartości 

przyrodniczych i kształtowanie środowiska przyrodniczego prowadzące do realizacji ekorozwoju, 

ochronę dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienie warunków dla zapobiegania awariom i klęskom 

żywiołowym oraz ochronę przed ich skutkami. Osiągnięcie ww. celów strategicznych wymaga 

kierowania się w podejmowanych inicjatywach nadrzędnymi zasadami. Zostały one określone 

w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego m.in. jako: 

- ukierunkowanie na ekorozwój w użytkowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni, 

- poprawa ładu przestrzennego wyrażającego dążenie do harmonijności struktur przestrzennych 

i powiązao z przyrodą, 

- przełamywanie barier i ograniczeo rozwoju w funkcjonowaniu struktur przestrzennych. 

Istotnym elementem opisywanego dokumentu są również założenia związane z gospodarowaniem 

przestrzenią i zasady organizacji struktury przestrzennej województwa dolnośląskiego.  

W zakresie gospodarowania przestrzenią Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

dolnośląskiego zakłada: ochronę bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego województwa 

poprzez kształtowanie struktur przestrzennych umożliwiających ochronę krajobrazu kulturowego, 

obiektów zabytkowych oraz wskazania działao dla udostępnienia tych zasobów społeczeostwu. 
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Przewiduje również ochronę i racjonalne kształtowanie cennych zasobów środowiska przyrodniczego 

poprzez kształtowanie struktur przestrzennych nie naruszających jego walorów oraz umożliwiających 

aktywną ochronę jego wartości prowadzących do realizacji ekorozwoju. 

Z kolei w odniesieniu do zasad organizacji struktury przestrzennej województwa, za nadrzędne 

w przedmiotowym dokumencie uznano m.in.: wymagania z zakresu ochrony środowiska 

przyrodniczego i ochrony dóbr kultury z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej 

ochronie, wymagania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 

29. Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego 

Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego jest dokumentem 

kierunkowym wyznaczającym strategiczne kierunki rozwoju turystyki – jednego z najszybciej 

i najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów współczesnej gospodarki światowej. 

Opracowany dokument jest zgodny z istniejącymi w regionie dokumentami strategicznymi, których 

realizacja ma wpływ na politykę w zakresie rozwoju turystyki. Kompatybilnośd z tymi dokumentami 

gwarantuje również, iż realizacja zapisów aktualizacji Programu przyczyniad się będzie do osiągania 

celów zapisanych w tychże dokumentach. Zaktualizowany Program pozostaje również w zgodzie 

z dokumentami strategicznymi na poziomie kraju, w tym z Narodową Strategią Spójności 2007-2013, 

Kierunkami Rozwoju Turystyki do 2015 roku oraz Marketingową Strategią Polski w Sektorze Turystyki 

na lata 2008-2015. 

Koniecznośd opracowania dokumentu jest rezultatem kilku czynników. Województwo Dolnośląskie 

jako obszar destynacji turystycznej o bardzo wysokiej atrakcyjności turystycznej postrzega rozwój 

turystyki za jeden z priorytetów rozwoju społecznego-gospodarczego całego regionu, w związku 

z czym potrzebuje przemyślanego planu działania na najbliższe lata. Zapisy opracowanego w 2003 

roku Programu w dużej mierze się zdezaktualizowały z uwagi na zmiany zachodzące na polskim 

rynku, co związane jest przede wszystkim z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i wiążącej się 

z tym możliwości sięgania po środki unijne celem realizacji kompleksowych, nowoczesnych projektów 

turystycznych. 

Program został opracowany pod kątem finansowania działao w nim zapisanych ze środków UE 

w latach 2004-2006 (ze środków w ramach ZPORR i Sektorowych Programów Operacyjnych), a jego 

zapisy były zgodne z Rządową Strategią Rozwoju Turystyki w latach 2001-2006. Obecna perspektywa 

finansowa UE przyniosła duże zmiany dotyczące zasad podziału Funduszy Europejskich, które będą 

w Polsce w tym okresie wdrażane za pomocą programów operacyjnych: 16 programów regionalnych 

(w tym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego) i programów 

krajowych – PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko, PO 

Rozwój Polski Wschodniej, PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów 

rybackich, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Program Pomoc Techniczna. 

W latach 2007-2013 łączna wielkośd środków finansowych zaangażowanych w realizację Narodowej 

Strategii Spójności 2007-2013 to blisko 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło 

z Funduszy Europejskich. Środki te w dużej mierze mogą zostad wykorzystane na rozwój turystyki, 

zwłaszcza z uwagi na fakt, iż jest to dziedzina typowo interdyscyplinarna, a jej powiązania z innymi 

sektorami gospodarki są nie do przecenienia. 

Województwo Dolnośląskie potrzebuje więc dokumentu, który w jasny i przejrzysty sposób zdefiniuje 

kierunki i plan działao w priorytetowych dla rozwoju turystyki obszarach oraz zaprezentuje 

możliwości sfinansowania tychże działao przy wykorzystaniu środków pochodzących z Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z programów 
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krajowych. Ponadto niezbędny jest dokument sankcjonujący podział regionu na 13 Dolnośląskich 

Subregionów Turystycznych1, które będą odgrywały główną rolę w kontekście realizowania 

projektów turystycznych, w tym budowania produktów turystycznych na bazie opracowanych 

Koncepcji Subregionalnych Produktów Turystycznych (które powinny stanowid załączniki 

wdrożeniowe do niniejszego Programu, po ich formalnym przyjęciu przez Samorząd Województwa). 

Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego została opracowana 

zgodnie ze standardami, jakie obowiązują w przypadku przygotowywania dokumentów o charakterze 

strategicznym. Z uwagi jednak na charakter opracowania (aktualizacja, a nie strategia), główny nacisk 

został położony na częśd koncepcyjną, zawierającą opis kierunków działao. Dodatkowo należy tutaj 

podkreślid, iż skoncentrowano się na pokazaniu ich korelacji ze źródłami finansowania (głównie RPO 

Województwa Dolnośląskiego). Warto również nadmienid, iż dokument powstał w nawiązaniu do 

podziału województwa na tzw. Dolnośląskie Subregiony Turystyczne, co przekłada się na fakt, iż 

zarówno krótka analiza stanu obecnego, jak i koncepcja rozwoju zostały opisane w odniesieniu do 

podziału subregionalnego. 

Dokument składa się zasadniczo z 3 części: 

1) Częśd wprowadzająca – pokazuje genezę projektu, jego cel, a także metody pracy. Zawiera 

ponadto krótką ocenę stanu wdrażania Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa 

Dolnośląskiego. 

2) Częśd analityczna – prezentuje krótką analizę Województwa Dolnośląskiego w kontekście 

możliwości rozwoju turystyki oraz wsparcia tego sektora. 

3) Częśd strategiczna – opisująca kierunki rozwoju turystyki w województwie, cele i działania, 

a także plany operacyjne dotyczące ich realizacji w korelacji z dostępnymi źródłami 

finansowania. 

Zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, podmiotami 

odpowiedzialnymi za jego wdrożenie są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie 

z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Kluczowym założeniem procesu wdrożenia dokumentu było 

finansowanie realizacji zapisanych w nim działao ze środków unijnych, głównie Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowych Programów Operacyjnych w latach 

2004-2006. Działania te zostały zidentyfikowane w ramach 4 priorytetów Programu: 

1) Markowe produkty turystyczne – priorytet skoncentrowany na działaniach dotyczących rozwoju 

markowych produktów turystycznych (turystyka aktywna, uzdrowiskowa, kulturowa, biznesowa, 

na obszarach wiejskich i turystyka tranzytowa). 

2) Rozwój lokalny turystyki – priorytet skoncentrowany na wspieraniu działao w zakresie rozwoju 

turystyki (przede wszystkim rozwój infrastruktury, formowanie LOT-ów, opracowywanie strategii 

rozwoju turystyki) na poziomie lokalnym, w tym na obszarach zagrożonych marginalizacją 

społeczną i gospodarczą. 

3) Markowa infrastruktura turystyczna – priorytet dotyczący budowy i rozwoju infrastruktury 

turystycznej i paraturystycznej, umożliwiającej prawidłowe i efektywne wykorzystywanie 

walorów turystycznych, w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

4) System wsparcia sektora i produktów turystycznych – priorytet dotyczący szeroko pojętych 

działao z zakresu promocji i informacji oraz doskonalenia kadr na potrzeby turystyki.  

Priorytety były zgodne z zapisami Rządowej Strategii Rozwoju Turystyki w latach 2001-2006, ZPORR 

i Sektorowych Programów Operacyjnych, co teoretycznie powinno przełożyd się na wysoką 

efektywnośd procesu wdrożeniowego. Niestety lata 2004-2006 to pierwsze lata członkostwa Polski 

w Unii Europejskiej, a więc również pierwszy okres budżetowy UE, w czasie którego Polska miała 
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szansę uzyskania dofinansowania realizacji projektów. Bardzo wiele czynników zadecydowało o tym, 

iż we wspomnianym okresie zrealizowano małą ilośd projektów z zakresu rozwoju turystyki, sektor 

ten nie został bowiem potraktowany jako priorytetowy. Gros z działao współfinansowanych ze 

środków unijnych stanowiły inwestycje w infrastrukturę drogową i techniczną (wodociągi, 

kanalizacja, etc.). Możliwości realizacji projektów turystycznych obniżone zostały również w związku 

z faktem nie wydzielenia specjalnego działania tylko i wyłącznie dla projektów turystycznych 

w ZPORR (w działaniu 1.4. turystyka została połączona z kulturą i stosunkowo duża pula środków 

została przeznaczona na realizację projektów z zakresu kultury, przy czym były to przede wszystkim 

projekty związane z rewitalizacją, restauracją obiektów zabytkowych). 

Pomimo opisanych wyżej problemów udało się zrealizowad kilka projektów w ramach wdrażania 

Programu. Co więcej, w ciągu minionych kilku lat, zdecydowanie wzrosła świadomośd roli turystyki 

w rozwoju regionalnym, możliwości i zasad budowania produktów turystycznych oraz wysokiego 

poziomu interdyscyplinarności sektora. 

Najlepszym tego dowodem jest dokonany w 2008 roku podział Województwa Dolnośląskiego na tzw. 

Dolnośląskie Subregiony Turystyczne. Z inicjatywy Samorządu Województwa przy wsparciu 

merytorycznym Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, 145 partnerów (głównie jednostek samorządu 

terytorialnego) podpisało porozumienia w tej sprawie, deklarując jednocześnie chęd i wolę 

współpracy w zakresie budowania sieciowych markowych produktów turystycznych (w oparciu 

o opracowane przez siebie Koncepcje Subregionalnych Produktów Turystycznych) i rozwijania 

w oparciu o nie subregionalnych rynków turystycznych oraz rynku turystycznego Województwa 

Dolnośląskiego. W ten sposób powstało 13 subregionów, w których rozwijają się koncepcje rozwoju 

produktów, budowane są partnerstwa publiczno prywatne dla wdrażania projektów liniowych 

i sieciowych (nie tylko w skali subregionalnej, ale również ponadsubregionalnej). 

Podziałem nie zostało objęte całe województwo, w związku z tym działania na rzecz subregionów 

obejmują także stymulowanie rozszerzenia podziału na cały regionu, przy czym należy dodad, iż 

będzie on polegał na włączaniu obszarów nie objętych podziałem do już istniejących subregionów, 

a nie tworzeniu kolejnych subregionów. Podział subregionalny Województwa Dolnośląskiego uznad 

należy za wybitne osiągnięcie w skali Polski, w żadnym innym regionie bowiem, takiego podziału nie 

udało się wprowadzid. Warto jednak w tym miejscu podkreślid, iż podział sam w sobie nie przełoży się 

automatycznie na sukces turystyczny województwa, stanowi jednak bardzo ważny krok ku 

efektywnemu zarządzaniu rozwojem turystyki, tym bardziej, iż projekty subregionalne z założenia 

będą rekomendowane do wdrożenia w ramach RPO, a opracowywane przez subregiony Koncepcje 

Subregionalnych Produktów Turystycznych stanowid powinny załączniki wdrożeniowe do Programu 

Rozwoju Turystyki. 

Jeżeli chodzi o realizację działao sensu stricte turystycznych, w ramach wdrażania zapisów Programu, 

w latach 2004-2008 do kluczowych projektów zaliczyd należy: 

1) Kampania promocyjna „Dolnośląskie Uzdrowiska – Źródła Zdrowia”. 

2) Kampania „Karkonosze” 2005. 

3) Kampania „Cystersi” 2006. 

4) Promocja Markowych Produktów Turystycznych Dolnego Śląska w latach 2006-2008 (PMPT) – 

kampania prowadzona przez Województwo Dolnośląskie współfinansowana ze środków EFRR 

w ramach działania 1.4. ZPORR, powszechnie znana ze spotów reklamowych i billboardów 

z hasłem „To je vyborne, Das ist super, Dolny Śląsk jest super”. Prowadzone w jej ramach 

działania skupiały się na promocji 8 markowych produktów turystycznych regionu: 

a) Karkonosze i turystyka aktywna, 
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b) Pałace, zamki i dziedzictwo kultury, 

c) Dolnośląskie Uzdrowiska, 

d) Agroturystyka i ekoturystyka, 

e) Szlak Cysterski i turystyka pielgrzymkowa, 

f) Dolnośląskie Podziemia i Fortyfikacje, 

g) Turystyka weekendowa, 

h) Turystyka biznesowa. 

5) Badania ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu w 2007 roku – projekt 

zrealizowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną, współfinansowany przez Departament 

Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem przeprowadzenia tych największych badao 

ruchu turystycznego w województwie było dokonanie pełnej jego charakterystyki w 2007 roku 

w sezonie wiosenno – letnio - esiennym, w tym zbadanie postrzegania przez turystów produktu 

turystycznego w bardzo szerokim aspekcie. 

 

30. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 

Celem Regionalnej Strategii Innowacyjnej jest ustalenie kierunków działao i konkretnych poczynao 

mających doprowadzid do tego, aby w przewidywalnej przyszłości powstał regionalny system 

innowacyjny – działający proinnowacyjnie układ powiązao instytucji, organizacji, podmiotów 

gospodarczych wspierający innowatorów oraz usprawniający procesy implementacji innowacyjnych 

rozwiązao, przede wszystkim technologicznych i organizacyjnych. Piszemy o powstaniu, a nie 

o budowie systemu dla podkreślenia organicznego charakteru procesów, które leżą u jego podstaw. 

Oczywistymi składnikami postulowanego systemu są: 

- dolnośląskie przedsiębiorstwa, 

- instytucje naukowe i badawcze, 

- firmy i inne organizacje obsługujące przedsiębiorstwa, zwłaszcza w zakresie ich działao 

innowatorskich, 

- szkolnictwo, zwłaszcza na poziomie wyższym. 

Oczywiście musi się w nim znaleźd miejsce dla innych aktorów regionalnego życia społecznego 

i gospodarczego (media, organizacje pozarządowe, ale też indywidualne osoby, w tym – przede 

wszystkim – twórcy innowacyjnych pomysłów…). Żeby jednak system taki powstał, co w naszych 

warunkach jest zamierzeniem śmiałym, konieczne są pewne korzystne dla jego wzrostu 

uwarunkowania zewnętrzne, przede wszystkim kulturowe, oraz sprzyjający kontekst zewnętrzny – 

regionalny (zgodnośd postulowanego systemu z opisanymi w „Strategii rozwoju województwa 

dolnośląskiego” ogólnymi koncepcjami rozwojowymi), krajowy i europejski.  

1. Potencjał biznesowy. 

Dolny Śląsk ma znaczący i zróżnicowany potencjał biznesowy, który potencjalnie może byd chłonnym 

rynkiem dla różnorodnych innowacji, jak też obszarem, w którym innowacje rodzą się i dojrzewają. 

Różne wskaźniki dotyczące rozwoju przedsiębiorczości plasują Dolny Śląsk wśród czterech 

najsilniejszych regionów Polski, a nasycenie sektora MSP przedsiębiorstwami działającymi w sferze 

wysokiej technologii jest najwyższe w kraju. Istniej ą wyraźne przesłanki do stwierdzenia, że 

dolnośląskie przedsiębiorstwa (w tym te największe) gotowe są do współpracy przy tworzeniu 

regionalnego systemu innowacyjnego. 

2. Potencjał badawczy. 

Przeprowadzone badania wskazują na zróżnicowany potencjał działających na Dolnym Śląsku 

instytucji sfery B+R. Podstawowe wskaźniki działalności badawczo-rozwojowej plasują województwo 
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dolnośląskie z reguły na 4–6 miejscu wśród polskich regionów, co mniej więcej odpowiada 

potencjałowi widzianemu na tle kraju, ale nie aspiracjom regionu, jego udziałowi w tworzeniu PKB 

oraz wyzwaniom wynikającym z europejskiego położenia. 

3. Potencjał instytucjonalny. 

W regionie działa 120 instytucji wspierających, z których blisko połowa prowadzi aktywnośd 

w zakresie wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju lokalnego. Jest to potencjał 

odpowiadający statystycznej randze województwa na tle innych regionów kraju. Badania wykazały, 

że instytucje wspierające stają się pomału w regionie istotnym elementem otoczenia biznesu. Proces 

budowy pozarządowego sektora wsparcia następuje systematycznie, ale powoli. Województwa nie 

można zaliczyd do liderów w skali kraju, jednak można wskazad na szereg pionierskich i wysoko 

ocenianych inicjatyw (Wrocławski Park Technologiczny, zaczątki funduszy venture capital…). Należy 

podkreślid, że instytucje wsparcia pokrywają swoim zasięgiem całe terytorium województwa. 

4. Potencjał administracyjny. 

Otoczenie instytucjonalne, to również administracja paostwowa i samorządowa, będąca potencjalnie 

ważnym elementem regionalnego systemu innowacyjnego. Nie przeprowadzono badao jej stosunku 

do regionalnej innowacyjności. Jednakże na podstawie innych analiz, obserwacji funkcjonowania 

administracji i samorządów można pokusid się o następujące uogólnienia. 

5. Potencjał edukacyjny. 

Dolny Śląsk posiada silny potencjał edukacyjny. W 14 uczelniach paostwowych i 18 niepaostwowych 

kształci się ponad 150 tysięcy studentów (ich liczba, podobnie jak w całej Polsce, wzrosła w ostatniej 

dekadzie niemal trzykrotnie). Do liczby tej dodad należy przeszło 3 tysiące uczestników studiów 

doktoranckich oraz 10 tysięcy uczestników studiów podyplomowych (ich liczba w ostatnich dwóch 

latach spadła o blisko 30%). Warto podkreślid, że podstawę do kształcenia wyższego stanowi dobrze 

rozwinięta sied liceów, wśród których są zajmujące wysoką pozycję w skali kraju. 

6. Potencjał kulturowy. 

Dolny Śląsk posiada unikalny, a pod pewnymi względami potencjalnie proinnowacyjny kapitał 

kulturowy. Zsumowały się nao różne wątki kultury polskiej i kultur mniejszości narodowych, 

przyniesione przez zasiedlających te ziemie po II wojnie światowej. Nakładają się na to odczuwalne 

pokłady wcześniejszej (również wielokulturowej) przeszłości, zakodowane głównie w sferze 

materialnej (architektura i urbanistyka, sieci powiązao infrastrukturalnych, unikalne obiekty związane 

z historią techniki). Wiele elementów tej bogatej niegdyś tkanki uległo wprawdzie zanikowi, inne 

jednak przetrwały, a niektóre odzyskują żywotnośd w ostatnich latach. W wielu miejscach widad 

rzetelny wysiłek włączenia do kulturowego obiegu dokonao poprzednich mieszkaoców tych ziem. 

Miasta dolnooeląskie doszukują się swojej historii, a uczelnie Wrocławia próbują godzid lwowską 

genezę z wiekowymi tradycjami akademickiego Wrocławia. 

Misja strategiczna: w dniu wstąpienia do Unii Europejskiej zmienił się kontekst funkcjonowania 

Dolnego Śląska. Nagle przestało byd ważne, że jesteśmy jednym z lepiej rozwiniętych i najlepiej 

usytuowanych regionów Polski, na pierwszy plan wysunęło się, że jesteśmy jednym ze słabiej 

rozwiniętych, peryferyjnych regionów Unii. 

Nasza regionalna metropolia pozostaje ładnym, witalnym i czwartym co do wielkości miastem Polski, 

ale w gronie pięddziesięciu miast UE, liczących ponad pół miliona mieszkaoców, musi dopiero 

wypracowad zauważalną pozycję. 

Cele strategiczne: 

- wzmacnianie regionalnych bloków kompetencji; 

- aktywizacja środowiska badawczego; 
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- budowanie infrastruktury innowacyjnej; 

- finansowanie innowacji; 

- obniżanie barier dla działao innowatorów; 

- edukacja dla innowacji; 

- krzewienie postaw proinnowacyjnych; 

- akumulacja kapitału społecznego. 

 

31. Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego 

Strategia rozwoju jest dokumentem stanowiącym podstawę dla realizacji działao o charakterze 

planowym, przyczyniającym się do rozwoju społeczno-gospodarczego, który ma charakter działania 

zintegrowanego, a więc dokonującego się równocześnie i harmonijnie w sferze gospodarczej, 

infrastrukturalnej, przestrzennej oraz przyrodniczej. To kontrolowany, celowy i świadomy proces 

kształtowania zmian w kierunku akceptowanym społecznie. Strategia rozwoju jest dokumentem 

kierunkowym o perspektywicznym horyzoncie, który stanowi bazę : 

- zagospodarowania przestrzennego Powiatu Świdnickiego, 

- uwzględnienia priorytetów Powiatu Świdnickiego w strategii rozwoju województwa i gmin, 

- budowania programów rozwoju lokalnego, 

- finansowania przedsięwzięd i projektów z budżetów: paostwa, władz regionalnych, ze źródeł 

pozabudżetowych, 

- opracowywania programów i projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 

Władze, realizując strategię, winny podejmowad decyzje budżetowe określające: rodzaje zadao i ich 

hierarchię, zakres finansowania oraz okres i kolejnośd ich realizacji.  

W pracach nad aktualizacją dokumentu oparto się m.in. na opracowaniach ekonomicznych, 

statystycznych, demograficznych i socjologicznych. Osobną częśd prac stanowiło badanie 

przeprowadzone wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorców z obszaru Powiatu 

Świdnickiego, mające na celu rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwao w kontekście celów strategicznych 

rozwoju Ziemi Świdnickiej. 

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem n/w elementów: 

- diagnozy istniejącego stanu, 

- analizy mocnych i słabych stron, 

- misji rozwoju, 

- wskazania niezbędnych działao służących realizacji celów rozwoju. 

Misja: mieszkaocy Powiatu Świdnickiego swoją przyszłośd budują w oparciu o przedsiębiorczośd 

i aktywnośd, wykorzystując potencjał społeczno-gospodarczy oraz walory przyrodnicze 

i krajobrazowe regionu. Polityka władz samorządu powiatowego opiera się na wartościach 

wyznaczanych przez zasady lokalnego partnerstwa, zrozumienia potrzeb i oczekiwao. 

Kierunki rozwoju: 

- edukacja; 

- humanizacja środowiska; 

- kultura; 

- zdrowie i rekreacja; 

- strategia rozwoju gospodarczego; 

- polityka zatrudnienia; 

- pozyskiwanie zasobów; 

- tożsamośd i wzmocnienie więzów łączących mieszkaoców z regionem; 
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- nowoczesna sied komunikacyjna; 

- sprawny system przepływu informacji; 

- współpraca samorządów. 

CELE STRATEGICZNE: 

1. Poprawa warunków życia mieszkaoców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury 

technicznej i społecznej. 

2. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. 

3. Pozyskiwanie inwestycji oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Powiatu. 

Realizacja celów, które zostały zapisane w Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego jest możliwa tyko 

wtedy, gdy zostanie stworzony system instrumentów odpowiedzialnych za proces wykonawczy. 

W skład takiego systemu powinny wejśd następujące elementy: 

1. Zarządzanie strategią. 

2. Finansowanie programów, projektów, zadao 

3. Monitorowanie procesu wykonawczego. 

 

32. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Świdnickiego na lata 

2008-2013 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Świdnickiego na lata 2008-

2013 składa się z trzech zasadniczych części, tj. części wstępnej, diagnostycznej i programowej. Częśd 

wstępna zawiera elementarne informacje dotyczące zasad konstruowania dokumentu – są w niej 

przedstawione: aspekty prawne, będące podstawą działania samorządu lokalnego, zasady i wartości, 

na których opiera się lokalna polityka społeczna, oraz analiza dokumentów strategicznych, z którymi 

powinna korespondowad strategia. Częśd diagnostyczna dokumentu zawiera charakterystykę 

powiatu, informacje na temat sytuacji demograficzno-bytowej jego mieszkaoców oraz diagnozę 

problemów społecznych poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu oraz całego powiatu, 

opartą na badaniu źródeł zastanych oraz analizie specjalnie skonstruowanych do tego celu ankiet 

i wywiadów. W podsumowaniu części diagnostycznej, po nałożeniu wyników dokonanej analizy na 

zakres możliwości kompetencyjnych samorządu powiatowego, zostały wskazane najważniejsze 

obszary problemowe, których rozwiązanie powinno stad się przedmiotem troski samorządu 

lokalnego, a są one treścią części programowej dokumentu. Ponadto pokazany został związek 

zidentyfikowanych w procesie badawczym problemów społecznych z czynnikami, które należy brad 

pod uwagę w programowaniu działao służących rozwiązywaniu problemów społecznych środowiska 

lokalnego. W części programowej dokumentu zostały przedstawione najistotniejsze założenia polityki 

społecznej powiatu na najbliższe lata. Zostały one ujęte w formie misji, celów strategicznych, celów 

szczegółowych i kierunków działao. Ponadto została zaprezentowana informacja na temat sposobu 

wdrożenia strategii oraz prowadzenia monitoringu i ewaluacji jej realizacji. Częśd programowa 

dokumentu zawiera również projekty zaproponowane przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i instytucji powiatu działających w obszarze polityki społecznej.  

MISJA: POWIAT ŚWIDNICKI WSPIERA RODZINĘ, AKTYWNIE PRZECIWDZIAŁA MARGINALIZACJI 

SPOŁECZNEJ ORAZ DĄŻY DO ROZWOJU OBYWATELSKIEGO MIESZKAOCÓW poprzez: 

1) Zintegrowany system wsparcia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dzieci 

i młodzieży: 

- rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich 

podstawowych funkcji; 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 
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- wspieranie rodzin z dziedmi, w tym szczególnie z dziedmi niepełnosprawnymi; 

- współpraca w tworzeniu spójnego systemu wsparcia dla wychowanków opuszczających 

placówki opiekuoczo – wychowawcze i rodziny zastępcze. 

2) Aktywizację i integrację grup zagrożonych marginalizacją społeczną: 

- tworzenie systemu wsparcia dla osób pozostających bez pracy; 

- współpraca w zakresie tworzenia warunków sprzyjających ograniczaniu i eliminowaniu 

skutków niedostosowania społecznego wśród dzieci młodzieży; 

- promowanie właściwych postaw społecznych, ważnych dla przeciwdziałania zjawisku 

narkomanii i przestępczości. 

3) Rozwój systemu rehabilitacji, aktywizacji i wsparcia osób niepełnosprawnych oraz seniorów: 

- podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych, ich praw 

i uprawnieo oraz form pomocy; 

- zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do opieki medycznej, 

rehabilitacji; 

- integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem; 

- rozwijanie form rehabilitacji zawodowej; 

- rozwój opieki rodzinnej i poprawienie standardów w placówkach instytucjonalnych. 

4) Partnerstwo na rzecz aktywizacji lokalnych grup społecznych: 

- profesjonalizacja służb społecznych jako czynnika integracji lokalnej; 

- wspieranie instytucji społeczeostwa obywatelskiego. 

 

33. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świebodzice 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świebodzice opracowany został zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Podręczniku Wdrażania opracowanym dla Zintegrowane Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego oraz dokumentami pn. Uzupełnienie ZPORR, wdrażającym strategie 

i priorytety programu, szczegółowe informacje na temat działao, ich celów, sposobów ich realizacji, 

opisów kryteriów wyboru projektów, typów beneficjentów. 

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świebodzice i proponowane w programie 

kierunki interwencji i działania maja umożliwid: 

- renowacje zabudowy budynków, w tym obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków 

o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym a także ich adaptacje na cele gospodarcze, 

społeczne i kulturalne, 

- tworzenie warunków lokalnych i infrastruktury dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 

działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji 

mieszkaoców zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzrost zatrudnienia , 

- poprawę estetyki przestrzeni miejskiej , 

- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowanie pustych 

- przestrzeni w harmonii z otoczeniem, 

- poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszych, estetyki przestrzeni 

publicznych, przebudowę i remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością 

gospodarcza. 

Niemniej jednak głównym celem rewitalizacji obszarów jest zmiana dotychczasowych funkcji 

i adaptacja terenu oraz znajdujących sie tam obiektów na inne cele. 
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Lokalny Program Rewitalizacji miasta Świebodzice opracowany został przez horyzontalny zespół 

zadaniowy do spraw rewitalizacji, powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Świebodzice. W skład 

tego zespołu weszli naczelnicy poszczególnych wydziałów urzędu oraz zainteresowani 

przygotowaniem programu. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świebodzice zawiera opis zadao i projektów przeznaczonych do 

dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a realizowanych przez gminę oraz inne 

podmioty lokalne tj. przedsiębiorstwa, spółdzielnie i organizacje społeczne, terminy ich realizacji, 

planowane środki finansowe. 

Przedstawione w programie strategiczne wybory zadao są zgodne z kierunkami określonymi 

w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 i przyczyniają sie do skutecznego wdrożenia 

ZPORR, którego realizacja ma przyczyni sie do przede wszystkim do osiągnięcia celu polegającego na 

wspieraniu rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów opóźnionych w rozwoju oraz 

gospodarczego i społecznego przekształcenia obszarów z trudnościami strukturalnymi. 
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ROZDZIAŁ 5 

 

GMINA I REGION 

 

5.1. Położenie 

Świebodzice to miasto położone w województwie dolnośląskim, w zachodniej części powiatu 

świdnickiego, w odległości 12 km od Świdnicy. Świebodzice od południa bezpośrednio graniczą 

z powiatem wałbrzyskim. 

Powierzchnia Świebodzic wynosi 30,43 km2, co stanowi 4,1% powierzchni powiatu świdnickiego 

i 0,15% powierzchni całego województwa dolnośląskiego. 
 

Tab. 5.1. Zestawienie powierzchni 

Jednostka terytorialna Powierzchnia w km
2
 

Świebodzice 30,43 

powiat świdnicki 741,14 

województwo dolnośląskie 19 946,74 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL 

 
Tab. 5.2. Powierzchnia gmin powiatu świdnickiego 

Gmina Rodzaj gminy Powierzchnia % powierzchni 
powiatu 

% powierzchni 
województwa M. Świdnica miejska 21,76 2,9 0,11 

M. Świebodzice miejska 30,43 4,1 0,15 

G. Jaworzyna Śląska miejsko-wiejska 67,34 9,1 0,34 

G. Strzegom miejsko-wiejska 144,71 19,5 0,73 

G. Żarów miejsko-wiejska 87,98 11,8 0,44 

G. Dobromierz wiejska 86,46 11,6 0,43 

G. Marcinowice wiejska 95,91 12,9 0,48 

G. Świdnica wiejska 208,28 28,1 1,04 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych BDL  
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Rys. 5.1. Świebodzice na tle województwa i powiatu 

 

 

Źródło: www.osp.org.pl, www.powiat.świdnica.pl 

Świebodzice 
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5.2. Ludnośd 

Świebodzice zamieszkuje 22 946 osób. Stanowi to 14,4% ogółu ludności zamieszkującej powiat 

świdnicki oraz niespełna 8% ogółu mieszkaoców województwa dolnośląskiego. Miasto Świebodzice 

jest trzecią do liczby ludności gminą w powiecie świdnickim.  

 
Tab. 5.3. Zestawienie liczby ludności (stan na 31.12.2010) 

Jednostka terytorialna Liczba ludności 

Świebodzice 22 946 

powiat świdnicki 159 596 

województwo dolnośląskie 2 875 580 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL 

 

Tab. 5.4. Ludnośd gmin powiatu Świdnickiego (stan na 31.12.2010) 

Gmina Rodzaj gminy Ludnośd % ludności powiatu % ludności 
województwa M. Świdnica miejska 59 261 37,1 2,06 

M. Świebodzice miejska 22 946 14,4 0,80 

G. Jaworzyna Śląska miejsko-wiejska 10 357 6,5 0,36 

G. Strzegom miejsko-wiejska 26 834 16,8 0,93 

G. Żarów miejsko-wiejska 12 419 7,7 0,43 

G. Dobromierz wiejska 5 438 3,4 0,19 

G. Marcinowice wiejska 6 413 4,1 0,22 

G. Świdnica wiejska 15 928 10,0 0,55 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych BDL  

 

Gęstośd zaludnienia w Świebodzicach wynosi 754 osoby/km2. Jest ponad trzy razy wyższa niż 

w powiecie świdnickim.  

 
Rys. 5.2. Gęstośd zaludnienia w 2010 roku 

-   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL 
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Wskaźnik przyrostu naturalnego w Świebodzicach jest znacznie wyższy niż w regionie. Zarówno dla 

województwa dolnośląskiego jak też powiatu świdnickiego wskaźnik ten jest ujemny. Dla Świebodzic 

wynosi natomiast 0,7. 

 

Rys. 5.3. Przyrost naturalny na 1000 osób w 2009 roku 

-  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL 

 

Procentowy udział ludności w wieku produkcyjnym w ogóle ludności kształtuje się podobnie dla 

województwa dolnośląskiego, powiatu świdnickiego i miasta Świebodzice.  

 
Tab. 5.5. Aktywnośd ekonomiczna ludności w 2009 roku 

Jednostka 
terytorialna 

Ludnośd w wieku 
przedprodukcyjnym 

Ludnośd w wieku 
produkcyjnym 

Ludnośd w wieku 
poprodukcyjnym 

województwo 
dolnośląskie 

17,52% 65,82% 16,66% 

powiat świdnicki 17,90% 65,72% 16,38% 

Świebodzice 17,375% 65,25% 17,375% 
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane BDR 

 

W Świebodzicach w głównym miejscu pracy pracuje 4 196 osób, co stanowi 12,88% pracujących 

w głównym miejscu pracy mieszkaoców powiatu świdnickiego.  

 
Tab. 5.6. Pracujący w głównym miejscu pracy 

Jednostka terytorialna 
ogółem 

2009 

województwo dolnośląskie 690 449 

powiat świdnicki 32 586 

Świdnica 16 329 

Świebodzice 4 196 

Dobromierz 687 

Jaworzyna Śląska 1 745 

Marcinowice 382 

Strzegom 4 934 

Świdnica 1 400 

Żarów 2 913 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Stopa bezrobocia dla województwa dolnośląskiego na koniec 2010 roku wyniosła 12,1% a dla 

powiatu świdnickiego 13,2%4.  

 
Tab. 5.7. Sytuacja Świebodzic na rynku pracy na tle powiatu świdnickiego 

Lp. Powiat/gmina Zarejestrowani bezrobotni Wzrost, 
spadek (-)  
ogółem 

Grudzieo 2010 Marzec 2011 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

1. powiat świdnicki 7907 4017 9010 4651 1103 

gminy powiatu świdnickiego 

2. M. Świdnica 2409 1210 2832 1424 423 

3. M. Świebodzice 1365 677 1464 756 99 

4. G. Dobromierz 462 244 477 248 15 

5. G. Jaworzyna Śl. 431 213 538 276 107 

6. G. Marcinowice 234 105 270 130 36 

7. G. Strzegom 1816 973 1982 1080 166 

8. G. Świdnica 691 353 822 416 131 

9. G. Żarów 499 242 625 321 126 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Świdnicy 

 

5.3. Leśnictwo 

Grunty leśne w Świebodzicach zajmują 316,6 hektara powierzchni. 

Tab. 5.8. Zestawienie powierzchni gruntów leśnych 

Jednostka 

terytorialna 

Powierzchnia 

gruntów leśnych 

ogółem 

lasy ogółem lesistośd w % 

grunty leśne 

publiczne 

ogółem 

grunty leśne 

prywatne 

[ha] [ha] [%] [ha] [ha] 

województwo 

dolnośląskie 
603 896,5 587 845,6 29,50 588 295,4 15 601,1 

powiat świdnicki 10 226,2 10 011,0 13,50 9 716,6 509,6 

Świebodzice 316,6 306,6 10,10 312 4,6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Pod względem lesistości Świebodzice zajmują 4 miejsce w powiecie świdnickim. 

Tab. 5.9. Lesistośd w gminach powiatu świdnickiego 

Jednostka terytorialna 
lesistośd w % 

[%] 

Świdnica 0,60 

Świebodzice 10,10 

Dobromierz 17,00 

Jaworzyna Śląska 7,20 

Marcinowice 8,40 

Strzegom 9,00 

Świdnica 22,40 

Żarów 11,10 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

                                                           
4 Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. 
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Rys. 5.4. Ujęcie obszarów leśnych w powiecie świdnickim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL 

 

5.4. Podmioty gospodarcze 

W Świebodzicach w 2010 roku do rejestru REGON wpisane było 2 507 jednostek gospodarczych, co 

stanowi ponad 14% ogółu podmiotów gospodarczych powiatu świdnickiego. 

 
Tab. 5.10. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w 2010 roku 

Jednostka terytorialna 
ogółem sektor publiczny sektor prywatny 

[jedn. gosp.] [jedn. .gosp.] [jedn. gosp.] 

województwo dolnośląskie 331 247 14 978 316 269 

powiat świdnicki 17 758 1 104 16 654 

Gminy powiatu świdnickiego 

M. Świdnica 8 276 329 7 947 

M. Świebodzice 2 507 325 2 182 

G. Dobromierz 436 33 403 

G. Jaworzyna Śląska 781 58 723 

G. Marcinowice 495 13 482 

G. Strzegom 2 795 229 2 566 

G. Świdnica 1 394 34 1 360 

G. Żarów 1 074 83 991 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w Świebodzicach (w przeliczeniu na 

10 tys. ludności) jest zaledwie o 20 niższa niż dla powiatu i o 59 niższa niż średnia dla całego 

województwa. Pod względem tego wskaźnika Świebodzice zajmują drugie miejsce w powiecie. 

M. Świdnica 
0,12% 

Świebodzice 
3,10% 

Dobromierz 
14,55% Jaworzyna 

Śląska 
4,89% 

Marcinowice 
7,93% 

Strzegom 
13,09% 

G. Świdnica 
46,54% 

Żarów 
9,78% 



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

139 

Tab. 5.11. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w 2010 roku 

Jednostka terytorialna 
podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

[jedn. gosp.] 

województwo dolnośląskie 1152 

powiat świdnicki 1113 

Gminy powiatu świdnickiego 

M. Świdnica 1397 

M. Świebodzice 1093 

G. Dobromierz 802 

G. Jaworzyna Śląska 754 

G. Marcinowice 772 

G. Strzegom 1042 

G. Świdnica 875 

G. Żarów 865 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

5.5. Współpraca międzynarodowa Miasta Świebodzice5
 

Miasta partnerskie: 

Waldbról – Niemcy 

 

15 października 1996 roku podpisana została umowa partnerska niemieckiego miasta Waldbról ze 

Świebodzicami. Podpisana umowa po 4 - letniej współpracy, nawiązywaniu kontaktów, wzajemnym 

poznawaniu i budowaniu zaufania stała się gwarantem partnerskich układów na różnych 

płaszczyznach życia gospodarczego, kulturalnego, organizacji społecznych i politycznych. 

Dzięki tym partnerskim układom nawiązane zostały przyjacielskie kontakty z Juterbogiem pod 

Berlinem i Witham leżącym w południowo - wschodniej Anglii.  

Nawiązane kontakty to nie tylko kurtuazyjne wizyty władz samorządowych miasta, ale przede 

wszystkim konkretna realizacja podjętych zobowiązao i zadao. Do tradycji należy już wymiana grup 

młodzieżowych, wizyt nauczycieli, dyrektorów szkół obozy, udział w targach i wystawach.  

Jedną z podstawowych form rozwoju układów partnerskich jest płaszczyzna gospodarcza stwarzająca 

możliwości   wzbogacenia rynku produkcyjnego, kooperacyjnego, tworzenia nowych stanowisk pracy. 

W takiej polityce i strategii układów partnerskich zaprzyjaźnionych z miastami Europy władze miasta 

upatrują daleko idące korzyści zmierzające do rozwoju gospodarczego. Miasto otwarte jest na to co 

lepsze, perspektywiczne gwarantujące nowy styl i jakośd europejską.  

  

                                                           
5 Źródło: www.świebodzice.pl. 
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Marjina Gorka – Białoruś 

 
W dniu 31.08.2001 roku  został zawarty uroczysty akt o partnerskiej współpracy miast Świebodzice 

(Polska) i  Marjina Gorka (Białoruś) opartej na zasadzie równouprawnienia, wzajemności i przyjaźni. 

Zgodnie z umową miasta stając się miastami partnerskimi  i przyjmują na siebie obowiązki w zakresie:  

 wymiany doświadczeo w sferze przemysłowej, gospodarki rolnej, gospodarki komunalnej, 

kształcenia oraz w innych przedsięwzięciach,  

 organizowania spotkao przedstawicieli związków zawodowych, instytucji i organizacji 

społecznych,  

 okazywania wzajemnej pomocy osobom prawnym i fizycznym w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych i menedżerskich organizując sympozja specjalistów w różnych 

dziedzinach życia,  

 organizowania wymiany grup dziecięcych i młodzieżowych oraz kolonii zdrowotnych,  

 systematycznego informowania, zaznajamiania poprzez media z najnowszymi rozwiązaniami 

w ekonomii, w sferze socjalnej, a także narodowymi i regionalnymi tradycjami i obyczajami, 

organizując festiwale, turnieje, festyny, imprezy kulturalno-sportowe. 

Realizacja zawartej umowy partnerskiej odbywad się będzie na podstawie corocznie wzajemnie 

uzgodnionych planów. Powyższy akt wchodzi w życie po podjęciu w tej sprawie stosownej uchwały 

Rady Miejskiej w Świebodzicach.  

 

Jilemnice – Czechy 

 

W dniu 01 maja 2001 roku  zawarły uroczysty akt o partnerskiej współpracy miast Świebodzice 

(Polska) i  miastem Jilemnice (Czechy) opartej na zasadzie równouprawnienia, wzajemności 

i przyjaźni. 

Strony aktu partnerstwa miast przyjmują na siebie obowiązki w zakresie: 

 pogłębiania przyjacielskich więzi w dziedzinie wymiany doświadczeo i informacji dotyczących: 

rozwoju handlu, przemysłu, szkolnictwa, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i sportowych, 

gospodarki komunalnej, rolnej, ochrony środowiska naturalnego, 

 rozwoju kontaktów między mieszkaocami miast partnerskich, szczególnie młodzieży i dzieci, 

we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego, sportowego, 

 ułatwiania wzajemnych wizyt i spotkao mieszkaoców, stowarzyszeo, zakładów pracy, 

instytucji i organizacji, 

 uczestnictwa w ważnych wydarzeniach gospodarczych i kulturalnych zaprzyjaźnionego 

miasta, 

 organizowania wymiany grup dziecięcych i młodzieżowych, 

 wzajemnej pomocy osobom prawnym i fizycznym dotyczącej podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych.   
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ROZDZIAŁ 6 

WYNIKI BADAO ANKIETOWYCH 
 

 

Konsultacje społeczne odbyły się 27 kwietnia oraz 5 maja 2011 r. Ich celem było poznanie aktualnej 

sytuacji społeczno – gospodarczej Świebodzic oraz wytyczenie wizji, misji, celów strategicznych 

i operacyjnych oraz obszarów rozwojowych Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta 

Świebodzice na lata 2011-2020. Podjęto pierwsze próby ustalenia kluczowych zagadnieo związanych 

z planowaniem rozwoju miasta na okres 2011-2020. Podczas konsultacji społecznych zostały 

przeprowadzone badania ankietowe dotyczące podstawowych założeo Strategii: wizji, misji, 

obszarów rozwojowych, celów strategicznych i operacyjnych.   

Na spotkanie zostali zaproszeni: 

 władze miasta,  

 radni, 

 kierownicy i naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 

 przedstawiciele jednostek organizacyjnych, 

 organizacje pozarządowe, 

 przedsiębiorcy, 

 młodzież, 

 mieszkaocy Świebodzic. 

 

W okresie: grudzieo 2009 – czerwiec 2010 r. został przeprowadzony sondaż diagnostyczny – badanie 

ankietowe za pomocą kwestionariuszy ankiet.  

Przedmiotem badania ankietowego była opinia mieszkaoców miasta Świebodzice  na temat ich oceny 

poziomu rozwoju gminy miasta jego potencjału rozwojowego, a także występujących problemów 

w mieście, jak również opinia na temat szans i zagrożeo rozwojowych. 

Celem badania było poznanie problemów występujących na terenie miasta Świebodzice we 

wszystkich sferach życia, a także upatrywanych szans rozwoju miasta i zagrożeo utrudniających jego 

dalszy rozwój. 

W badaniach ankietowych wzięło udział 1 284 osób, a więc 5,61% mieszkaoców miasta Świebodzice. 

Ankieta składała się łącznie z 19 pytao, z czego 15 to pytania zamknięte, a 4 otwarte oraz metryczki. 

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów przeprowadzanych w domach mieszkaoców. 

W celu przeprowadzenia ankiety pracownicy Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego odwiedzili każdą 

dzielnicę miasta Świebodzice. 
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WYNIKI SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGO 
Pytanie 1. Proszę określid nie więcej niż trzy kierunki najistotniejsze dla rozwoju miasta 

Świebodzice: 

 
Zgodnie z przeprowadzoną ankietą do najważniejszych kierunków rozwoju miasta Świebodzice 

należą: sport i rekreacja (19% ogółu ankietowanych), polityka społeczna (14% ogółu ankietowanych), 

mieszkalnictwo (12% ogółu ankietowanych).  

Kolejne równorzędne kierunki rozwoju to: przedsiębiorczośd, ochrona środowiska, infrastruktura 

miejska, uzyskały po 10%.  
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19% 

edukacja 
3% 

kultura 
5% 

ochrona środowiska 
10% 
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Pytanie 2. Proszę określid nie więcej niż trzy najistotniejsze Pana/i zdaniem problemy społeczne 

występujące  w mieście Świebodzice, które należy w pierwszej kolejności rozwiązad: 

 
Bezapelacyjnie, najważniejszym problemem społecznym do rozwiązania w pierwszej kolejności,  jaki 

wskazali ankietowani jest bezrobocie, aż 25% ogółu ankietowanych tak uważa. Kolejny istotny 

problem to chuligaostwo: 19% ankietowanych tak uważa. Pozostałe ważne problemy społeczne to: 

alkoholizm (14% ogółu ankietowanych), poprawa stanu czystości w mieście (9% ogółu 

ankietowanych) oraz zubożenie społeczeostwa (9% ogółu ankietowanych).  
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Pytanie 3. Jakie, Pana/i zdaniem działanie  może rozwiązad najistotniejsze problemy społeczne 

w naszym mieście? (proszę zaznaczyd 3 odpowiedzi). 

 
Zdaniem mieszkaoców Świebodzic do zadao, które mogą rozwiązad najistotniejsze problemy należą: 

 działalnośd w zakresie zwiększania zatrudnienia (szkolenia, kursy dla bezrobotnych, 

ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej) – 33%,  

 organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – 22%, 

 zwiększenie liczby patroli policji i straży miejskiej – 18%, 

 wzrost zakresu działao instytucji pomocy społecznej – 14%, 

 szeroka profilaktyka prowadzona w szkołach – 6%, 

 funkcjonowanie stowarzyszeo i grup wzajemnego wsparcia – 5%, 

 rozbudowa systemu monitoringu – 2%. 
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Pytanie 4. Jakie dostrzega Pan/i najistotniejsze problemy związane z infrastrukturą na terenie 

miasta? (proszę zaznaczyd 3 odpowiedzi). 

 
Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że na terenie Świebodzic, daje się zauważyd zły stan 

techniczny infrastruktury drogowej, aż 30% ankietowanych wskazało na ten problem. Kolejnym 

problemem, jaki wskazali ankietowani to brak miejsc pod budownictwo mieszkaniowe, aż 25% 

respondentów tak odpowiedziało. Równie ważny problem, jaki wskazali respondenci to 

niewystarczające inwestycje publiczne i prywatne w zakresie infrastruktury - 14% ankietowanych. 

Jako ważny problem, aż 10% ankietowanych wskazało na brak odpowiednich nakładów na 

infrastrukturę związaną z zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi.  
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Pytanie 5. Jakie działania Pana/i zdaniem mogą rozwiązad problemy związane z infrastrukturą na 

terenie miasta ? (proszę zaznaczyd 3 odpowiedzi). 

 
Do głównych zadao, które mogą rozwiązad problemy związane z infrastrukturą na terenie miasta 

należą: 

 przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo-przemysłowe – 21%, 

 poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej (remonty, modernizacja lub budowa nowych 

odcinków dróg) – 16%, 

 modernizacja i rozbudowa obiektów kultury (np. amfiteatr, kino) – 16%, 

 zwiększone nakłady na infrastrukturę związaną z zabezpieczeniem przed klęskami 

żywiołowymi  (powodzie) – 15%, 

 rozwój infrastruktury edukacyjnej  (dot. Zespołu Szkół Integracyjnych – Ciernie) – 11%, 

 zachęcanie inwestorów do zwiększenia napływu kapitału – 11%, 

 modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych (np. basen odkryty, stadion) – 10%. 
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Pytanie 6. Jakie dostrzega Pan/i najistotniejsze problemy związane z edukacją i kulturą (proszę 

zaznaczyd trzy odpowiedzi). 

 
Wśród najistotniejszych problemów do rozwiązania związanych z edukacją i kulturą, ankietowani 

wskazali: brak społecznych i prywatnych szkół i przedszkoli (27% ankietowanych), nieodstępnośd 

obiektów edukacyjnych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych (24% ankietowanych), odpływ 

absolwentów gimnazjów do większych ośrodków (20% ankietowanych).  
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Pytanie 7. Jakie działania Pana/i zdaniem mogą rozwiązad problemy związane z edukacją i kulturą? 

(proszę zaznaczyd trzy odpowiedzi). 

 
Wśród najistotniejszych działao jakie należy podjęd w celu rozwiązania problemów związanych 

z edukacją i kulturą ankietowani wskazali: koniecznośd dostosowania obiektów edukacyjnych 

i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych (20% ankietowanych), ukierunkowanie prywatnych 

przedsięwzięd na tworzenie prywatnych szkół i przedszkoli (18% ankietowanych), rozwój różnorodnych 

organizacji młodzieżowych (18% ankietowanych), poprawa stanu technicznego obiektów szkół 

i przedszkoli (16% ankietowanych). 
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Pytanie 8. Czy zdaniem Pana/i Świebodzice są miastem atrakcyjnym turystycznie? 

 
Mieszkaocy Świebodzic właściwie po równo podzielili odpowiedzi na to pytanie, składając się jednak 

za uznania Świebodzice za miasto atrakcyjnie turystycznie – 37% badanych.   
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Pytanie 9. Proszę wskazad przynajmniej cztery miejsca, obiekty które zdaniem Pana/i są największą 

atrakcją naszego miasta. 

 
Ankietowani wskazali również obiekty, które są największą atrakcją Świebodzic:  

 obiekty OSiR – 20%,  

 rynek  – 18%, 

 obiekty sakralne  – 13%, 

 mury obronne  – 13%, 

 trasy spacerowe i rowerowe  – 9%, 

 kręgielnia  – 5%, 

 Zamek Książ  – 3%, 

 Zamek Cisy  – 3%, 

 Wąwóz Pełcznicy (Książa) – 3%, 

 Park Miejski  – 3%, 

 Książaoski Park Krajobrazowy – 3%, 

 Stary Książ  – 3%, 

 MDK  – 2%, 

 Pałac Seidlów  – 2%. 
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Pytanie 10. Proszę wskazad przynajmniej cztery miejsca, obiekty które zdaniem Pana/i są najmniej 

atrakcyjne (np. miejsca zaniedbane, niebezpieczne, miejsca które mogłyby byd zaadoptowane do 

celów turystycznych, ale nie są itd.).    

 
 

Jako miejsca najmniej atrakcyjne, zaniedbane, niebezpieczne, które mogą zostad zaadaptowane do 

celów turystycznych, ankietowani wskazali: 

 kino – 21%, 

 Park Miejski – 17%, 

 dworzec PKP – 17%, 

 Silena – 10%, 

 podwórka w centrum – 9%, 

 ul. Młynarska – 7%, 

 MDK – 4%, 

 basen odkryty – 4%, 

 okolice cmentarza (ul. Wałbrzyska) – 4%, 

 okolice murów obronnych – 3%, 

 ul. Graniczna – 2%, 

 ścieżki spacerowe – 2%. 
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Pytanie 11. Proszę wskazad cztery najbardziej atrakcyjne wydarzenia kulturalne, imprezy 

odbywające się w Świebodzicach.  

 
 

Ocena respondentów: 

 Dni Świebodzic – 20%,  

 Jarmark Bożonarodzeniowy – 19%,  

 Giełda Staroci – 16%, 

 Memoriał Kolarski im. Pawła Sosika – 12%, 

 Polska Biega – 9%, 

 Giełda Pracy – 6%, 

 Wystawy tematyczne (np. Wystawa Filatelistyczna, Wystawa Zegarów) – 5%, 

 Wystawy w galerii MDK – 4%, 

 Dożynki Gminne – 4%, 

 Happening Rowerowy – 2%, 

 Mały Wyścig Pokoju – 1%, 

 Konkurs Taoca – 1%, 

 Konkurs Brydżowy – 1%. 
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Pytanie 12. Jaki kierunek rozwoju w zakresie turystyki widział/aby Pan/i dla naszego miasta? 

(proszę zaznaczyd przynajmniej trzy kierunku rozwoju). 

 
Mieszkaocy Świebodzic, wskazali również kierunki rozwoju dla miasta w zakresie turystyki. Są to: 

 imprezy turystyczne, sportowe i rekreacyjne – 20%, 

 imprezy lokalne i o zasięgu krajowym - rozszerzenie działalności kulturalnej – 16%, 

 promocja terenów zielonych i pomników przyrody w naszym mieście – 14%, 

 rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej – 12%, 

 turystyka aktywna – 10%, 

 szlaki turystyczne: piesze i rowerowe – 8%, 

 zwiedzanie zabytków – 7%, 

 turystyka zdrowotna – 6%, 

 turystyka biznesowa (kongresy, sympozja) – 3%, 

 turystyka sentymentalna – 2%, 

 wędkarstwo – 1%, 

 inne – 1%. 
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Pytanie 13. Czy formy promocji Świebodzic jako miejsca atrakcyjnego turystycznie są zdaniem 

Pana/i wystarczające? 

 
Na pytanie: czy formy promocji Świebodzic są wystarczające, aż  55% respondentów nie ma zdania, 

na ten temat. 30% respondentów uważa, że formy promocji są wystarczające, a 15% że nie są 

wystarczające.  

 

Pytanie 14. Jak ocenia Pan/i warunki życia w naszym mieście? 

 
55% ankietowanych uważa, że warunki życia w Świebodzicach są dobre, a 30% że zadawalające. Tylko 

5% ankietowanych uważa, ze warunki życia w mieście są bardo dobre, 10% że złe.  
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Pytanie 15. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie w naszym mieście? 

 
Przeprowadzone badania ankietowe pokazują, że 33% mieszkaoców czuje się bezpiecznie w mieście, 

33% nie czuje się bezpiecznie, a 34% mieszkaoców nie jest w stanie się określid.  

 

Pytanie 16. Które z poniższych elementów skutecznie zachęciłoby i ułatwiło inwestorom 

inwestowanie w Świebodzicach? 

 
Mieszkaocy miasta w badaniu ankietowym wskazali następujące elementy,  zachęcające i ułatwiające 

inwestowanie w mieście: 

 ułatwienia administracyjne w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej – 34%, 

 preferencje dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkaoców – 34%, 

 ulgi podatkowe – 30%.  
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Pytanie 17. Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej  

 
Aż 56% mieszkaoców miasta uważa, że w mieście występują zadawalające warunki do prowadzenia 

działalności gospodarczej. 25% uważa że warunki, te są dobre, a 6% że bardzo dobre. 13% 

mieszkaoców miasta uważa że warunki w mieście do inwestowania są złe.  

 

Pytanie 18. Co wyróżnia Świebodzice na tle innych miast o podobnej wielkości (ok. 25 tys. 

mieszkaoców) – podaj najwyżej trzy elementy 

 
Do elementów najbardziej wyróżniających Świebodzice, na tle innych podobnych miasta, 

ankietowani zaliczyli: 

 

bardzo dobre 
6% dobre 

25% 

zadawalające 
56% 

złe 
13% 

dobra lokalizacja 
(położenie 

geograficzne) 
22% 

dobra 
dostępnośd 

komunikacyjna 
6% 

dużo zakładów pracy 
11% 

bliskośd stref 
ekonomicznych 

6% 
sąsiedztwo 
Wałbrzycha 

6% 

dobre zasoby ludzkie 
5% 

nic 
11% 

obiekty OSiR 
12% 

basen WCR 
11% 

Park Książaoski 
5% Zamek Książ 

5% 
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 dobra lokalizacja (położenie geograficzne) - 22%, 

 obiekty OSiR - 12%, 

 dużo zakładów pracy - 11%, 

 nic - 11%, 

 basen WCR - 11%, 

 dobra dostępnośd komunikacyjna - 6%, 

 bliskośd stref ekonomicznych - 6%, 

 sąsiedztwo Wałbrzycha - 6%, 

 dobre zasoby ludzkie - 5%, 

 park Książaoski - 5%, 

 zamek Książ - 5%. 

 

Pytanie 19. Czy zamierza Pan/i w najbliższym czasie wyprowadzid się z Świebodzic? Jeśli tak, to 

dlaczego? 

 
Na pytanie, czy zamierza Pan/i w najbliższym czasie wyprowadzid się ze Świebodzic, aż 94% ogółu 

ankietowanych odpowiedziało, że nie.  

  

Tak 
6% 

Nie 
94% 
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Metryczka 

Płed ankietowanych Wiek ankietowanych 

  
 

Wykształcenie ankietowanych 
 

Dochód miesięczny netto na jednego członka 
rodziny 

 
 

 

Jeśli chodzi o strukturę ankietowanych, kobiety stanowiły zdecydowaną większośd, aż 61% ogółu 

ankietowanych.  Jeśli chodzi o wiek ankietowanych  osoby między 41-60 rokiem życia stanowiły 36% 

ankietowanych, osoby między 26-40 rokiem życia – 28% ankietowanych, osoby powyżej 60 roku życia 

24%. Najmniej liczną grupą ankietowanych były osoby między 15 a 25 rokiem życia – 12% 

ankietowanych.  

Osoby z wykształceniem wyższym były najliczniejszą grupą ankietowanych – 40% ogółu. Najmniej 

liczną osoby z wykształceniem podstawowym – 5%.  Analizując dochód miesięczny netto na jednego 

członka rodziny, najliczniejsza grupa ankietowanych są osoby w dobrej sytuacji finansowej, powyżej 

1500 zł na osobę – 37%, a najmniej liczną osoby z dochodem na jednego członka rodziny poniżej 

500 zł – 16% ogółu.   
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1500 zł 
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Dodatkowo przeprowadzono badania ankietowe wśród młodzieży mieszkającej w Świebodzicach. 

Ankieta składa się z 4 pytao półotwartych i 2 pytao otwartych oraz metryczki. Przedmiotem badania 

ankietowego była opinia młodych mieszkaoców miasta Świebodzice na temat ich oceny poziomu 

rozwoju miasta. 

 

Pytanie 1. Czy jesteś dumny z tego, że mieszkasz i uczysz się w Świebodzicach? 

Na powyższe pytanie 74% ankietowanych odpowiedziało, że jest dumny z bycia mieszkaocem 

Świebodzic, natomiast 26% odpowiedziało negatywnie. 

 

Uzasadnieniem odpowiedzi pozytywnych: 

 dobra lokalizacja w niedalekiej odległości od dużych miast, 

 bogata historia miasta, 

 dobry poziom edukacji w szkołach, 

 dostęp do natury i malowniczych krajobrazów,  

 miasto, w którym nie można się nudzid, 

Uzasadnieniem odpowiedzi negatywnych: 

 mało atrakcyjne miasto dla młodych ludzi pod względem spędzania wolnego czasu, 

 problem związany z reintegracją grup społecznych. 

 

Pytanie 2. Proszę podad czym wyróżniają się Świebodzice na tle podobnych miast w Polsce? 

Ankietowani uważają, że miasta Świebodzice wyróżnia się szybkim tempem rozwoju. Takiej 

odpowiedzi udzieliło 37% respondentów. Według 21% ankietowanych Świebodzice charakteryzują 

się dobrym dostępem do zabytków kultury, natomiast według 16% respondentów to miasto czyste 

i zadbane. 

TAK 
74% 

NIE  
26% 

Czy jesteś dumny z tego, że mieszkasz 
i uczysz się w Świebodzicach? 
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Pytanie 3. Czy młodzi ludzie mają w Świebodzicach szanse rozwoju i znalezienia miejsca dla siebie? 

53% ankietowanych uważa Świebodzice jako szansę rozwoju i znalezienia miejsca dla siebie. 

 

 

Uzasadnienie odpowiedzi pozytywnych: 

 rozbudowana Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, 

 różnorodna oferta kulturalna miasta, 

 dobry dostęp do edukacji, 

 lokalizacja miasta niedaleko dużych miast, 

 malownicze krajobrazy, w tym również Książaoski Park Krajobrazowy. 

Uzasadnienie odpowiedzi negatywnych: 

 szybki rozwój 
miasta 

37% 

dobry dostęp do 
zabytków kultury 

21% 

miasto czyste i 
zadbane 

16% 

pozostałe 
odpowiedzi 

26% 

Proszę podad czym wyróżniają się Świebodzice na tle 
podobnych miast w Polsce? 

TAK 
53% 

NIE  
47% 

Czy młodzi ludzie mają w Świebodzicach szanse 
rozwoju i znalezienia miejsca dla siebie 
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 mała liczba firm oferujących ciekawe miejsca pracy, 

 niewielkie pespektywy rozwoju, 

 brak miejsc do spędzania wolnego czasu. 

 

Pytanie 4. Czy czujesz się bezpiecznie w Świebodzicach? 

Przeważająca liczba ankietowanych czuje się bezpiecznie w Świebodzicach (68%). Głównym 

argumentem respondentów były dobrze działające służby bezpieczeostwa, w tym policja. Natomiast 

32% uważa miasto za mało bezpieczne głównie ze względu na występowanie zmarginalizowanych 

grup społecznych. 

 

Pytanie 5. Czy młodzi ludzie mają atrakcyjną ofertę spędzenia wolnego czasu w Świebodzicach? 

W zdecydowanej części młodzi mieszkaocy Świebodzic  oceniają ofertę spędzania wolnego czasu za 

mało atrakcyjną (63% ankietowanych), natomiast 37% respondentów ocenia ją jako godną 

zainteresowania. 

 

  

TAK 
68% 

NIE  
32% 

Czy czujesz się bezpiecznie w Świebodzicach? 

TAK 
37% 

NIE  
63% 

Czy młodzi ludzie mają atrakcyjną ofertę 
spędzania wolnego czasu w Świebodzicach 
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Uzasadnienie dla negatywnych odpowiedzi : 

 niewystarczająca liczba  miejsc spędzania wolnego czasu, 

 mało miejsc do aktywnego odpoczynku. 

W pozytywnych odpowiedziach zostały wymienione miejsca do spędzania wolnego czasu tj. MDK, 

basen, boisko sportowe. 

Pytanie 6. O jakich Świebodzicach marzysz? Proszę podad, co zmieniłbyś w Świebodzicach 

zasiadając w fotelu Burmistrza Miasta? 

Pytanie to miało formę otwartą. Wyniki badao ankietowych wskazują, że zdaniem młodzieży 

w mieście zdecydowanie brakuje miejsc do spędzania wolnego czasu (54%). Na drugim miejscu 

ankietowani wymieniają problem związany z patologiami społecznymi występującymi 

w zmarginalizowanych grupach społecznych (33%).  

Wśród innych ważnych spraw, respondenci  wskazali: 

 rozwój gospodarczy – 5%, 

 budowę obwodnicy miasta – 3%, 

 oczyszczenie rzeki - 3%, 

 rozwój współpracy międzynarodowej – 1%. 

 

 

  

brak miejsc do 
spędzania wolnego 

czasu przez 
młodzież   

55% 

problem związany z 
reintegracją 

zmarginalizowanych 
grup społecznych 

33% 

 rozwój gospodarczy  
5% 

 budowa obwodnicy 
miasta 

3% 

oczyszczenie rzeki 
3% 

 rozwój współpracy 
międzynarodowej 

1% 

O jakich Świebodzicach marzysz? Proszę podad, co zmieniłbyś w 
Świebodzicach zasiadając w fotelu Burmistrza Miasta? 
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Metryczka 

Płed  

 

 

 

 

Wiek 

 

 

  

Kobieta  
47% Mężczyzna  

53% 

Płed 

100% 

Wiek 

13 lat: 14 lat: 15 lat: Powyżej 15 lat: 
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WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEO 

STRATEGII 

W wyniku badao ankietowych przeprowadzonych podczas konsultacji społecznych określono 

ostateczny kształt misji, wizji, obszarów rozwojowych, celów strategicznych i operacyjnych, które 

zostały przedstawione w części II niniejszej Strategii.   

W wyniku konsultacji zmieniono wizję zaproponowaną w Strategii, ponieważ zaproponowana wizja, 

nie spotkała się ze 100% akceptacją. Nowa wizja, uzgodniona w toku konsultacji społecznych, która 

uzyskała 100% poparcie, brzmi: Świebodzice miastem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym, 

zapewniającym dobry poziom życia mieszkaoców w sferze społecznej i gospodarczej. 

 
Zmianie uległa również misja Strategii zaproponowana w ramach badao ankietowych, ponieważ nie 

uzyskała 100% akceptacji. Nowa wizja, która uzyskała 100% akceptację, wypracowana w toku 

konsultacji społecznych uzyskała brzmienie: misją miasta Świebodzice jest zapewnienie jego 

mieszkaocom dobrych warunków życia i zaspokajanie ich potrzeb. Priorytetem działalności władz 

samorządowych jest poprawa komfortu życia i stymulowanie rozwoju społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego.  

 

 

Akceptuję 
61% 

Nie akceptuję 
39% 

Wizja 

Akceptuję 
57% 

Nie akceptuję 
43% 

Misja 
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Wszystkie zaproponowane obszary rozwojowe zostały w pełni zaakceptowane. Ankietowani wskazali 

koniecznośd wyodrębnienia dwóch nowych obszarów: Obszar VI: Ochrona zdrowia i Obszar VII: 

Ochrona środowiska i rolnictwo.  

 

 
 

W ramach obszaru I, został w pełni zaakceptowany cel strategiczny 1. Zwiększenie atrakcyjności 

i funkcjonalności posiadanych zasobów miasta. Również cele operacyjne: Cel operacyjny 1.1. 

Wspieranie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz Cel operacyjny 1.2. Poprawa estetyki 

miasta zostały w pełni zaakceptowane. W toku konsultacji zmianie uległy cele 1.3., 1.4. i 1.5. oraz 

został zaproponowany cel 1.6, które otrzymały brzmienie: 

 Cel operacyjny 1.3. Usprawnienie ruchu na węzłowych skrzyżowaniach poprzez budowę rond 

i sygnalizacji. 

 Cel operacyjny 1.4. Integracja komunikacyjna miasta. 

 Cel operacyjny 1.5. Optymalizacja wykorzystania dysponowanego taboru w zakresie 

dopasowania wielkości taboru do jego obciążenia. 

 Cel operacyjny 1.6. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkalne. 

 

Akceptuję 
61% 

Nie akceptuję 
39% 

Obszar: Ochrona zdrowia 

Akceptuję 
57% 

Nie akceptuję 
43% 

Obszar: Ochrona środowiska i 
rolnictwo 
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Jeśli chodzi o obszar rozwojowy II. Promocja przedsiębiorczości został on w pełni zaakceptowany. 

Również cel strategiczny 2. Trwały rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę miejsc pracy 

oraz efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych został w pełni zaakceptowany. Cele 

operacyjne 2.1., 2.2. oraz 2.3. zaproponowane w ankiecie, zostały w pełni zaakceptowane. 

Ankietowani zgłosili dodatkowy cel w ramach obszaru II: Cel operacyjny 2.4. Utworzenie Rady 

Wspierania Przedsiębiorczości.  

 

 
 

W obszarze III. Turystyka i rekreacja, cel strategiczny 3. Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności 

turystycznej Świebodzic został zaakceptowany w 100%. Ankietowani odrzucili cel 3.1. Wzmocnienie 

atrakcyjności turystycznej miasta, zmodyfikowali cel 3.4. Promocja wartości krajobrazowych, który 

otrzymał brzmienie: Kształtowanie i ochrona wartości krajobrazowych. W toku konsultacji 

społecznych zostały zaproponowane dwa dodatkowe cele: cel operacyjny 3.6. Remont i modernizacja 

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz cel operacyjny 3.7. Budowa nowych ścieżek rowerowych. 

Pozostałe cele zostały zaakceptowane w 100%.  

 
 

Akceptuję 
97% 

Nie akceptuję 
3% 

Cele operacyjny 2.4. Utworzenie Rady 
Wspierania Przedsiębiorczości. 

Akceptuję 
97% 

Nie akceptuję 
3% 

Cel operacyjny 3.6. Remont i     
modernizacja infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej.  
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Zarówno obszar IV. Edukacja i kultura, jak i cel strategiczny  4. Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców 

w sferze edukacji i kultury zostały w 100% zaakceptowane.  

Cztery cele operacyjne zostały w pełni zaakceptowane. Zmodyfikowany został cel. Rozszerzenie 

oferty edukacyjnej oraz zorganizowanie elastycznego systemu edukacji, który otrzymał brzmienie: 

Elastyczne i systematyczne rozszerzenie oferty edukacyjnej. Ankietowani zaproponowali nowy cel 

operacyjny: Zapewne wysokiego poziomu szkolnictwa.  

 

 
 

Obszar rozwojowy V: Polityka społeczna, cel strategiczny 5. Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców 

w zakresie usług społecznych oraz cel operacyjny 5.1. Przeciwdziałanie bezrobociu zostały w 100% 

zaakceptowane. Pozostałe cele zostały zmienione oraz powstały nowe cele. Cele wypracowane 

w toku konsultacji społecznych, które zyskały pełna akceptację to: 

 Cel operacyjny 5.2. Zapewnienie bezpieczeostwa mieszkaoców. 

 Cel operacyjny 5.3. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej. 

 Cel operacyjny 5.4. Zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli. 

Akceptuję 
97% 

Nie akceptuję 
3% 

Cel operacyjny 3.7. Budowa nowych 
ścieżek rowerowych. 

Akceptuję 
97% 

Nie akceptuję 
3% 

Cel operacyjny 4.1. Zapewnienie 
wysokiego poziomu szkolnictwa. 
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 Cel operacyjny 5.5. Reintegracja grup wykluczonych. 

 Cel operacyjny 5.6. Wspieranie działao organizacji pozarządowych. 

 Cel operacyjny 5.7. Propagowanie, wdrażanie i wspieranie działao wolontariatu. 

 Cel operacyjny 5.8. Utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 Cel operacyjny 5.9. Intensyfikacja dialogu społecznego. 

 Cel operacyjny 5.10. Wykorzystanie aktywności społecznej mieszkaoców miasta w kreowaniu 

jego rozwoju. 

 

W toku konsultacji zostały wydzielone dwa obszary rozwojowe: Obszar VI. Ochrona zdrowia i Obszar 

VII. Ochrona środowiska i rolnictwo.  

 

W ramach Obszaru VII. zaproponowano cele dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, które zostały 

przeniesione z obszaru I.  

W toku konsultacji społecznych został zaproponowany następujący cel strategiczny dla obszaru VI: 

Ochrona zdrowia: Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców z zakresie ochrony zdrowia. Zostały także 

zaproponowane następujące cele operacyjne, które również zyskały pełną akceptację: 

 Cel operacyjny 6.1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkaoców. 

 Cel operacyjny 6.2. Poprawa warunków zdrowotnych mieszkaoców poprzez wzrost jakości 

usług w jednostkach ochrony zdrowia. 

 Cel operacyjny 6.3. Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz 

specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

 Cel operacyjny 6.4. Zapewnienie warunków do rehabilitacji osób starszych 

i niepełnosprawnych oraz zapewnienie im warunków do aktywnego spędzania czasu. 

 Cel operacyjny 6.5. Organizowanie badao profilaktycznych oraz spotkao ze specjalistami. 

 Cel operacyjny 6.6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

W toku konsultacji zaproponowano również obszar VII. Ochrona środowiska i rolnictwo; cel 

strategiczny 7. Wspieranie rolnictwa oraz działao w zakresie ochrony środowiska. 

 Cel operacyjny 7.1. Działanie na rzecz utworzenia sołectwa dla obszarów wiejskich.  

 Cel operacyjny 7.2. Wspieranie integracji środowiska wiejskiego w wymiarze społeczno-

kulturowym. 

 Cel operacyjny 7.3. Wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych  

i agroturystycznych. 

 Cel operacyjny 7.4. Melioracja terenów rolniczych. 

 Cel operacyjny 7.5. Zachowanie czystości środowiska naturalnego. 

 Cel operacyjny 7.6. Wspierania działao i projektów proekologicznych. 

 Cel operacyjny 7.7. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeostwa powodziowego. 

 Cel operacyjny 7.8. Dążenie do pełnego zabezpieczenia rzeki Pełcznicy i potoków 

stwarzających zagrożenie powodziowe. 

 Cel operacyjny 7.9. Działanie na rzecz budowy zbiorników retencyjnych. 

 Cel operacyjny 7.10. Edukacja mieszkaoców terenów potencjalnie zagrożonych powodzią. 
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ROZDZIAŁ 7 

 

ANALIZA SWOT 

 

 

Pierwszym elementem analizy SWOT była ocena zasobów miasta, która pozwoliła na identyfikację 

mocnych i słabych stron Świebodzic. Ważnym aspektem analizy było określenie zasobów 

charakterystycznych dla miasta. Identyfikacja szans i zagrożeo płynących z otoczenia stanowiła drugi 

etap analizy SWOT. Efektem ich konfrontacji z wynikami zasobów każdego z obszarów było 

określenie kierunków rozwoju. Analizę SWOT przeprowadzono strukturalnie, analizując poszczególne 

czynniki mające kluczowe znaczenie dla  rozwoju miasta.   

 

Podstawą do przeprowadzenia analizy SWOT były wyniki badao ankietowych oraz spotkania 

konsultacyjne. 

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeo jest syntezą 

poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miasta. Wiele kwestii podnoszonych było 

w sposób nieomal identyczny przez kilka lub nawet kilkanaście osób, można je zatem nazwad 

uniwersalnymi.  

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miasta i stojących przed nim szansach 

i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miasta ułożonych 

przekrojowo w ramach poszczególnych sfer życia społeczno - gospodarczego. 

 

Analizie poddano siedem najważniejszych sfer działalności miasta: 

 infrastruktura miejska, 

 promocja przedsiębiorczości, 

 turystyka i rekreacja, 

 edukacja i kultura, 

 polityka społeczna, 

 ochrona zdrowia, 

 ochrona środowiska i rolnictwo. 
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SFERA I: INFRASTRUKTURA MIEJSKA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 położenie na skrzyżowaniu dróg krajowych 

i wojewódzkich, 

 wielofunkcyjnośd struktury przestrzennej 

miasta, 

 sąsiedztwo miasta Wałbrzycha, 

 istnienie sieci kanalizacyjnych, 

 istnienie zelektryzowanej linii kolejowej relacji 

Wrocław – Wałbrzych, Jelenia Góra, 

 posiadanie pewnego źródła zaopatrzenia 

w wodę. 

 

 

 niezadowalający stan infrastruktury 

technicznej, 

 niska estetyka miasta oraz wartości substancji 

architektonicznej, 

 problemy komunikacyjne związane 

z płynnością i bezpieczeostwem ruchu 

drogowego,  

 niedostateczna integracja komunikacyjna 

miasta, 

 niedostateczne wykorzystanie posiadanego 

taboru w stosunku do obciążenia linii, 

 brak mieszkao i miejsc pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 rozwój Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, 

 bliskośd specjalnych stref ekonomicznych, 

 planowana rozbudowa lotniska. 

 

 niebezpieczeostwo odpływu inwestorów, 

 niedobór środków na infrastrukturę 

komunikacyjną, 

 duża konkurencja między poszczególnymi 

miastami w walce o inwestorów, 

 uzależnienie planów budowy lotniska od 

środków finansowych miasta. 
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SFERA II: PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 preferencje dla inwestorów w ramach 

podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, 

 lokalizacja WSSE w pobliżu głównych szlaków 

komunikacyjnych,  

 szeroko rozwinięta sied handlowo – usługowa, 

 duża motywacja mieszkaoców do  osiągania 

wysokiego poziomu życia w oparciu 

o samodzielnośd, samorealizację, dążenie do 

rozwoju, 

 chęd doskonalenia się ludzi młodych oraz 

podnoszenie kompetencji zawodowych, 

 potencjał kreatywności i inicjatywy ludzi 

młodych.  

 mała ilośd prężnie działających instytucji 

wsparcia przedsiębiorczości, 

 nieumiejętnośd pozyskiwania środków 

finansowych na inwestycje, 

 mała wiedza przedsiębiorców 

rozpoczynających działalnośd w zakresie 

prawa gospodarczego i innych, 

 nieliczna oferta miejsc pracy dla 

absolwentów wyższych uczelni.  

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 rozwój sieci współpracy instytucji rynku pracy 

z przedsiębiorcami, 

 realizacja nauczania przedsiębiorczości 

w szkołach ponadgimnazjalnych,  

 rosnące kompetencje nauczycieli 

przedsiębiorczości i wspieranie przez szkoły 

uczniowskich przedsięwzięd 

przedsiębiorczych, 

 rosnąca świadomośd potrzeby uczenia się 

przez całe życie i świadoma akceptacja zmian 

i wymagao na rynku pracy.  

 niski poziom identyfikacji absolwentów szkół 

z miastem, który wyraża wysoka skłonnośd 

do szukania szans zawodowych i życiowych 

poza miastem, 

 odpływ młodych mieszkaoców miasta, 

 niskie umiejętności praktyczne absolwentów 

szkół, 

 niesprzyjające czynniki makroekonomiczne 

podnoszące ryzyko prowadzenia działalności 

gospodarczej. 
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SFERA III: TURYSTYKA I REKREACJA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 atrakcyjne tereny sprzyjające uprawianiu 

turystyki aktywnej, 

 znaczna ilośd ciekawych zachowanych 

zabytków architektury, 

 bliskie sąsiedztwo Zamku Książ, 

 malownicze szlaki rowerowe, 

 dobra baza  sportowo – rekreacyjna, 

 liczne imprezy kulturalne. 

 

 niedostateczne wykorzystanie wartości 

krajobrazowych,  

 niezadowalający stan techniczny obiektów 

zabytkowych, 

 krótki sezon turystyczny i koncentracja ruchu 

turystycznego na najatrakcyjniejszych 

obszarach, 

 niewielka baza agroturystyczna, 

 brak centrum czasu wolnego. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 aktywny wypoczynek jako model 

cywilizacyjny, 

 sąsiedztwo dużych miast, 

 atrakcyjne warunki przyrodnicze do tworzenia 

lokalnego systemu ścieżek rowerowych 

o charakterze komunikacyjnym, rekreacyjnym 

i poznawczym, 

 wykorzystanie funduszy UE, 

 wyeksponowanie atrakcji turystycznych 

i rekreacyjnych. 

 moda na wypoczynek poza granicami kraju 

oraz w popularnych nadmorskich i górskich 

ośrodkach, 

 odpływ turystów do pobliskich, bardziej 

atrakcyjnych ośrodków. 
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SFERA IV: EDUKACJA I KULTURA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 dobrze rozwinięta baza oświatowa, 

 wysoki poziom artystyczny i merytoryczny 

Miejskiego Domu Kultury, 

 liczne i zróżnicowane inicjatywy kulturalne 

w mieście, 

 organizowanie licznych wydarzeo i imprez 

o charakterze kulturalnym, 

 dobrze wykształceni, wysoko 

zmotywowani i zaangażowani pracownicy 

instytucji kultury, 

 szerokie zaangażowanie społeczności lokalnej 

i regionalnej w dziedzinie kultury,  

 silne poczucie tożsamości lokalnej 

i regionalnej. 

 mała dostępnośd obiektów edukacyjnych 

i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych, 

 niewystarczające środki finansowe na 

organizację zajęd pozalekcyjnych, 

 niedostateczne zróżnicowanie oferty 

kulturalnej, 

 ograniczone środki w budżecie miasta na 

kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 dopasowana koncepcja rozwoju edukacji 

i dokształcania do wymagao rynku pracy, 

 rozwój współpracy lokalnej między 

podmiotami związanymi z rynkiem pracy 

(szkoły, instytucje rynku pracy, partnerzy 

społeczni), 

 stworzenie konkurencyjnej oferty kulturalnej 

w celu poszerzenia oferty turystycznej, 

 napływ turystów z okolicznych miejscowości,  

 możliwośd wykorzystania funduszy 

strukturalnych UE w sferze kultury 

i dziedzictwa kulturowego, 

 wysoka społeczna akceptacja dla rozwoju 

i upowszechniania kultury. 

 migracja młodzieży (ujemne saldo), 

 nierównośd szans młodzieży z ubogich 

rodzin, 

 odpływ zainteresowao odbiorców w stronę 

kultury masowej, 

 zbyt małe środki publiczne przeznaczane na 

rozwój kultury. 
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SFERA V: POLITYKA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 funkcjonowanie placówek 

instytucjonalnej pomocy 

niepełnosprawnym w zakresie 

rehabilitacji leczniczej, zawodowej 

i społecznej, 

 duża ilośd organizacji pozarządowych 

działających na terenie miasta, 

 monitoring niekorzystnych zjawisk 

i problemów społecznych, 

 dobra współpraca władz lokalnych z policją, 

 wzrost akceptacji społecznej dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 niekorzystna struktura wykształcenia, 

 wysokie długotrwałe bezrobocie, również 

wśród ludzi młodych, 

 występowanie zjawiska dziedziczenia 

bezrobocia, 

 niska dostępnośd do kształcenia 

ustawicznego, 

 niski poziom wykształcenia długotrwale 

bezrobotnych, 

 liczne akty wandalizmu, 

 brak dialogu społecznego, 

 brak obiektów pobytowych i opiekuoczych 

dla osób starszych, niepełnosprawnych, 

 brak dbałości o mienie wspólne 

(publiczne), 

 brak perspektyw dla młodych ludzi 

związanych z pracą na terenie miasta, 

 mała aktywnośd społeczna, 

 rozwój środowisk zagrożonych patologiami 

społecznymi, 

 bariery architektoniczne i komunikacyjne. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 zwiększająca się aktywnośd, potencjał    

i kompetencje organizacji  pozarządowych, 

 edukacja młodzieży w kierunku zawodów 

deficytowych na rynku pracy, 

 integracja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych, 

 możliwośd pozyskania środków unijnych 

przez organizacje pozarządowe, 

 kształtowanie aktywnych postaw 

obywatelskich, 

 wzrost poziomu wykształcenia osób 

niepełnosprawnych. 

 

 postępujące ubożenie społeczeostwa, 

 niechęd i opór wobec zmian kwalifikacji 

zawodowych, 

 stale poszerzający się obszar ubóstwa 

sprzyjający rozwojowi patologii 

społecznych, 

 brak motywacji społeczeostwa do edukacji 

i przedsiębiorczości, 

 niewystarczająca partycypacja obywateli 

w rozwiązywaniu problemów istotnych dla 

społeczności lokalnych. 
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SFERA VI: OCHRONA ZDROWIA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 funkcjonowanie szpitala, publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej oraz niepublicznych ZOZ-

ów, 

 dostępnośd do kilkunastu rodzajów 

specjalistycznych usług medycznych, 

 prawidłowa opieka medyczna 

wykwalifikowanego personelu medycznego, 

 organizowanie „akcji zdrowia”, 

 działalnośd poradni dla osób uzależnionych, 

 całodobowe dyżury aptek. 

 

 niedostateczna wiedza mieszkaoców na 

temat zapobiegania i profilaktyki chorób, 

 niedostateczna jakośd świadczonych usług 

zdrowotnych, 

 brak odpowiednich warunków do 

rehabilitacji osób starszych 

i niepełnosprawnych, 

 brak propozycji i warunków do aktywnego 

spędzania czasu dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, 

 niedostateczna ilośd środków finansowych 

na  prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 poprawa jakości i dostępności 

specjalistycznych usług medycznych dla 

mieszkaoców, 

 wzrost zainteresowania promocją 

i profilaktyką zdrowia. 

 szeroki dostęp do programów profilaktyki 

i promocji zdrowia. 

 

 rosnąca zapadalnośd na choroby 

cywilizacyjne, 

 zbyt późne wykrywanie chorób wynikające 

z braku edukacji i małej świadomości, 

 zmniejszenie środków finansowych 

niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej. 

 

 

  



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

176 

 

SFERA VII: OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 dostęp do sieci wodociągowej, 

 system selektywnej zbiórki i utylizacji 

odpadów (rozstawione pojemniki do 

selektywnej zbiórki odpadów, opakowao 

plastikowych, makulatury, szkła kolorowego 

i białego), 

 dobre warunki przyrodnicze do produkcji 

rolniczej, 

 dobrze rozwinięte rolnictwo, 

 znacząca rola rolnictwa pomimo miejskiego 

charakteru gminy.  

 

 słabe tempo wprowadzania segregacji 

odpadów komunalnych, 

 niska świadomośd mieszkaoców odnośnie 

ochrony środowiska i zagrożenia 

powodziowego, 

 brak odpowiedniej infrastruktury 

przeciwpowodziowej, w tym zabezpieczenia 

rzeki Pełcznicy, jej dopływów oraz brak 

zbiorników retencyjnych, 

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 

 intensywny ruch na drogach powodujący 

zanieczyszczenia atmosfery i hałas, 

 słaba edukacja ekologiczna społeczeostwa, 

 ograniczone możliwości zwalczania skutków 

klęsk żywiołowych. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 ochrona środowiska naturalnego, 

 rozwój nowoczesnych gospodarstw rolnych, 

 rozwój agroturystyki, 

 rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego 

i zakładów produkcyjnych, 

 edukacja ekologiczna mieszkaoców, 

 zachęcanie mieszkaoców do dbałości 

o środowisko i jego estetykę. 

 wzrastający ruch pojazdów, 

 brak środków finansowych na ochronę 

środowiska, 

 niski poziom świadomości ekologicznej 

mieszkaoców. 
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CZĘŚD II 
 

CELE I SFORMUŁOWANIA 
STRATEGII 
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ROZDZIAŁ 8 
 

WIZJA MIASTA ŚWIEBODZICE  
 

 

Wizja w myśl definicji to wyraz aspiracji społecznych i wyobrażeo przyszłości określających: rangę, 

atrakcyjnośd, efekty wykorzystania atutów i szans rozwojowych oraz eliminację problemów 

i zagrożeo. Wizja powinna określid ton przyszłych celów strategicznych, przedstawid gminę naszych 

marzeo. 

 

Wizja rozwoju miasta Świebodzice została skonstruowana przy uwzględnieniu następujących założeo: 

 wizja obrazuje stany i procesy pożądane przez mieszkaoców, 

 wizja składa się z elementów komplementarnych, wzajemnie się wspomagających,  

 wizja pełni funkcje motywacyjne wobec podmiotów lokalnych do podejmowania działao 

na rzecz rozwoju swego miasta,  

 wizja jest zbiorem zamierzeo możliwych do osiągnięcia, na rzecz których będą działad 

podmioty związane z miastem, 

 wizja stanowi bazę dla wypracowania priorytetów i celów rozwoju. 

 
Wypracowana podczas spotkao wizja miasta Świebodzice zawiera akceptowane społecznie 

oczekiwania mieszkaoców dotyczące rozwoju miasta w prognozowanym okresie 2012-2020. 

 
 
WIZJA MIASTA ŚWIEBODZICE: 
 

 
 

 

Zapis wizji przyszłości miasta jest wynikiem wypracowanym podczas spotkao konsultacyjnych 

przedstawicieli społeczności miejskiej oraz wynikiem badao ankietowych. 

 

Pierwszym etapem formułowania wizji było określenie grup społecznych, do których przede 

wszystkim będzie skierowana Strategia. Do najważniejszych spośród nich zaliczono w kolejności: 

mieszkaocy, a szczególnie młodzież, przedsiębiorcy i liderzy biznesu, samorząd. 

 

 
Świebodzice miastem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym, zapewniającym dobry 

poziom życia mieszkaoców w sferze społecznej i gospodarczej. 
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To właśnie mieszkaocy oczekują od swojego miasta realizacji ich pragnieo dotyczących warunków 

życia i możliwości rozwoju. Oczekiwania te znalazły swój zapis w prezentowanej wizji przyszłości 

miasta. 

Konieczny jest partnerski udział wszystkich grup społecznych zjednoczonych w realizacji wspólnego 

celu jakim jest osiągnięcie określonej w wizji przyszłości miasta Świebodzice. 

 

Strategia poprzez zarysowanie możliwości rozwoju (wizja) powinna byd wykorzystywana jako szeroka 

forma współpracy i współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów takich jak: władze 

lokalne, instytucje pozarządowe, podmioty gospodarcze i społeczeostwo.  
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ROZDZIAŁ 9 
 

MISJA MIASTA ŚWIEBODZICE  
 

 

„Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020” wymagała 

określenia również misji miasta, która jest sformułowanym w sposób najbardziej ogólny zbiorem 

zasad wpływających na realizację planów rozwoju, kształtujących wizerunek miasta w otoczeniu 

i wyróżniającym je wśród innych; nadających Świebodzicom jego własną, powszechnie 

rozpoznawalną specyfikę. 

 

Misja miasta opisuje jego mandat do realizacji wizji rozwoju oraz nadrzędne wartości (zasady), jakimi 

gmina będzie się kierowad podejmując działania na rzecz realizacji wizji. Misja to syntetyczny opis 

sposobu postępowania w celu realizacji wizji miasta. 

 

Misja miasta Świebodzice została wypracowana w trakcie spotkao konsultacyjnych na podstawie 

wstępnej wersji zaproponowanej przez Zespół Projektowy. 

 

 

MISJA MIASTA ŚWIEBODZICE: 

 

 

Tak zdefiniowana misja spełnia funkcję wyznacznika podstawowych kierunków prac nad określeniem 

celów strategicznych rozwoju miasta Świebodzice oraz celów operacyjnych.   

 

Misja opierad się będzie o realizację przedsięwzięd, dla których wyznaczono główne obszary 

rozwojowe:  

 

- obszar rozwojowy I: INFRASTRUKTURA MIEJSKA, 

- obszar rozwojowy II: PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 

- obszar rozwojowy III: TURYSTYKA I REKREACJA, 

- obszar rozwojowy IV: EDUKACJA I KULTURA, 

 
MISJĄ miasta Świebodzice jest zapewnienie jego mieszkaocom dobrych warunków 

życia i zaspokajanie ich potrzeb. Priorytetem działalności władz samorządowych jest 

poprawa komfortu życia i stymulowanie rozwoju społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego.  
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- obszar rozwojowy V: POLITYKA SPOŁECZNA, 

- obszar rozwojowy VI: OCHRONA ZDROWIA, 

- obszar rozwojowy VII: OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO. 
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ROZDZIAŁ 10 
 

CELE STRATEGICZNE  
 

 

Cele strategiczne to cele z długim horyzontem czasowym, wynikające z wizji rozwoju, będące jej 

konkretyzacją. Cele te wyznaczają kierunek działania podmiotów życia społecznego i gospodarczego 

miasta. Są to cele długookresowe, wskazujące działania, które prowadzą do zwiększenia przyszłych 

możliwości i konkurencyjności miasta.  

 

Są one sformułowane ogólnie jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane funkcje (potrzeby), 

które winny zostad zrealizowane (zaspokojone) w określonym horyzoncie czasu. Pomimo swej 

ogólności cele strategiczne są związane z konkretną rzeczywistością oraz prognozą jej zmian 

w przyszłości. Są one sobie równe pod względem ważności i pilności, a zatem ich uszeregowanie nie 

ma wpływu na kolejnośd realizacji. 

 

Cele operacyjne stanowią rozwinięcie celów strategicznych, obejmują krótszy horyzont czasowy. 

Realizacja celów operacyjnych stanowi podstawę do osiągnięcia celów strategicznych. 

Określenie celów strategicznych i operacyjnych służy wykorzystaniu szans i potencjału miasta 

Świebodzice w przezwyciężeniu słabych stron i zagrożeo dla jej zrównoważonego rozwoju 

w perspektywie do 2020 roku. 

 

CEL STRATEGICZNY 1: Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności posiadanych zasobów miasta. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 1.1. Wspieranie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej. 

CEL OPERACYJNY 1.2. Poprawa estetyki miasta. 

CEL OPERACYJNY 1.3. 
Usprawnienie ruchu na węzłowych skrzyżowaniach poprzez budowę rond 

i sygnalizacji. 

CEL OPERACYJNY 1.4. Integracja komunikacyjna miasta. 

CEL OPERACYJNY 1.5. 
Optymalizacja wykorzystania dysponowanego taboru w zakresie 
dopasowania wielkości taboru do jego obciążenia. 

CEL OPERACYJNY 1.6. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkalne. 

 

Realizacja powyższych celów operacyjnych ma za zadanie podnieśd atrakcyjnośd i funkcjonalnośd 

miasta oraz zasobów będących w jego posiadaniu.   

Główny nacisk zostanie położony na inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej w mieście.  

Realizacja tego celu będzie polegad na: zwiększaniu liczby urządzeo infrastruktury technicznej 
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(wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowniczej, drogowej i okołodrogowej, melioracyjnej); poprawie jej 

zakresu technicznego; zwiększeniu bezpieczeostwa użytkowania tej infrastruktury; zwiększeniu jej 

trwałości; zwiększeniu jej wydajności; zwiększeniu jej dostępności; zwiększeniu efektywności jej 

budowy i eksploatacji; zmniejszeniu jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne.  

Ważnym krokiem do realizacji celów operacyjnych jest poprawa estetyki miasta. Istotne jest podjęcie 

działao, które z jednej strony umożliwią poprawę estetyki terenów należących do miasta, a z drugiej 

wymuszą większą dbałośd o estetykę posesji właścicieli prywatnych.  Konieczna jest zatem 

współpraca służb miejskich z właścicielami nieruchomości na terenie miasta oraz motywacja 

mieszkaoców do dbania o estetyczny wygląd miasta. 

Realizacja celu strategicznego zakłada również przeprowadzenie działao związanych z usprawnieniem 

ruchu na skrzyżowaniach, tak aby zwiększyd bezpieczeostwo ruchu drogowego na skrzyżowaniach. 

Konieczne będzie przebudowanie skrzyżowao - zbudowanie rond i sygnalizacji. Realizacja 1. celu 

strategicznego nastąpi także poprzez  integrację komunikacyjną miasta i optymalizację  

wykorzystania taboru drogowego, tak aby zwiększyd efektywnośd i skutecznośd komunikacji 

miejskiej. Konieczne jest stworzenie takich rozwiązao komunikacyjnych w mieście, aby poprawid 

płynnośd i bezpieczeostwo przejazdu oraz zapewnid lepszy dostęp do miasta i jego obszarów 

inwestycyjnych. 

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności miasta nastąpi również dzięki przygotowaniu terenów 

pod budownictwo mieszkaniowe.  

Dzięki tym wszystkim działaniom podniesie się jakośd życia mieszkaoców oraz ich zadowolenie. 

Wymierne korzyści z realizacji celów: 

 wzrost atrakcyjności miasta, 

 poprawa bezpieczeostwa w mieście, 

 zmniejszenie liczby wypadków drogowych, 

 poprawienie drożności sieci komunikacyjnej, 

 rozbudowa sieci dróg, 

 wzrost inwestycji, 

 poprawa warunków życia w mieście. 

Mierzalne rezultaty: 

 długośd wybudowanych dróg, 

 długośd przebudowanych dróg, 

 długośd wyremontowanych dróg, 

 liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych, 

 liczba wybudowanych rond, 

 liczba zmodernizowanych/ przebudowanych skrzyżowao, 

 powierzchnia przygotowanych terenów pod mieszkalnictwo, 

 liczba wyremontowanych/ przebudowanych budynków,  

 wzrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej. 

Rola miasta w realizacji celów (organizacyjna, finansowa) 

Wiodąca, organizacyjno - finansowa. Miasto jako właściciel infrastruktury technicznej pełnid będzie 

główną rolę w realizacji 1. celu strategicznego. Będzie pełnid funkcje inicjatora oraz inwestora. 
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CEL STRATEGICZNY 2: 
Trwały rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę miejsc pracy 

oraz efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 2.1. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkaoców. 

CEL OPERACYJNY 2.2. Rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej. 

CEL OPERACYJNY 2.3. Wspieranie działao na rzecz wzrostu zatrudnienia. 

CEL OPERACYJNY 2.4. Utworzenie Rady Wspierania Przedsiębiorczości. 

 

Realizacja 2. celu strategicznego jest konieczna dla ograniczania bezrobocia oraz wzrostu poziomu 

zatrudnienia.  

Głównym zadaniem lokalnych władz powinno byd wspieranie przedsiębiorczości oraz podejmowanie 

działao na rzecz mieszkaoców planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Duża liczba osób 

bezrobotnych chętnych do przekwalifikowania się i dobrze wykształconych, posiada potrzebę 

skorzystania z usług doradczych, szkoleo i zasięgnięcia informacji związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. W celu zaspokojenia ich potrzeb konieczna jest organizacja bezpłatnych 

szkoleo, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. 

Do obniżenia poziomu bezrobocia w mieście może przyczynid się również rozwój miejskich stref 

aktywności gospodarczej oraz promocja posiadanych terenów inwestycyjnych. Kształtowanie 

i promowanie cech przedsiębiorczych wśród mieszkaoców wymaga zastosowania innowacyjnych 

i atrakcyjnych programów edukacyjnych ukierunkowanych na przedsiębiorczośd, języki obce oraz 

technologie informacyjne. 

W celu stworzenia warunków umożliwiających wymianę informacji i wiedzy pomiędzy 

przedsiębiorcami proponuje się utworzenie Rady Wspierania Przedsiębiorczości, która przyczyni się 

także do wzrostu liczby prywatnych firm.  

Wymierne korzyści z realizacji celów: 

 spadek poziomu bezrobocia, 

 wzrost zadowolenia mieszkaoców, 

 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, 

 wzrost liczby miejsc pracy, 

 wzrost motywacji mieszkaoców. 

Mierzalne rezultaty: 

 liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkaoców, 

 liczba osób pracujących, 

 liczba przedsiębiorstw zakładanych przez osoby korzystające ze szkoleo, 

 liczba zorganizowanych szkoleo zawodowych, 

 liczba zaktywowanych bezrobotnych, którzy powrócili na rynek pracy, 

 liczba inwestorów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Rola miasta w realizacji celów (organizacyjna, finansowa) 

Organizacyjna. Władze miasta nie mają możliwości bezpośredniej walki z bezrobociem, ale powinny 

podejmowad działania wspierające lokalną przedsiębiorczośd.  
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Rola miasta w realizacji celu strategicznego sprowadzi się do:  

 organizowania współpracy z różnymi instytucjami, w tym z powiatowym urzędem pracy, 

 stymulowania szkoleo i przekwalifikowao, 

 aktywizacji społeczeostwa, 

 wprowadzenia ulg w podatkach dla przedsiębiorców, 

 uzbrajania terenów pod inwestycje, 

 sprawnej obsługi petentów, 

 prowadzenia działao inspirujących, stymulujących i wspierających realizację określonych 

zadao, 

 wpływania na stosowne podmioty decyzyjne i monitowaniu, aby zrealizowały one zadania 

przypisane im z mocy prawa. 

 

CEL STRATEGICZNY 3: Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Świebodzic. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 3.1. Rozwój i poprawa jakości bazy rekreacyjnej. 

CEL OPERACYJNY 3.2 
Wykorzystanie i ochrona zabytków miasta do kształtowania przestrzeni 
publicznej. 

CEL OPERACYJNY 3.3. Kształtowanie i ochrona wartości krajobrazowych. 

CEL OPERACYJNY 3.4. Promocja wydarzeo i imprez odbywających się w mieście. 

CEL OPERACYJNY 3.5. Stworzenie centrum czasu wolnego. 

CEL OPERACYJNY 3.6. Remont i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

CEL OPERACYJNY 3.7. Budowa nowych ścieżek rowerowych. 

 

Powyższy cel strategiczny zorientowany jest na wzmocnienie potencjału turystycznego miasta 

poprzez efektywne wykorzystanie jego walorów. 

Rosnąca na całym świecie świadomośd zdrowotna ludzi sprzyja rozwojowi „popytu na sport”. 

Odpowiednia i dostępna infrastruktura sportowa i rekreacyjna to nie tylko szansa na zdrowsze 

społeczeostwo, ale również dodatkowa oferta turystyczna i możliwośd organizacji imprez sportowych 

w mieście przyciągających nowych gości. 

Miasto Świebodzice dysponuje korzystnymi walorami naturalnymi, na bazie których może rozwijad 

funkcję turystyczno - rekreacyjną na swoim terenie. Dobre położenie i bliskośd aglomeracji miejskich 

takich, jak: Wałbrzych, Wrocław, Jelenia Góra powinny ułatwid promocję turystyczną Świebodzic. 

Miasto, chcąc rozwijad turystykę, musi jednak zadbad o poprawę swojej atrakcyjności i estetykę. 

W tym celu, wykorzystując istniejącą bazę oraz walory środowiska naturalnego, planuje się 

uruchomienie szeregu zadao, tj. budowę nowych ścieżek rowerowych, rozbudowę bazy rekreacyjnej 

oraz remont i modernizację istniejącej już infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.  

Utworzenie centrum czasu wolnego wpłynie na rozwój więzi społecznych wśród mieszkaoców miasta, 

integrację społeczną, przeciwdziałanie anonimowości mieszkaoców. Również młodzież powinna mied 

możliwośd zagospodarowania swojego wolnego czasu zgodnie z zainteresowaniami. Pośrednio 

zorganizowanie wolnego czasu mieszkaocom pomoże w przeciwdziałaniu patologiom. 
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Całośd wspieranych działao przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta oraz 

powstawania i rozwoju infrastruktury noclegowej. 

O atrakcyjności miasta decyduje również przestrzeo publiczna, jaką miasto oferuje swoim 

mieszkaocom i turystom, stąd istotnym elementem będzie wykorzystanie i ochrona zabytków miasta 

oraz kształtowanie i ochrona wartości krajobrazowych.  

Turystyka kulturalna i rekreacja są dwoma z dominujących form turystyki, dlatego też inwestycje 

w kulturę i rekreację stanowią czynnik rozwoju turystyki na terenie miasta. Imprezy kulturalne 

i sportowe zachęcają mieszkaoców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym miasta 

i podnoszą jego atrakcyjnośd. W celu pozyskania turystów niezbędne jest przygotowanie 

profesjonalnej i wiarygodnej oferty promocyjnej.  

Wymierne korzyści z realizacji celów: 

 lepszy dostęp do obiektów sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej mieszkaoców, 

 zwiększenie działalności pozalekcyjnej w szkołach, organizowanej przez kluby sportowe, rady 

rodziców, rady osiedlowe i inne, 

 zwiększenie sportowo - rekreacyjnej działalności wśród lokalnej społeczności, 

 zwiększenie aktywności rekreacyjnej i poprawa zdrowotności mieszkaoców,  

 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Mierzalne rezultaty: 

 liczba powstałych produktów turystycznych, 

 długośd wybudowanych ścieżek rowerowych, 

 liczba korzystających ze szlaków turystycznych, 

 liczba turystów odwiedzających miasto, 

 liczba przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki, 

 liczba wybudowanych / zmodernizowanych obiektów rekreacyjnych. 

Rola miasta w realizacji celów (organizacyjna, finansowa) 

Miasto pełnid będzie rolę współinicjatora i współorganizatora działao przyczyniających się do 

realizacji 3. celu strategicznego. Ponadto władze miasta odpowiedzialne będą za organizację promocji 

potencjału kulturalno – turystycznego miasta. 

 

CEL STRATEGICZNY 4: Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców w sferze edukacji i kultury. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 4.1. Zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa. 

CEL OPERACYJNY 4.2 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych i kulturalnych. 

CEL OPERACYJNY 4.3 Elastyczne i systematyczne rozszerzanie oferty edukacyjnej. 

CEL OPERACYJNY 4.4. Dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych. 

CEL OPERACYJNY 4.5. Rozwój oferty kulturalnej. 

CEL OPERACYJNY 4.6. 
Skierowanie aktywności młodych ludzi na działania konstruktywne oraz 

zagospodarowanie ich czasu wolnego. 
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Realizacja 4. celu strategicznego ma za zadnie wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej 

mieszkaoców. 

W celu jego realizacji konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa. Obecne 

zapotrzebowanie rynku pracy wymaga kształcenia wśród uczniów nowych umiejętności, np. 

językowych i informatycznych. Programy szkolne powinny byd konstruowane w sposób umożliwiający 

praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Dla zwiększenia szans edukacyjnych miejscowej 

młodzieży potrzebne jest systematyczne doposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne, stałe 

modernizowanie posiadanego sprzętu komputerowego oraz zwiększanie dostępności do Internetu.  

W celu poprawy warunków nauczania oraz stanu bazy edukacyjnej niezbędne jest dostosowanie 

obiektów dla osób niepełnosprawnych poprzez rozwiązania architektoniczne takie jak: podjazdy, 

windy i inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. 

Ważnym elementem w życiu społeczności jest upowszechnianie kultury, dlatego duży nacisk 

powinien byd skierowany na rozwój placówek kulturalnych, które bezpośrednio wpływają na  

wewnętrzną integrację mieszkaoców. Należy wspierad finansowo działalnośd kół zainteresowao 

istniejących przy placówkach kulturalno - oświatowych.  

Bardzo istotna jest również  organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, przyczyniających się również 

do promocji miasta.  

Koniecznym jest także skierowanie aktywności młodych ludzi na działania konstruktywne oraz 

zagospodarowanie ich czasu wolnego. Młodzież chciałaby żyd w mieście, w którym odbywa się wiele 

wydarzeo kulturalnych i sportowych, w którym można aktywnie spędzad czas wolny.  

Wymierne korzyści z realizacji celów: 

 efektywniejsze wykorzystanie posiadanej bazy dydaktycznej, 

 poprawa komfortu nauki, 

 podniesienia poziomu nauczania w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie 

miasta, 

 dostęp do różnorodnej oferty edukacyjnej, 

 zwiększenie aktywności społecznej mieszkaoców miasta, 

 poprawa wizerunku miasta. 

Mierzalne rezultaty: 

 liczba zmodernizowanych placówek oświatowych, 

 liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkolno – sportowej, 

 liczba nauczycieli, którzy podnieśli swoje kwalifikacje, 

 liczba imprez kulturalnych odbywających się w mieście, 

 liczba uczestników imprez kulturalnych. 

Rola miasta w realizacji celów (organizacyjna, finansowa) 

Wiodąca, organizacyjno - finansowa. Miasto jako właściciel infrastruktury technicznej pełnid będzie 

główną rolę w realizacji 4. celu strategicznego. Będzie pełnid funkcje inicjatora oraz inwestora. 
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CEL STRATEGICZNY 5: Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców w zakresie usług społecznych. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 5.1. Przeciwdziałanie bezrobociu. 

CEL OPERACYJNY 5.2. Zapewnienie bezpieczeostwa mieszkaoców. 

CEL OPERACYJNY 5.3. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej. 

CEL OPERACYJNY 5.4. Zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli. 

CEL OPERACYJNY 5.5. Reintegracja grup wykluczonych. 

CEL OPERACYJNY 5.6. Wspieranie działao organizacji pozarządowych. 

CEL OPERACYJNY 5.7. Propagowanie, wdrażanie i wspieranie działao wolontariatu. 

CEL OPERACYJNY 5.8. Utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

CEL OPERACYJNY 5.9. Intensyfikacja dialogu społecznego. 

CEL OPERACYJNY 5.10. 
Wykorzystanie aktywności społecznej mieszkaoców miasta w kreowaniu 
jego rozwoju. 

 

Realizacja powyższych celów operacyjnych wpłynie bezpośrednio na jakośd życia mieszkaoców 

miasta.  

Przeciwdziałanie bezrobociu realizowane będzie poprzez system działao na rzecz wsparcia osób 

poszukujących pracy, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz budowy aktywnego, opartego na wiedzy 

społeczeostwa obywatelskiego.  

Zapewnienie bezpieczeostwa mieszkaocom jest jednym z najważniejszych zadao, przed jakimi stają 

jednostki samorządu terytorialnego.  Władze miasta oraz inne podmioty odpowiedzialnie za stan 

bezpieczeostwa w mieście będą działad w ramach programu miejskiego systemu bezpieczeostwa, co 

zapewni odczuwalną poprawę stanu bezpieczeostwa w mieście. Jednym z ważniejszych zadao miasta 

powinno byd skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji 

poszczególnych osób czy grup społecznych. Do podstawowych zjawisk mających wpływ na powstanie 

marginalizacji należy bezrobocie i ubóstwo. Uniemożliwiają one zaspokajanie podstawowych potrzeb 

człowieka i są głównym powodem pojawiania się patologii społecznych. Istotne znaczenie będzie 

mied przede wszystkim aktywizowanie grup społecznych zagrożonych marginalizacją. Podejmowane 

będą działania informacyjne i profilaktyczne, programy informacyjno-integracyjne dla różnych grup 

społecznych oraz projekty wspierające tworzenie miejsc pracy, w szczególności dla osób długotrwale 

bezrobotnych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności systemu pomocy społecznej 

w Świebodzicach. 

W celu tworzenia społeczeostwa obywatelskiego ważne jest nadanie inicjatywom obywatelskim, 

z udziałem sektora organizacji pozarządowych, odpowiedniego znaczenia, a tym samym tworzenie 

warunków do dialogu obywatelskiego kształtującego różnorodne formy partycypacji społecznej. 

Wspierane będą inicjatywy obywatelskie w zakresie działalności pożytku publicznego oraz 

wolontariatu. Główny nacisk zostanie położony na budowaniu partnerskich relacji pomiędzy władzą 

lokalną i organizacjami pozarządowymi w realizacji zadao publicznych. 

W celu realizacji tych zamierzeo na terenie miasta powinna zostad utworzona Gminna Rada 

Działalności Pożytku Publicznego. 
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Wymierne korzyści z realizacji celów: 

 redukcja strat wywołanych zjawiskiem wandalizmu, 

 zmniejszenie przestępczości, 

 zmniejszenie liczby ludności dotkniętej zjawiskami patologii społecznej, 

 wzrost bezpieczeostwa w mieście, 

 wzrost zadowolenia mieszkaoców, 

 spadek bezrobocia. 

Mierzalne rezultaty: 

 liczba przeprowadzonych działao aktywizujących mieszkaoców, 

 liczba realizowanych programów mających na celu poprawę bezpieczeostwa, 

 liczba działających systemów monitoringu, 

 liczba interwencji w mieście, 

 liczba interwencji w mieście z udziałem nieletnich, 

 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej. 

Rola miasta w realizacji celów (organizacyjna, finansowa) 

Miasto pełnid będzie rolę współinicjatora i współorganizatora działao przyczyniających się do 

realizacji celu. Ponadto zadaniem władz miasta będzie współpraca przy realizacji określonych zadao 

ze stosownymi podmiotami. 

 

Aby zaspokoid główne potrzeby mieszkaoców w zakresie ochrony zdrowia koniecznym jest 

zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkaoców. Edukacja zdrowotna jest 

najważniejszym elementem promocji zdrowia. Jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie 

kontroli nad własnym zdrowiem, utrzymanie jego dobrego poziomu lub jego poprawę. Edukacja 

zdrowotna nie skupia się na grupach ludności zagrożonej określonymi chorobami, ale mobilizuje całe 

społeczeostwo do aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych na rzecz zdrowia.  Kwestią 

na jaką powinno się zwrócid uwagę powinno byd promowanie wśród mieszkaoców zdrowego 

sposobu życia.  

CEL STRATEGICZNY 6: Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców w zakresie ochrony zdrowia. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 6.1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkaoców. 

CEL OPERACYJNY 6.2. 
Poprawa warunków zdrowotnych mieszkaoców  poprzez wzrost jakości 

usług w jednostkach ochrony zdrowia. 

CEL OPERACYJNY 6.3. 
Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej 
opieki zdrowotnej. 

CEL OPERACYJNY 6.4. 
Zapewnienie warunków do rehabilitacji osób starszych 
i niepełnosprawnych oraz zapewnienie im warunków do aktywnego 
spędzania czasu. 

CEL OPERACYJNY 6.5. Organizowanie badao profilaktycznych oraz spotkao ze specjalistami. 

CEL OPERACYJNY 6.6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 
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Kolejnym ważnym zadaniem jest podjęcie wszelkich niezbędnych działao, które będą wpływały na 

poprawę dostępności do usług medycznych rozumianych jako równy dostęp do świadczeo 

zdrowotnych we wszystkich jej obszarach (profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji). Bezpośredni wpływ na 

poziom życia mieszkaoców ma jakośd usług medycznych, których wyznacznikiem jest odpowiednie 

zaplecze techniczne oraz fachowośd personelu medycznego.  

Osiągnięcie wysokiego poziomu jakości wiąże się z koniecznością inwestowania w sprzęt, 

podnoszenia kwalifikacji personelu oraz odpowiedniego jego wynagradzania.  

Kolejnym ważnym krokiem jest zapewnienie warunków do rehabilitacji osób starszych 

i niepełnosprawnych oraz zapewnienie im warunków do aktywnego spędzania czasu. Działania te 

wpłyną ma poprawę stanu zdrowia oraz poprawę samopoczucia ludzi niepełnosprawnych.  

Miasto realizuje od kilku lat programy badao profilaktycznych skierowanych do mieszkaoców z grup 

podwyższonego ryzyka. W celu dopasowania oferty takich badao do potrzeb oraz skali występowania 

poszczególnych schorzeo, niezbędne jest dalsze systematyczne analizowanie stanu zdrowia 

mieszkaoców miasta. 

Wymierne korzyści z realizacji celów: 

 wzrost zadowolenia mieszkaoców, 

 włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczności, 

 poprawa stanu zdrowia mieszkaoców, 

 wzrost postaw prozdrowotnych, 

 podniesienia standardu świadczonych usług medycznych, 

 wzrost zaufania do służby zdrowia i poczucia bezpieczeostwa wśród pacjentów, 

 równy dostęp do świadczeo zdrowotnych, 

 zmniejszenie kosztów związanych z ochroną zdrowia. 

Mierzalne rezultaty: 

 liczba korzystających z usług medycznych, 

 liczba prowadzonych akcji profilaktycznych, 

 liczba osób korzystających z programów profilaktyczno – leczniczych, 

 nakłady na poprawę stanu i wyposażenia placówek, 

 liczba miejsc w domach / placówkach dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. 

Rola miasta w realizacji celów (organizacyjna, finansowa) 

Rola miasta będzie koncentrowała się na:  

 prowadzeniu działao inspirujących, stymulujących i wspierających realizację powyższych 

zadao, 

 wpływaniu na stosowne podmioty i monitowaniu ich, aby zrealizowały one zadania 

przypisane im z mocy prawa. 
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CEL STRATEGICZNY 7: Wspieranie rolnictwa oraz działao w zakresie ochrony środowiska. 

CELE OPERACYJNE:  

CEL OPERACYJNY 7.1. Działanie na rzecz utworzenia sołectwa dla obszarów wiejskich.  

CEL OPERACYJNY 7.2. 
Wspieranie integracji środowiska wiejskiego w wymiarze społeczno-

kulturowym. 

CEL OPERACYJNY 7.3. 
Wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych  

i agroturystycznych. 

CEL OPERACYJNY 7.4. Melioracja terenów rolniczych. 

CEL OPERACYJNY 7.5. Zachowanie czystości środowiska naturalnego. 

CEL OPERACYJNY 7.6. Wspierania działao i projektów proekologicznych. 

CEL OPERACYJNY 7.7. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeostwa powodziowego. 

CEL OPERACYJNY 7.8. 
Dążenie do pełnego zabezpieczenia rzeki Pełcznicy i potoków 

stwarzających zagrożenie powodziowe. 

CEL OPERACYJNY 7.9. Działanie na rzecz budowy zbiorników retencyjnych. 

CEL OPERACYJNY 7.10. Edukacja mieszkaoców terenów potencjalnie zagrożonych powodzią. 

 

Realizacja 7. celu strategicznego ma za zadanie wsparcie rozwoju rolnictwa oraz działao w zakresie 

ochrony środowiska, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkaoców miasta.  

Pomimo miejskiego charakteru Świebodzic znaczącą rolę odgrywa tu rolnictwo. Mieszkaocy widzą 

koniecznośd utworzenia sołectwa, które skupiałoby osoby zamieszkujące tereny rolnicze. Mieszkaocy 

sołectwa mieliby zapewniony udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki 

zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg i innych związanych z miejscem zamieszkania. 

Przyczyniłoby się to również do integracji środowiska wiejskiego w wymiarze społeczno-kulturowym. 

Dzięki utworzeniu sołectwa gmina oraz jej mieszkaocy mogliby ubiegad się o wsparcie finansowe 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co w znacznym stopniu wpłynęłoby na rozwój 

nowoczesnych gospodarstw rolnych.  

Nie bez znaczenia jest również wsparcie dla działalności pozarolniczej, w tym głównie agroturystyki, 

jako dodatkowego źródła dochodów dla mieszkaoców terenów rolniczych.  

Dla realizacji celu strategicznego konieczne jest również zachowanie czystości środowiska 

naturalnego. Założeniem tego zadania są inwestycje sprzyjające ochronie środowiska, dzięki którym 

nastąpi poprawa m.in. stanu zdrowia mieszkaoców, możliwa będzie produkcja zdrowej żywności, 

nastąpi poprawa czystości wód, powietrza i gleb. Działania te mogą byd zrealizowane nie tylko 

poprzez inwestycje proekologiczne, lecz także poprzez włączenie się całej społeczności gminy 

w działania ukierunkowane na ochronę środowiska przyrodniczego. Dlatego ważnym elementem jest 

kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkaoców. Niezbędne jest stałe monitorowanie 

czystości i porządku, a także okresowe badania stanu środowiska przyrodniczego w mieście. 

Niezwykle istotnym elementem służącym budowaniu ładu ekologicznego w mieście jest zmiana 

świadomości jego mieszkaoców. Należy prowadzid ustawiczne działania o charakterze szkoleniowym 
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i edukacyjnym, przyczyniające się do wykreowania proekologicznych postaw i zachowao 

mieszkaoców Świebodzic.  

Obszar miasta jest szczególnie narażony na skutki powodzi wywołane przez rzekę Pełcznicę. Aby 

w przyszłości zapobiec oddziaływaniom skutków powodzi należy podjąd działania zmierzające do 

pełnego zabezpieczenia rzeki oraz do budowy zbiorników retencyjnych. Jednym z ważnych 

elementów wspierających ochronę przeciwpowodziową jest edukacja ekologiczna społeczności 

lokalnej.  

Wymierne korzyści z realizacji celów: 

 wsparcie rozwoju  obszarów wiejskich,  

 wsparcie integracji środowiska wiejskiego,  

 powstanie nowoczesnych gospodarstw rolnych i agroturystycznych, 

 ochrona przeciwpowodziowa, 

 poprawa bezpieczeostwa przeciwpowodziowego,   

 poprawa stanu środowiska naturalnego. 

Mierzalne rezultaty: 

 długośd uregulowanych cieków wodnych, 

 powierzchnia terenu objęta ochroną przeciwpowodziową, 

 liczba osób zabezpieczonych przed powodzią, 

 objętośd retencjonowanej wody w ramach małej retencji, 

 pojemnośd całkowita wybudowanych /zmodernizowanych suchych zbiorników 

przeciwpowodziowych, 

 liczba wspartych centrów edukacji ekologicznej, 

 liczba osób korzystających z centrów edukacji ekologicznej, 

 liczba mieszkaoców zaangażowanych w działania proekologiczne, 

 liczba przedsięwzięd minimalizujących negatywny wpływ na środowisko. 

Rola miasta w realizacji celów (organizacyjna, finansowa) 

Miasto pełnid będzie rolę współinicjatora i współorganizatora działao przyczyniających się do 

realizacji 7. celu strategicznego. Ponadto miasto będzie odpowiedzialne za sfinansowanie działao 

realizowanych na rzecz bezpieczeostwa powodziowego. 
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Rys. 10.1. Drzewo celów 

 
Źródło: opracowanie własne 
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ROZDZIAŁ 11 
 

MATRYCA LOGICZNA –  
POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH 

Z CELAMI DOKUMENTÓW 
STRATEGICZNYCH OKREŚLAJĄCYCH 

ROZWÓJ MIASTA ŚWIEBODZICE, 
REGIONU I KRAJU  

 

 

Matryca logiczna powiązania dokumentów strategicznych z celami 
strategicznymi „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

Miasta Świebodzice na lata 2011-2020” 
CELE STRATEGICZNE 

Lp. Nazwa dokumentu GŁÓWNE CELE 1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Strategia Rozwoju Kraju na 

lata 2007-2015 

Głównym celem strategii jest 
podniesienie poziomu i jakości życia 
mieszkaoców Polski: poszczególnych 
obywateli i rodzin 

+ +  + + + + 

2.  
Koncepcja Polityki 

Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 

Tworzenie estetycznej i 
uporządkowanej przestrzeni zgodnie 
z zasadami ładu przestrzennego, 
respektującą zróżnicowane 
kulturowo i historycznie tradycje 
architektoniczne oraz w możliwie 
jak największym stopniu 
zachowującą walory naturalnego 
krajobrazu przyrodniczego 

+  +    + 

3.  
Narodowa Strategia 
Spójności 2007-2013 

Tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki 
opartej na wiedzy 
i przedsiębiorczości zapewniającej 
wzrost zatrudnienia oraz wzrost 
poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej Polski 
w ramach Unii Europejskiej 
i wewnątrz kraju. 

+ + + + + + + 
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Matryca logiczna powiązania dokumentów strategicznych z celami 
strategicznymi „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

Miasta Świebodzice na lata 2011-2020” 
CELE STRATEGICZNE 

Lp. Nazwa dokumentu GŁÓWNE CELE 1 2 3 4 5 6 7 

4.  
Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 

Budowa i modernizacja 
infrastruktury technicznej i 
społecznej, mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu 
konkurencyjności Polski 

+ + + +    

Wzrost konkurencyjności polskich 
regionów i przeciwdziałanie ich  
marginalizacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. 

 

+  + +  + + 

5.  
Krajowy Plan Strategiczny 

Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

Wzmocnienie ekonomiczne 
gospodarstw rolnych i wzrost 
konkurencyjności sektora rolno-
spożywczego, z jednoczesnym 
zapewnieniem instrumentów na 
rzecz różnicowania działalności 
gospodarczej w kierunku pozyskania 
i stworzenia alternatywnych źródeł 
dochodów mieszkaoców wsi. 

      + 

6.  
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

Cel 1: Poprawa konkurencyjności 
gospodarstw rolnych poprzez ich 
restrukturyzację, 

 +     + 

Cel 2: Poprawa stanu środowiska 
oraz krajobrazu poprzez racjonalną 
gospodarkę ziemią, 

      + 

Cel 3: Poprawa warunków życia 
ludności wiejskiej i promocja 
dywersyfikacji działalności 
gospodarczej 

 +     + 

7.  
Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

Umożliwienie pełnego 
wykorzystania potencjału zasobów 
ludzkich, poprzez wzrost 
zatrudnienia i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich 
pracowników, podniesienie 
poziomu wykształcenia 
społeczeostwa, zmniejszenie 
obszarów wykluczenia społecznego 
oraz wsparcie dla budowy struktur 
administracyjnych paostwa. 

 +  + +   

8.  
Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka 

Rozwój polskiej gospodarki w 
oparciu o innowacyjne 
przedsiębiorstwa 

 +  +    
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Matryca logiczna powiązania dokumentów strategicznych z celami 
strategicznymi „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

Miasta Świebodzice na lata 2011-2020” 
CELE STRATEGICZNE 

Lp. Nazwa dokumentu GŁÓWNE CELE 1 2 3 4 5 6 7 

9.  
Program Operacyjny 

Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej 

Wspieranie, promocja i realizacja 
wspólnych projektów o charakterze 
międzynarodowym na terytorium 
całej Unii Europejskiej. 

 +   +  + 

10.  
Strategia Długofalowego 

Rozwoju Sektora 
Mieszkaniowego 2005-2025 

Harmonizacja rozwoju rynku 
mieszkaniowego  i rynku  pracy pod 
kątem zapewnienia spójności 
społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej w ujęciu regionalnym 
i krajowym 

+    +   

Maksymalne zbliżenie poziomu 
zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych obywateli do 
obecnego poziomu średniej całej UE 
w okresie do 2025 

+    +   

11.  
Strategia Wdrażania 

w Polsce Zintegrowanej 
Polityki Produktowej 

Poprawa efektywności 
wykorzystania zasobów oraz lepsze 
zarządzanie surowcami i odpadami. 

 +     + 

12.  

Aktualizacja 

Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych  do 2015 r. 

Ograniczenie zrzutów 
niedostatecznie oczyszczanych 
ścieków, a co za tym idzie ochrona 
środowiska wodnego przed ich 
niekorzystnymi skutkami. 

 +    + + 

13.  
Polityka Ekologiczna 
Paostwa  2009-2012 

z perspektywą do 2016 r. 

Stosowanie tzw. dobrych praktyk 
gospodarowania i systemów 
zarządzania środowiskowego, które 
pozwalają kojarzyd efekty 
gospodarcze z efektami 
ekologicznymi. 

 + +   + + 

14.  Polityka Leśna Paostwa 

Wyznaczenie kompleksu działao 
kształtujących stosunek człowieka 
do lasu, zmierzających do 
zachowania w zmieniającej się 
rzeczywistości przyrodniczej i 
społeczno-gospodarczej warunków 
do trwałej w nieograniczonej 
perspektywie czasowej 
wielofunkcyjności lasów, ich 
wszechstronnej użyteczności i 
ochrony oraz roli w kształtowaniu 
środowiska przyrodniczego zgodnie 
z obecnymi i przyszłymi 
oczekiwaniami społeczeostwa. 

  +    + 

15.  
Strategia Rozwoju Edukacji 

Narodowej  2007-2013 
Podniesienie poziomu wykształcenia  
społeczeostwa 

   +    
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Matryca logiczna powiązania dokumentów strategicznych z celami 
strategicznymi „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

Miasta Świebodzice na lata 2011-2020” 
CELE STRATEGICZNE 

Lp. Nazwa dokumentu GŁÓWNE CELE 1 2 3 4 5 6 7 

16.  
Strategia Gospodarki 
Wodnej  (do 2020 r.) 

Określenie podstawowych 
kierunków rozwoju gospodarki 
wodnej do roku 2020 oraz 
sprecyzowanie działao 
umożliwiających realizację 
konstytucyjnej zasady 
zrównoważonego rozwoju 
w gospodarowaniu wodami. 

  +    + 

17.  

Krajowa Strategia Ochrony 
i Umiarkowanego 

Użytkowania 
Różnorodności Biologicznej 

Zachowanie całego rodzimego 
bogactwa przyrodniczego oraz 
zapewnienie trwałości i możliwości 
rozwoju wszystkich poziomów jego 
organizacji. 

      + 

18.  

Narodowa Strategia 
Rozwoju Kultury 

2004-2020 

Zrównoważenie rozwoju kultury 
w regionach 

   +    

19.  
Strategia Rozwoju Sportu 

(do 2016 r.) 

D:\CZĘŚĆ I Sytuacja wewnętrzna i 

zewnętrzna.docx Aktywne i sprawne 
społeczeostwo 

   +  +  

20.  
Strategia Rozwoju 

Transportu (do 2013 r.) 

Poprawa jakości systemu 
transportowego, jego rozbudowa 
zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

+ +  +    

21.  
Strategia kierunkowa 

rozwoju informatyzacji 
Polski do roku 2013 

Rozwiązania nowoczesne, 
innowacyjne w skali europejskiej, 
oparte w szczególności o praktyczne 
wykorzystanie efektów programów 
ramowych badao i rozwoju. 

 +  +    

22.  
Strategia Rozwoju Turystyki  

2007-2015 

Turystykę jest sferą aktywności 
gospodarczej i ważnym 
instrumentem zharmonizowanego 
rozwoju gospodarek narodowych 
paostw Unii Europejskiej, ale też 
sferą działalności społecznej. 

  +     

23.  

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 

Dolnośląskiego na lata 
2007-2013 

Podniesienie poziomu życia 
mieszkaoców Dolnego Śląska oraz 
poprawa konkurencyjności regionu 
przy respektowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

+ + + + + + + 

file:///D:/CZĘŚĆ%20I%20Sytuacja%20wewnętrzna%20i%20zewnętrzna.docx%23
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Matryca logiczna powiązania dokumentów strategicznych z celami 
strategicznymi „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

Miasta Świebodzice na lata 2011-2020” 
CELE STRATEGICZNE 

Lp. Nazwa dokumentu GŁÓWNE CELE 1 2 3 4 5 6 7 

24.  

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Dolnośląskiego do 2020 
roku 

Stworzenie kompleksu 
uwarunkowao sprawiających, że na 
Dolnym Śląsku da się żyd w spokoju 
ducha, w zgodzie z ludźmi 
i w harmonii z naturą. 

  +    + 

25.  

Wojewódzki Program 
Ochrony Środowiska 

Województwa 
Dolnośląskiego na lata 

2008-2011 
z uwzględnieniem lat 2012-

2015 

Dążenie do osiągnięcia 
zrównoważonego i trwałego 
rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego poprzez poprawę 
stanu środowiska przyrodniczego, 
zachowanie jego istotnych walorów, 
utrzymanie ładu przestrzennego 
i rozwój infrastruktury ochrony 
środowiska. 

+  +    + 

26.  

Strategia Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

Województwa 
Dolnośląskiego 

Podniesienie poziomu życia ludności 
wiejskiej oraz wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich. 

 +     + 

27.  

Wojewódzki Plan 
Gospodarki Odpadami 

Województwa 
Dolnośląskiego na lata 

2008-2011 
z uwzględnieniem lat 2012-

2015 

Zintegrowanie gospodarki odpadami 
w regionie, w sposób zapewniający 
szeroko pojmowaną ochronę 
środowiska oraz uwzględniający 
obecne i przyszłe uwarunkowania 
ekonomiczne. 

   +   + 

28.  

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Aktywna ochrona wartości 
przyrodniczych i kształtowanie 
środowiska przyrodniczego 
prowadzące do realizacji 
ekorozwoju, ochronę dziedzictwa 
kulturowego oraz zapewnienie 
warunków dla zapobiegania 
awariom i klęskom żywiołowym oraz 
ochronę przed ich skutkami. 

   +   + 

29.  

Aktualizacja Programu 
Rozwoju Turystyki dla 

Województwa 
Dolnośląskiego 

Rozwój społeczno-gospodarczy 
Województwa Dolnośląskiego 
poprzez rozwój turystyki na 
poziomie regionalnym 
i subregionalnym. 

+ + +     

30.  

Regionalna Strategia 
Innowacji dla 

Województwa 
Dolnośląskiego 

Działania mające na celu 
doprowadzid do tego, aby w 
przewidywalnej przyszłości powstał 
regionalny system innowacyjny – 
działający proinnowacyjnie układ 
powiązao instytucji, organizacji, 
podmiotów gospodarczych 

+ + + +  + + 
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Matryca logiczna powiązania dokumentów strategicznych z celami 
strategicznymi „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

Miasta Świebodzice na lata 2011-2020” 
CELE STRATEGICZNE 

Lp. Nazwa dokumentu GŁÓWNE CELE 1 2 3 4 5 6 7 

wspierający innowatorów oraz 
usprawniający procesy 
implementacji innowacyjnych 
rozwiązao, przede wszystkim 
technologicznych i organizacyjnych. 

31.  
Strategia Rozwoju Powiatu 

Świdnickiego 

Poprawa warunków życia 
mieszkaoców poprzez zwiększenie 
dostępności do infrastruktury 
technicznej i społecznej.  

+   +  +  

Tworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości. 

+ +      

Pozyskiwanie inwestycji oraz 
tworzenie pozytywnego wizerunku 
Powiatu. 

+  +    + 

32.  

Strategia Integracji 
i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 
Powiatu Świdnickiego na 

lata 2008-2013 

Powiat świdnicki wspiera rodzinę, 
aktywnie przeciwdziała 
marginalizacji społecznej oraz dąży 
do rozwoju obywatelskiego 
mieszkaoców. 

  +  +   

33.  
Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta 
Świebodzice 

Zmiana dotychczasowych funkcji 
i adaptacja terenu oraz znajdujących 
sie tam obiektów na inne cele 

+ +   +  + 
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ROZDZIAŁ 12 
 

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW 
ROZWOJOWYCH 

 

 

Delimitacja to metoda podziału obszaru rozwojowego miasta dla realizacji zadao inwestycyjnych 

w latach 2011-2020, przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów strategicznych Świebodzic, 

województwa dolnośląskiego  i kraju, oceny aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej Świebodzic 

obejmującej zagospodarowanie przestrzenne, infrastrukturę techniczną, gospodarkę i sferę 

społeczną oraz wskazania możliwości finansowych budżetu miasta oraz dostępnych funduszy 

zewnętrznych, w tym UE i EOG. 

Dla potrzeb „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012- 2020” 

delimitację obszarów rozwojowych przeprowadzono w dwóch etapach: 

Etap I:  

 określenie wskaźników rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Świebodzice, zgodnie 

z wykazem kryteriów wymaganych dla określenia obszarów wsparcia zawartych w art. 47 ust. 

1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr1828/2006, 

 analiza sytuacji społeczno – gospodarczej miasta Świebodzice,  

 analiza dokumentów określających rozwój miasta Świebodzice. 

Etap II: 

 analiza dokumentów; 

 analiza SWOT; 

 badania ankietowe liderów opinii;  

 wizja lokalna; 

 konsultacje społeczne. 

 

 

12.1. Kryteria rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Świebodzice 

 

Przy delimitacji obszarów rozwojowych przyjęto następujące kryteria: 

1) bezrobocie, 

2) warunki mieszkaniowe, 

3) przestępczośd, 

4) wykształcenie, 

5) poziom płac, 

6) przedsiębiorczośd, 

7) działalnośd kulturalna, 

8) sport. 
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Porównano ze sobą wskaźniki dla Polski, województwa dolnośląskiego i powiatu świdnickiego.  

Trendy opisano za pomocą oznaczeo:  

  - zjawisko negatywne,  

  - zjawisko pozytywne, 

 =  - zjawisko neutralne. 

 

12.1.1.  Bezrobocie 

 

W tabeli poniżej przedstawiono poziom bezrobocia w ostatnich trzech latach tj. w okresie od 2007 do 

2009 roku. 

W województwie dolnośląskim na przestrzeni lat 2007-2008 bezrobocie zmalało z poziomu: 12,7% 

w roku 2007, do 9,1% w roku 2008, aby wzrosnąd do poziomu 10,4% w roku 2009. Taka tendencja 

utrzymuje się zarówno Polsce (11,2% w 2007 r., 9,5% w 2008 r. i 11,9% w 2009 r.) jak i w powiecie 

świdnickim.  

Tab.12.1. Zestawienie stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych zarejestrowanych wraz z analizą stopy bezrobocia na tle 

kraju, województwa i powiatu (2007-2009)                                                                          

LATA 
Polska 

(1) 

woj. dolnośląskie 

(2) 

powiat 

świdnicki 

(3) 

powiat świdnicki 

w stosunku do: 

(1) (2) 

 STOPA BEZROBOCIA     

2007 11,20% 12,7% 12,1%   

2008 9,50% 9,1% 11,9%   

2009 11,90% 10,1% 14,6%   

 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych   

2007 1 746 573 127 457 6 865 

 2008 1 473 752 113 890 6 931 

2009 1 892 680 146 260 8 361 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Podsumowując  bezrobocie na terenie miasta Świebodzice w stosunku do powiatu, województwa czy 

też kraju jest znacznie wyższe, przy czym tendencja wzrostowa niestety utrzymuje się. 

Rys. 12.1. Porównanie stopy bezrobocia w okresie 2007-2009 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 
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12.1.2. Warunki  mieszkaniowe 

 
Tab.12.2. Zasoby mieszkaniowe Świebodzic 

 
J. m. 2006 2007 2008 2009 

mieszkania mieszk. 8 503 8 557 8 630 8 747 

izby izba 27 821 28 027 28 264 28 715 

powierzchnia użytkowa mieszkao m2 496 344 500 157 505 358 515 303 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Jak pokazuje powyższa tabela zasoby mieszkaniowe Świebodzic rosną. W latach 2006-2009 
zwiększyły się o prawie 250 mieszkao. 2355 spośród 8 747 mieszkao to mieszkania komunalne, 
których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 110 226 m2  (stan z 2009 roku wg danych Banku 
Danych Lokalnych). 

99,8% ogółu wszystkich mieszkao wyposażone jest w instalacje wodociągową, 83,5 % w łazienkę 
a 78% posiada centralne ogrzewanie.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi  58,9 m2 (22,5 m2 na 1 osobę). 

Tab. 12.3. Wskaźnik zasobów mieszkaniowych  (stan na 31.12.2009) 

ZASOBY MIESZKANIOWE 

 
Polska 

(1) 
woj. dolnośląskie  

(2) 
powiat świdnicki 

(3) 
Świebodzice 

Świebodzice 
w stosunku do 

(1)  (2)  (3) 
liczba mieszkao 13 150 294 1 053 561 59 495 8 747 

   
liczba ludności 38 115 909 2 874 367 159 710 22 904 

Średnia liczba 
osób na jedno 

mieszkanie 
2,90 2,73 2,68 2,62 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Wskaźnik zasobów mieszkaniowych, czyli średnia liczba osób przypadająca na jedno mieszkanie 

w Świebodzicach wynosi 2,62.  

Analiza powyższych danych wskazuje na dośd stabilną sytuację na rynku mieszkao w Świebodzicach. 

Na terenie miasta wskaźnik zasobów mieszkaniowych zarówno pod względem powierzchni użytkowej 

jak i ilości oddanych mieszkao powoli, ale systematycznie wzrasta. Ilustruje to poniższy wykres.  

 
Rys.12.2. Zasoby mieszkaniowe na terenie miasta Świebodzice w okresie 2006-2009 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 
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12.1.3. Przestępczośd 

 

Wykrywalnośd przestępstw w 2008 roku na obszarze powiatu świdnickiego jest wyższy niż na terenie 

województwa dolnośląskiego i kraju, jest to zdecydowanie tendencja pozytywna.  

 
Tab.  12.4. Wskaźnik wykrywalności przestępstw (2008)                              

PRZESTĘPCZOŚD 
Polska 

 (1) 

woj. 

dolnośląskie  

 (2) 

pow. świdnicki 

 

Powiat świdnicki 

w stosunku do 

(1)            (2)        

wskaźnik wykrywalności 

przestępstw 
61% 67,6 % 71,7%   

Źródło: GUS 

 

 

12.1.4. Wykształcenie  

W porównaniu do struktury poziomu wykształcenia ludności kraju województwo dolnośląskie 

cechuje wyższy udział ludności z wykształceniem wyższym, aniżeli w kraju. Również udział osób 

z wykształceniem średnim jest wyższy na terenie województwa dolnośląskiego jest wyższy niż na 

terenie kraju. 

 
Tab. 12.5. Wykształcenie ludności w % ogółu mieszkaoców     

Wykształcenie                                                             
(stan na 31.12.2002) 

Polska 

(1) 

woj. 
dolnośląskie 

(2) 

powiat 
świdnicki  

(3) 

Świebodzice 

Świebodzice 
w stosunku 

do 

1 2 3 
Ludnośd 38 230 080 2 907 212 161 974 23 540 

podstawowe 9651858 718 362 42 153 5 782 
   

w % ogółu mieszkaoców 25,25% 24,71% 26,02% 24,56% 

średnie 9184469 748 071 42 024 6 467 
   

w % ogółu mieszkaoców 24,02% 25,73% 25,94% 27,47% 

wyższe 3203566 248 420 10 232 1 548 
   

w % ogółu mieszkaoców 8,38% 8,54% 6,32% 6,58% 

Źródło:  Narodowy Spis Powszechny Ludności 2002 

 

Obecnie na terenie Świebodzic funkcjonują placówki oświatowe, do których należą przedszkola, 

szkoły podstawowe i gimnazja oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach i Zespół Szkół 

w Świebodzicach im Stanisława Prosioskiego. W Świebodzicach odsetek osób z wykształceniem 

wyższym jest niższy w porównaniu do ludności kraju i województwa dolnośląskiego, natomiast 

odsetek mieszkaoców z wykształceniem średnim jest najwyższy.   

 

 

12.1.5.  Poziom płac 

Na tle kraju oraz województwa dolnośląskiego o mieszkaocy powiatu świdnickiego, w tym 

mieszkaocy Świebodzic  mają  o 10,79% niższe zarobki  w stosunku do średniej województwa 

dolnośląskiego  oraz o prawie 5,22% w porównaniu ze średnią krajową. 
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Tab. 12.6. Zestawienie poziomu płac za rok 2009  

Wskaźnik Polska 
województwo 

dolnośląskie 

powiat 

świdnicki  

Powiat świdnicki 

w stosunku do 

Polski 

w stosunku do woj. 

dolnośląskiego 

Przeciętne wynagrodzenie 

ogółem 
3 101,74 3 295,44 2 939,85   

Przeciętne wynagrodzenie – 

sektor publiczny  
b.d. 3 464,30 3 291,96 -  

Przeciętne wynagrodzenie – 

sektor prywatny  
b.d. 3 187,18 2 783,84 -  

Źródło: GUS 

 

 

12.1.6.  Przedsiębiorczośd 

 

Średni wskaźnik przedsiębiorczości (mierzony liczbą przedsiębiorstw na 100 mieszkaoców) 

w województwie dolnośląskim wyniósł w 2009r. 11,01, co umacnia Dolny Śląsk w czołówce 

najaktywniejszych regionów.  

 
Tab. 12.7. Analiza średniego wskaźnika przedsiębiorczości (za 2009 r.) 

 
Polska 

(1) 

woj. 

dolnośląskie 

(2) 

powiat 

świdnicki 

(3) 

Świebodzice 

Świebodzice w stosunku do 

(1) (2) (3) 

Wskaźnik 

przedsięb

iorczości 

9,81 11,01 10,71 10,84    

Źródło: obliczenia własne na podst. danych GUS 2009 

 

 

12.1.7.  Działalnośd kulturalna 

 

Sied placówek kultury na terenie województwa zapewnia podstawowe zapotrzebowanie 

mieszkaoców na usługi społeczne. Utrzymują się jednak i pogłębiają różnice w dostępie do kultury 

pomiędzy poszczególnym środowiskami i subregionami. W zakresie sieci podstawowych instytucji 

kultury (domy, kultury, biblioteki, ośrodki, kluby, świetlice) województwo jest względnie jednorodne. 

Baza techniczna i wyposażenie placówek kultury nie jest jednak w pełni zadowalająca. 
 

Tab. 12.8. Biblioteki (stan na 2010 r.) 

Jednostka terytorialna 

ludnośd na 
1 placówkę 
biblioteczną 

księgozbiór 
bibliotek na 

1000 ludności 

czytelnicy 
bibliotek 

publicznych na 
1000 ludności 

wypożyczenia 
księgozbioru na 

1 czytelnika 
w woluminach 

[osoba] [wol.] [osoba] [wol.] 

dolnośląskie 3 873 3 458,2 175 19,7 

powiat świdnicki 3 387 2 879,6 179 19,5 

Świebodzice 22 890 1 996,6 133 27,0 
Źródło: BDL 
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Tab. 12.9. Biblioteki – cd. (stan na 2010 r.) 

Jednostka 
terytorialna 

biblioteki 
i oddziały 

pracownicy 
bibliotek 

księgozbiór 
czytelnicy 

w ciągu roku 

wypożyczenia 
księgozbioru 
na zewnątrz 

punkty 
biblioteczne 

ogółem 

obiekty 
przystosowan

e dla osób 
poruszających 

się na 
wózkach 

inwalidzkich: 
wejście do 
budynku 

[ob.] [osoba] [wol.] [osoba] [wol.] [ob.] [ob.] 

dolnośląskie 639 1 749 9 952 107 502 178 9 898 465 104 210 

powiat 
świdnicki 30 95 458 459 28 508 555 992 17 11 

Świebodzice 1 9 45 703 3 037 82 084 - 1 

Źródło: BDL 

 
Tab. 12.10. Działalnośd domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic (stan na 2009 r.) 

Jednostka 
terytorialna 

instytucje imprezy 
uczestnicy 

imprez 
zespoły 

artystyczne 

członkowie 
zespołów 

artystycznych 
koła (kluby) 

członkowie 
kół 

(klubów) 

[ob.] [szt.] [osoba] [szt.] [osoba] [szt.] [osoba] 

dolnośląskie 262 17 731 3 449 587 1 212 18 095 830 20 878 

powiat świdnicki 24 930 170 467 68 1 203 21 518 

Świebodzice 1 102 9 740 9 101 4 82 

Źródło: BDL 

 

Na terenie Świebodzic funkcjonuje  Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach. Biblioteka 

dysponuje bogatym księgozbiorem, prowadzi kartotekę regionalną. W bibliotece organizowane są 

liczne spotkania autorskie, spotkania klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje edukacji 

regionalnej, wykłady, przedstawienia teatralne, konkursy literackie, plastyczne, recytatorskie, 

imprezy biblioteczne, wystawy. 

 

Na jedną bibliotekę przypada aż 22 890 osób, co w porównaniu do powiatu świdnickiego 

(3 387 osób), i województwa dolnośląskiego (3 873 osób) jest bardzo dużo. Nie jest to korzystna 

sytuacja dla mieszkaoców Świebodzic (zjawisko negatywne).  

 

Najważniejszą instytucją kulturalna Świebodzic jest Miejski Dom Kultury. W ramach tej placówki 

działają różne sekcje taoca towarzyskiego, break dance itp. Działają ponadto sekcje plastyczna, 

instrumentalna i wokalna. Oprócz pracowni wokalnych i instrumentalnych istnieją zespoły 

amatorskie: zespół wykonujący poezję śpiewaną, zespół heavy metalowy oraz zespół grający 

mieszankę regge i rocka.   

 

Wydatki miasta Świebodzice na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na 

1 mieszkaoca wyniosły 44,35 zł, co w porównaniu do wydatków powiatu świdnickiego (96,21 zł/os.) 

i województwa dolnośląskiego (172,30 zł/os.) jest stosunkowo mało.  

Tab. 12.11. Wydatki na kulturę na 1 mieszkaoca w zł (2009) 

Jednostka terytorialna ogółem na oświatę i wychowanie 
na kulturę i ochronę 

dziedzictwa narodowego 

dolnośląskie 3 542,76 970,41 172,30 

powiat świdnicki 2 456,79 733,10 96,21 

Świebodzice 2 531,58  641,24 44,35 



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

206 

Jednostka terytorialna ogółem na oświatę i wychowanie 
na kulturę i ochronę 

dziedzictwa narodowego 

Świebodzice w stosunku 
do powiatu świdnickiego 

   

Świebodzice w stosunku 
do województwa 
dolnośląskiego 

   

Źródło: BDL 

 

 

12.1.8. Sport 

 

Działalnośd w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta prowadzi Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. Działalnośd sportowa prowadzona jest poprzez kluby sportowe: MKS Victoria, Klub 

Sportowy „Rekin”1. 

Na stan bazy administrowanej przez OSiR składają się: 

1) hala sportowo – widowiskowa przy ul. Mieszka Starego 6 (największa w okolicy), 

2) Wodne Centrum Rekreacji, 

3) obiekt piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią  przy ul. Sportowej, 

4) obiekt sportowy przy ul. Rekreacyjnej, 

5) boisko wielofunkcyjne przy ul. Wolności, 

6) boisko ORLIK, 

7) boisko na os. Piastowskie, 

8) boisko piłkarskie przy ul. Ciernie, 

9) plac sportowy na os. Sudeckim. 

Podstawowy zakres działalności Klubu Sportowego Victoria to:  

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

- prowadzenie rozgrywek piłkarskich piłki nożnej i piłki ręcznej na szczeblu okręgowym, dolnośląskim 

i krajowym. 

MKS Victoria zajmuje się szkoleniem około 200 dzieci i młodzieży.  

Klub Sportowy „Rekin” zrzesza dzieci i młodzież oraz dorosłych, chcących uprawiad pływanie 

sportowe. Realizowane przedsięwzięcia to: nauka, doskonalenie, trening z zakresu pływania 

sportowego, organizacja obozów sportowych, organizacja zimowisk wypoczynkowych, organizacja 

zawodów sportowych, organizacja wyjazdów na zawody sportowe. 

Tab. 12.12. Wydatki budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkaoca 

Wyszczególnienie 
Wydatki na kulturę 

fizyczną i sport 
Liczba 

ludności 

Wydatki na kulturę fizyczna 
i sport w przeliczeniu na 

1 mieszkaoca 

*zł+ [os] *zł/os+ 

dolnośląskie 473 304 975,35 2 876 627 164,53 

powiat świdnicki 23 823 564,88 159 323 149,53 

Świebodzice 6 095 074,95 22 876 266,44 

Świebodzice w stosunku do powiatu świdnickiego  

Świebodzice w stosunku do województwa dolnośląskiego  

Źródło: BDL 

 

                                                           
1
 http://www.osirswiebodzice.hb.pl/strony/obiekty_wcr_sp.htm, http://klubrekin.pl/  
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Jak widad z powyższej tabeli wydatki miasta Świebodzice w przeliczeniu na jednego mieszkaoca są 

znacznie wyższe, niż wydatki powiatu świdnickiego i województwa dolnośląskiego. Jest to pozytywne 

zjawisko.  

 

12.2. Delimitacja obszarów rozwojowych  

 

W wyniku przeprowadzonej delimitacji zgodnie z wykazem kryteriów wymaganych dla określenia 

obszarów wsparcia zawartych w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr1828/2006 wyłoniono 

dla miasta Świebodzice 7 obszarów rozwojowych: 

 

OBSZAR I: 

INFRASTRUKTURA MIEJSKA 

 

Infrastruktura2 miejska to podstawowe urządzenia i budynki użyteczności publicznej i instytucje 

usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i 

społeczeostwa. Słowo infrastruktura pochodzi od dwóch słów w języku łacioskim infra stanowi 

pierwszy człon wyrazów złożonych odpowiadający polskiemu pod, poniżej i struktura (structura) 

oznacza układ i wzajemne relacje elementów (części) stanowiących całośd np. budowy, ustroju, 

struktura kryształu, struktura społeczna, agrarna itp. Infrastruktura wspiera działalnośd produkcyjną, 

służy rozwojowi produkcji, chod sama nie bierze bezpośredniego udziału w produkcji.  

Cechy infrastruktury: 

1) służebny charakter – nie istnieje sama dla siebie, lecz świadczy usługi dotyczące obsługi sfery 

produkcyjnej bądź konsumpcyjnej; 

2) bryłowatośd urządzeo – oznacza, iż istnieje koniecznośd tworzenia całych obiektów od razu ze 

względu na kwestie ekonomiczne oraz technologiczne, nie da się ich budowad etapami; 

3) wysoka kapitałochłonnośd – tworzenie urządzeo infrastruktury pociąga za sobą koniecznośd 

ponoszenia znacznych kosztów, które ze względu na bryłowatośd zwracają się dopiero w długim 

okresie; 

4) skokowy sposób powstawania kosztów – oznacza, iż koszty infrastruktury rosną co pewien czas 

jako konsekwencja niepodzielności urządzeo infrastruktury; 

5) długowiecznośd – czas użytkowania urządzeo infrastruktury jest bardzo długi; 

6) immobilnośd – nie da się przenosid urządzeo infrastruktury, zaś usługi świadczone przez 

urządzenia infrastruktury mogą byd konsumowane na miejscu; 

7) urządzenia infrastruktury są względem siebie komplementarne, a nie substytucyjne. 

Funkcje infrastruktury: 

1) transferowa – stwarza warunki przepływu w przestrzeni dóbr, energii oraz ludzi; 

2) usługowa – zaspokaja popyt na usługi zgłaszany poprzez sferę produkcyjną oraz konsumpcyjną; 

3) integracyjna – kształtuje więź społeczną, ekonomiczną i informacyjną w układach regionalnych; 

4) lokalizacyjna – poziom rozwoju infrastruktury na danym terenie świadczy o poziomie jego 

atrakcyjności (dostępnośd sieci transportowej, energii, zasobów wodnych itp.); 

5) akceleracyjna – poziom zagospodarowania infrastrukturalnego stanowi przesłankę rozwoju 

gospodarczego określonych regionów; rezerwa potencjału infrastruktury stanowi istotny czynnik 

rozwoju gospodarczego danego obszaru. 

                                                           
2
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura 
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Podział infrastruktury:  

 infrastruktura społeczna:  

o budynki publiczne. 

 infrastruktura techniczna:  

o zaopatrzenie w prąd (elektrownie), gaz (gazociągi), ogrzewanie (ciepło), wodę (wodociągi), 

o usuwanie: usuwanie śmieci, usuwanie ścieków (kanalizacja) oraz odzyskiwanie 

wartościowych materiałów, 

o komunikacja: infrastruktura telefoniczna, radiowa, telewizyjna, Internet,  

o infrastruktura transportowa,  

o komunikacja publiczna: (transport po wodach terytorialnych, morski, kolejowy,  transport 

lotniczy, radiowe systemy nawigacyjne dla potrzeb transportu lotniczego i morskiego), 

o komunikacja indywidualna: ulice, drogi rowerowe, chodniki. 

Mieszkaocy miasta w przeprowadzonej ankiecie, uznali mieszkalnictwo (12% ankietowanych) 

i infrastrukturę miejską (10% ankietowanych) za jedne z najistotniejszych kierunków rozwoju dla 

miasta.  

 

Zidentyfikowane problemy: 

Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że na terenie Świebodzic, daje się zauważyd zły stan 

techniczny infrastruktury drogowej, aż 30% ankietowanych wskazało na ten problem. Kolejnym 

problemem, jaki wskazali ankietowani to brak miejsc pod budownictwo mieszkaniowe, aż 25% 

respondentów tak odpowiedziało. Jako ważny problem, aż 10% ankietowanych wskazało na brak 

odpowiednich nakładów na infrastrukturę związaną z zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi.  

Równie ważny problem, jaki wskazali respondenci to niewystarczające inwestycje publiczne 

w zakresie infrastruktury -14% ankietowanych.  

Mieszkaocy miasta wskazali również działania, które pomogą rozwiązad powyższe problemy tj. 

przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo - przemysłowe oraz poprawa 

stanu infrastruktury komunikacyjnej. 

Mimo to większośd ankietowanych uważa, że warunki życia w Świebodzicach są dobre   

Pozostałe problemy to:  

 niezadowalający stan infrastruktury technicznej, 

 niska estetyka miasta oraz wartości substancji architektonicznej, 

 problemy komunikacyjne związane z płynnością i bezpieczeostwem ruchu drogowego,  

 niedostateczna integracja komunikacyjna miasta, 

 niedostateczne wykorzystanie posiadanego taboru w stosunku do obciążenia linii, 

 brak mieszkao. 

 

Cele w obszarze I: Infrastruktura miejska: 

Cel strategiczny 1. Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności posiadanych zasobów miasta. 

Cel operacyjny 1.1. Wspieranie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej. 

Cel operacyjny 1.2. Poprawa estetyki miasta. 

Cel operacyjny 1.3. Usprawnienie ruchu na węzłowych skrzyżowaniach poprzez budowę rond 

i sygnalizacji. 

Cel operacyjny 1.4. Integracja komunikacyjna miasta. 

Cel operacyjny 1.5. Optymalizacja wykorzystania dysponowanego taboru w zakresie dopasowania 

wielkości taboru do jego obciążenia. 
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Cel operacyjny 1.6. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkalne. 
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OBSZAR II: 

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Obowiązkiem każdej gminy jest prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. W imieniu gminy 

zadania te wykonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Gminy mają także możliwości promocji 

i reklamy lokalnych przedsiębiorstw oraz prowadzenia kampanii informacyjnej, np. w zakresie 

pozyskiwania środków unijnych.  

Pośrednio z obowiązku prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz pobierania podatków 

(jako dochody własne miasta) wynika promocja lokalnej przedsiębiorczości. Organy samorządu 

terytorialnego mają wiele możliwości w zakresie wykonywania tego zadania. Organizując różne 

spotkania oraz imprezy okolicznościowe mogą one np. korzystad z ich usług oraz umieszczad 

w widocznych miejscach logo firm. Mogą one także udostępniad im swoje powierzchnie reklamowe, 

np. w budynkach urzędów, na których przedsiębiorcy bezpłatnie będą się reklamowali. Promocja 

i darmowa reklama są jedną z najlepszych i najskuteczniejszych form pomocy gminy lokalnej 

przedsiębiorczości. Promocja przedsiębiorczości ma pośredni wpływ na jakośd życia mieszkaoców, 

przyczynia się do wzrostu zatrudnienia, zwiększenia ilości przedsiębiorstw na obszarze gminy, wpływa 

na konkurencyjnośd oraz jakośd oferowanych produktów i usług. Dzięki rozwojowi przedsiębiorczości 

na terenie gminy, do budżetu gminy wpływają środki pieniężne z podatków bezpośrednich, które 

z kolei mogą byd przeznaczone na inwestycje w poprawę infrastruktury.   

Elementy zachęcające do inwestowania w mieście to według ankietowanych: ułatwienia 

administracyjne w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz preferencje dla 

przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkaoców. 

Warto zauważyd, że większośd mieszkaoców uważa, że w mieście występują zadawalające warunki do 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Zidentyfikowane problemy: 

Według wyników przeprowadzonej ankiety jako jeden z najważniejszych kierunków rozwoju 

ankietowani wskazują przedsiębiorczośd – 10% ankietowanych. Za jeden z głównych problemów 

społecznych do rozwiązania aż 33% ankietowanych wskazało: działania na rzecz zwiększenia 

zatrudnienia.  

Ponadto zidentyfikowano następujące problemy mające wpływ na rozwój przedsiębiorczości: 

 mała ilośd prężnie działających instytucji wsparcia przedsiębiorczości, 

 nieumiejętnośd pozyskiwania środków finansowych na inwestycje, 

 mała wiedza przedsiębiorców rozpoczynających działalnośd w zakresie prawa gospodarczego 

i innych, 

 nieliczna oferta miejsc pracy dla absolwentów wyższych uczelni.  

 

Cele w obszarze II: Promocja przedsiębiorczości 

Cel  strategiczny 2. Trwały rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę miejsc pracy oraz 

efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. 

Cel operacyjny 2.1. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkaoców. 

Cel operacyjny 2.2. Rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej. 

Cel operacyjny 2.3. Wspieranie działao na rzecz wzrostu zatrudnienia. 

Cel operacyjny 2.4. Utworzenie Rady Wspierania Przedsiębiorczości.
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OBSZAR III: 

TURYSTYKA I REKREACJA 

 

Specyfika krajobrazowa Świebodzic, związana między innymi z ukształtowaniem terenu 

spowodowała, że już około połowy XIX w. (szczególnie po uruchomieniu połączenia kolejowego 

z Wrocławiem w 1843 r. i dziesięd lat później z Wałbrzychem) organizowano w tym kierunku jedno, 

dwu, lub trzydniowe wycieczki. Znalazło to odbicie w wydawanych wówczas przewodnikach 

turystycznych. Do osobliwości w samym mieście zaliczano wówczas fabrykę zegarów i stary 

kamieniołom wapienny, ale też i nie szczędzono pochwał widokom rozciągającym się wokół 

Świebodzic.  

Przez Świebodzice przebiegają następujące szlaki turystyczne: 

 Cis Bolko - Góra Marii 

Przebiega on mniej więcej wzdłuż sudeckiego uskoku brzeżnego od Pełcznicy przez Książ, 

Świebodzice, Witoszów Górny (wzgórze), Złoty Las, Bystrzycę Górną, Lutomię i Glinno do 

Przełęczy Walimskiej. W Świebodzicach i najbliższej okolicy warto zwrócid uwagę na: Zamek 

Książ, Stare Miasto z zespołem zabytkowych kamienic oraz zabytkowymi kościołami. 

 Grodno - Książ - Bolków - Grodziec 

Przez Pełcznicę biegnie również zielono znakowany Szlak Zamków Piastowskich, rozpoczynający 

się na zamku Grodziec koło Złotoryi i kooczący się na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. 

W Świebodzicach i okolicach na szlaku na uwagę zasługują przede wszystkim takie obiekty jak: 

Zamek Książ, Stado Ogierów Książ, pomnikowy cis "Bolko", ruiny kościoła św. Anny w Pełcznicy, 

krzyż pokutny powyżej Pełcznicy, zamek Cisy. 

 Świebodzice Dworzec PKP - ul. Świdnicka. 

Ze względu na sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych wchodzących w skład Książaoskiego Parku 

Krajobrazowego, w mieście i jego najbliższych okolicach znajduje się bardzo gęsta sied 

nieoznakowanych ścieżek i dróżek biegnących ze Świebodzic do wielu ciekawych i często bajecznych 

miejsc. Tereny te są bardzo zróżnicowane, trasy biegną wśród zalesionych wzgórz Pogórza 

Wałbrzyskiego i Świebodzickiego. Poza bogatą fauną i florą można podziwiad przepiękne widoki 

okolic oraz ciekawe obiekty architektury.  

Świebodzice są jednym z miast, w granicach których leży Książaoski Park Krajobrazowy. Park ten 

został utworzony 28 października 1981 roku jako jeden z pierwszych w Sudetach, na skraju Pogórza 

Wałbrzyskiego, pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem. Zajmuje powierzchnię 3155 ha, zaś jego 

otulina ma 5933 ha. Około 87% powierzchni parku zajmują lasy, które są administrowane przez 

Nadleśnictwa: Jawor, Wałbrzych i Świdnica. Natomiast całośd parku położona jest w zasięgu 

terytorialnym gmin: Dobromierz, Stare Bogaczowice, Świebodzice, Świdnica, Wałbrzych. 

Świebodzice leżą na czerwonym szlaku turystycznym o dł. 40 km, biegnącym mniej więcej wzdłuż 

sudeckiego uskoku brzeżnego, od Pełcznicy przez Książ, Świebodzice, Witoszów Górny, Złoty Las, 

Bystrzyce Górna, Lutomie i Glinno do Przełęczy Walimskiej. Przez Pełcznicę biegnie także zielony Szlak 

Zamków Piastowskich rozpoczynający sie na zamku Grodziec koło Złotoryi i kooczący sie na zamku 

Grodno w Zagórzu Śląskim.  

Miasto posiada tereny dogodne do uprawiania sportów zimowych, w pobliżu osiedla Wilcza Góra – 

istniał kiedyś wyciąg narciarski, na obrzeżach Książaoskiego Parku Krajobrazowego przy 

ul. Wałbrzyskiej i Kasztanowej znajdują sie tereny do uprawiania sportów saneczkowych. 

Świebodzice posiadają bardzo nowoczesny kompleks sportowy w ramach, którego znajdują sie 

Wodne Centrum Rekreacji z wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa, największą w tej części 
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Polski. Jest też kompleks kąpielisk odkrytych oraz boisk do gier zespołowych (w tym kręgielnia 

klasyczna 4 torowa). Dobrymi miejscami do wypoczynku letniego są zbiorniki wodne. 

Mieszkaocy Świebodzic za najistotniejszy kierunek rozwoju dla miasta uznali sport i rekreację (patrz 

str. 140), a obiekty OSiR za największą atrakcję miasta. 

Ankietowani wybrali również główny kierunek rozwoju dla miasta w zakresie turystyki: 

organizowanie imprez turystycznych, sportowych i rekreacyjnych. 

 

Zidentyfikowane problemy: 

 niedostateczne wykorzystanie wartości krajobrazowych,  

 zły stan techniczny infrastruktury sportowej, 

 niezadowalający stan techniczny obiektów zabytkowych, 

 krótki sezon turystyczny i koncentracja ruchu turystycznego na najatrakcyjniejszych 

obszarach, 

 słabe zagospodarowanie istniejących szlaków turystycznych, 

 niewielka baza agroturystyczna, 

 brak centrum czasu wolnego. 

 

Cele w obszarze III: TURYSTYKA I REKREACJA 

Cel strategiczny 3. Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Świebodzic. 

Cel operacyjny 3.1. Rozwój i poprawa jakości bazy rekreacyjnej. 

Cel operacyjny 3.2. Wykorzystanie i ochrona zabytków miasta do kształtowania przestrzeni 

publicznej. 

Cel operacyjny 3.3. Kształtowanie i ochrona wartości krajobrazowych.  

Cel operacyjny 3.4. Promocja wydarzeo i imprez odbywających się w mieście. 

Cel operacyjny 3.5. Stworzenie centrum czasu wolnego. 

Cel operacyjny 3.6. Remont i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

Cel operacyjny 3.7. Budowa nowych ścieżek rowerowych. 

 

OBSZAR IV: 

EDUKACJA I KULTURA 

W obszarze edukacji na terenie Świebodzic funkcjonują następujące placówki edukacyjne: 

3 przedszkola publiczne, w tym jedno z grupą żłobkową, 2 przedszkola niepubliczne, 4 szkoły 

podstawowe, w tym dwie z oddziałami integracyjnymi, 3 gimnazja, w tym jedno specjalne, Zespół 

Szkół w Świebodzicach im. Stanisława Prosioskiego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Świebodzicach. 

Najważniejszą instytucją kulturalną Świebodzic jest Miejski Dom Kultury. W ramach tej placówki 

działają różne sekcje taoca towarzyskiego, break dance itp. Działają ponadto sekcje plastyczna, 

instrumentalna i wokalna. Oprócz pracowni wokalnych i instrumentalnych istnieją zespoły 

amatorskie: grupa teatralna.   

Edukacja i kultura wg ankietowanych jest jednym z kierunków rozwoju dla miasta. Nie należą jednak 

do najistotniejszych. Tylko 5% ankietowanych wskazało kulturę, a 3% edukację jako najistotniejszy 

kierunek rozwoju.  

Wśród najistotniejszych problemów do rozwiązania związanych z edukacją i kulturą, ankietowani 

wskazali: brak społecznych i prywatnych szkół i przedszkoli (27% ankietowanych), nieodstępnośd 
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obiektów edukacyjnych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych (24% ankietowanych), odpływ 

absolwentów gimnazjów do większych ośrodków (20% ankietowanych).  

Wśród najistotniejszych działao jakie należy podjęd w celu rozwiązania problemów związanych 

z edukacją i kulturą, ankietowani wskazali: koniecznośd dostosowania obiektów edukacyjnych 

i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych, ukierunkowanie prywatnych przedsięwzięd na tworzenie 

prywatnych szkół i przedszkoli, rozwój różnorodnych organizacji młodzieżowych, poprawę stanu 

technicznego obiektów szkół i przedszkoli, rozwój oferty edukacyjnej, zarówno publicznej, jak 

i prywatnej. 

 

Zidentyfikowane problemy:  

 mała dostępnośd obiektów edukacyjnych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych, 

 niewystarczające środki finansowe na organizację zajęd pozalekcyjnych, 

 niedostateczne zróżnicowanie oferty kulturalnej, 

 brak ofert zagospodarowania czasu wolnego,  

 ograniczone środki w budżecie miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego. 

 

Cele w obszarze IV: EDUKACJA I KULTURA 

Cel strategiczny 4. Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców w sferze edukacji i kultury. 

Cel operacyjny 4.1. Zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa. 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych i kulturalnych. 

Cel operacyjny 4.3. Elastyczne i systematyczne rozszerzanie oferty edukacyjnej. 

Cel operacyjny 4.4. Dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych. 

Cel operacyjny 4.5. Rozwój oferty kulturalnej. 

Cel operacyjny 4.6. Skierowanie aktywności młodych ludzi na działania konstruktywne oraz 

zagospodarowanie ich czasu wolnego. 

 

OBSZAR V: 

POLITYKA SPOŁECZNA 

 

W Świebodzicach usługi w zakresie pomocy społecznej świadczą: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Piłsudskiego 8. 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją mającą na celu umożliwid osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one w stanie pokonad wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre 

Dame, ul. Mickiewicza 8. 

 Dom Pomocy Społecznej zapewnia niezbędne formy pomocy dla dzieci i młodzieży. Dom sprawuje 

opiekę nad 60 chłopcami niepełnosprawnymi intelektualnie, którzy funkcjonują w trzech grupach 

wychowawczych (grupa dzieci nie chodzących i słabo chodzących, grupa dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz grupa młodzieży). Każdy mieszkaniec posiada „osobę 

pierwszego kontaktu”, która koordynuje działaniami wynikającymi z indywidualnego planu opieki. 

 Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuocze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy 

Społecznej Dla Dzieci w Świebodzicach, ul. Mickiewicza 8. 
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 Stowarzyszenie wspiera Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr Szkolnych De Notre Dame w zakresie rehabilitacji leczniczo - społecznej. Umożliwia im 

dostęp do kultury i rekreacji. Dba również o integrację społeczną wychowanków oraz polepszenie 

warunków socjalno - bytowych domu.  

W wyniku przeprowadzonych badao ankietowych, 14% ankietowanych uważa, że polityka społeczna 

należy do jednych najistotniejszych kierunków rozwoju dla miasta.  

Do głównych przyczyn wpływających na trudną sytuację życiową, która uzasadnia wsparcie opieki 

społecznej zaliczyd należy ubóstwo i bezrobocie. 

Mieszkaocy Świebodzic, podczas badao ankietowych, za najistotniejsze problemy społeczne uznali: 

bezrobocie, chuligaostwo i alkoholizm. 

Zadania, które mogą rozwiązad najistotniejsze problemy w mieście to: działania w zakresie 

zwiększania zatrudnienia (szkolenia, kursy dla bezrobotnych, ułatwienia w zakładaniu działalności 

gospodarczej), organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz zwiększenie liczby patroli policji 

i straży miejskiej. 

 

Zidentyfikowane problemy: 

 niekorzystna struktura wykształcenia, 

 wysokie długotrwałe bezrobocie, również wśród ludzi młodych, 

 występowanie zjawiska dziedziczenia bezrobocia, 

 niska dostępnośd do kształcenia ustawicznego, 

 niski poziom wykształcenia długotrwale bezrobotnych, 

 liczne akty wandalizmu, 

 brak dialogu społecznego, 

 brak obiektów pobytowych i opiekuoczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, 

 brak dbałości o mienie wspólne (publiczne), 

 brak perspektyw dla młodych ludzi związanych z pracą na terenie miasta, 

 mała aktywnośd społeczna, 

 rozwój środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, 

 bariery architektoniczne i komunikacyjne. 

 

Cele w obszarze V: Polityka społeczna 

Cel strategiczny 5. Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców w zakresie usług społecznych. 

Cel operacyjny 5.1. Przeciwdziałanie bezrobociu. 

Cel operacyjny 5.2. Zapewnienie bezpieczeostwa mieszkaoców. 

Cel operacyjny 5.3. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej. 

Cel operacyjny 5.4. Zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli. 

Cel operacyjny 5.5. Reintegracja grup wykluczonych. 

Cel operacyjny 5.6. Wspieranie działao organizacji pozarządowych. 

Cel operacyjny 5.7. Propagowanie, wdrażanie i wspieranie działao wolontariatu. 

Cel operacyjny 5.8. Utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Cel operacyjny 5.9. Intensyfikacja dialogu społecznego. 

Cel operacyjny 5.10. Wykorzystanie aktywności społecznej mieszkaoców miasta w kreowaniu jego 

rozwoju. 
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OBSZAR VI: 

OCHRONA ZDROWIA 

 

Opiekę zdrowotna na terenie miasta zapewniają publiczny i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 

Gmina Miasta Świebodzice jest organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Samodzielnym 

Publicznym Zakładem  Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach. W placówce tej 

mieszkaocy mogą uzyskad świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z 13 poradni 

specjalistycznych, w tym: dermatologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, chirurgicznej, chirurgii 

urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, logopedycznej oraz urologicznej. 

Ponadto na terenie miasta działalna również 3 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Do tej grupy 

zalicza się NP ZOZ „Nex-Medical”, który ma podpisaną umowę z NFZ. Świadczy usługi z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi specjalistyczne z zakresu: laryngologii, neurologii, 

chirurgii, dermatologii, reumatologii, geriatrii, diabetologii i pulmonologii. W placówce funkcjonuje 

również punkt szczepieo, laboratorium, sprzęt do badao USG i EKG.  

NP  ZOZ Regina i Walenty Śliwa jest filią spółki zarejestrowanej w dziedzinie laryngologii oraz 

medycyny przemysłowej.  

Na terenie Świebodzic istnieje również Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mikulicz. Szpital 

posiada oddziały: chorób wewnętrznych, pediatryczny, noworodkowy, ginekologiczno-położniczy, 

chirurgii ogólnej. Szpital posiada ponadto laboratorium oraz pracownię RTG, USG i gastrofiberoskopii 

oraz przychodnię zdrowia.  

Zidentyfikowane problemy: 

 niedostateczna wiedza mieszkaoców na temat zapobiegania i profilaktyki chorób, 

 niedostateczna jakośd świadczonych usług zdrowotnych, 

 brak odpowiednich warunków do rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, 

 brak propozycji i warunków do aktywnego spędzania czasu dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, 

 niedostateczna ilośd środków finansowych na  prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 

 

Cele w obszarze VI: OCHRONA ZDROWIA 

Cel strategiczny 6. Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców z zakresie ochrony zdrowia. 

Cel operacyjny 6.1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkaoców. 

Cel operacyjny 6.2. Poprawa warunków zdrowotnych mieszkaoców  poprzez wzrost jakości usług 

w jednostkach ochrony zdrowia. 

Cel operacyjny 6.3. Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki 

zdrowotnej. 

Cel operacyjny 6.4. Zapewnienie warunków do rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych oraz 

zapewnienie im warunków do aktywnego spędzania czasu. 

Cel operacyjny 6.5. Organizowanie badao profilaktycznych oraz spotkao ze specjalistami. 

Cel operacyjny 6.6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 
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OBSZAR VII: 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO 

Pomimo miejskiego i przemysłowego charakteru miasta  Świebodzice, rolnictwo odgrywa ważną rolę. 

Wynika to z włączenia w latach uprzednich do miasta dwóch typowo rolniczych dzielnic: Pełcznicy 

i Cierni. Powierzchnia całkowita gminy wynosi 3 045 ha, z czego użytki rolne stanowią ok. 1/3 

powierzchni miasta.  

 

Podczas przeprowadzonych badao ankietowych 15% mieszkaoców Świebodzic stwierdziło, że 

ochrona środowiska jest istotnym kierunkiem rozwoju dla miasta.  

 

Zidentyfikowane problemy: 

 słabe tempo wprowadzania segregacji odpadów komunalnych, 

 niska świadomośd mieszkaoców odnośnie ochrony środowiska i zagrożenia 

powodziowego, 

 brak odpowiedniej infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym zabezpieczenia rzeki 

Pełcznicy, jej dopływów oraz brak zbiorników retencyjnych, 

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 

 intensywny ruch na drogach powodujący zanieczyszczenia atmosfery i hałas, 

 słaba edukacja ekologiczna społeczeostwa, 

 ograniczone możliwości zwalczania skutków klęsk żywiołowych. 

 

Cele w obszarze VII: Ochrona środowiska i rolnictwo 

Cel strategiczny 7. Wspieranie rolnictwa oraz działao w zakresie ochrony środowiska. 

Cel operacyjny 7.1. Działanie na rzecz utworzenia sołectwa dla obszarów wiejskich.  

Cel operacyjny 7.2. Wspieranie integracji środowiska wiejskiego w wymiarze społeczno-kulturowym. 

Cel operacyjny 7.3. Wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych  

i agroturystycznych. 

Cel operacyjny 7.4. Melioracja terenów rolniczych. 

Cel operacyjny 7.5. Zachowanie czystości środowiska naturalnego. 

Cel operacyjny 7.6. Wspierania działao i projektów proekologicznych. 

Cel operacyjny 7.7. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeostwa powodziowego. 

Cel operacyjny 7.8. Dążenie do pełnego zabezpieczenia rzeki Pełcznicy i potoków stwarzających 

zagrożenie powodziowe. 

Cel operacyjny 7.9. Działanie na rzecz budowy zbiorników retencyjnych.  

Cel operacyjny 7.10. Edukacja mieszkaoców terenów potencjalnie zagrożonych powodzią. 
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CZĘŚD III 
 

PROGNOZA FINANSOWO- 
INWESTYCYJNA  

MIASTA ŚWIEBODZICE  
2012-2020 
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ROZDZIAŁ 13 
 

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 
NA LATA 2011-2020 

 

 

13.1. Założenia prognozy finansowej będącej podstawą określenia poziomu inwestowania dla 
miasta Świebodzice w poszczególnych latach WPI 

 

13.1.1. Wstęp do prognozy finansowej 

 

W niniejszym dokumencie zaprezentowano wyniki prognozy finansowej miasta Świebodzice na lata 

2011-2020. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę 

poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z wykonania budżetu miasta w latach 

2008-2010 i planu na 2011 r. W toku prac nad prognozą finansową przebadano wiele scenariuszy, 

prezentowany materiał przedstawia wariant podstawowy, który stanowił podstawę konstrukcji 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.  

 
13.1.2. Założenia makroekonomiczne 

 

Dla celów prognozy finansowej zawartej w WPI przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: 

 
Tab. 13.1. Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach 2008-2020 – wariant podstawowy 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wskaźniki makroekonomiczne 

Stopa inflacji [%] 4,2 1,9 2,5 2,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

PKB [%] 4,8 1,7 2,5 3,2 4,1 4,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Źródło: Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy 
finansowej – Wytycznych w zakresie wybranych zagadnieo związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód (MRR/H/14(2)01/2009) 

 
13.1.3. Założenia finansowe 

 

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wykorzystano wyniki prognozy dochodów 

i wydatków miasta Świebodzice w latach 2011-2020, obliczone w fazie opracowywania Wieloletniego 

Planu Finansowego. 
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13.2. WPI – Charakterystyka - procedura opracowywania i realizacji 

 

13.2.1. Przedmiot Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Wieloletniego Planu Finansowego 

jednym z podstawowych dokumentów w systemie planowania strategicznego miasta. Jest 

średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym i dookreślającym zamierzenia 

inwestycyjne na lata 2011-2020.  

 

WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się 

o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami 

rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy 

plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną gminy. 

 

Celem głównym Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu 

planowania inwestycji gminnych.  

Celami szczegółowymi są:  

1. Racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie planu 

inwestycyjnego i części inwestycyjnej budżetu gminy. 

2. Utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji 

umieszczonych w planie inwestycyjnym gminy. 

3. Wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach. 

4. Umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji 

gminnych. 

5. Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie gminy w zależności od możliwości finansowych 

gminy. 

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem kroczącym, co oznacza jego coroczną aktualizację 

i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.  

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany został dla zadao planowanych przez miasto w powiązaniu 

z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych.  

WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie 

czasowym. 

 

WPI ustala hierarchię ważności i wynikającą z niej kolejnośd realizacji zadao inwestycyjnych. Zadania 

wchodzą do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi możliwościami gminy. Zadania, które 

zostały umieszczone w WPI, a ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają w kolejnych latach 

weryfikacji i sprawdzeniu, z kolei zadania już rozpoczęte nie podlegają weryfikacji w kolejnych latach.  

WPI obejmuje listę zadao inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu 

gminy.  

Podstawowym założeniem WPI jest zintegrowanie go ze „Strategią Rozwoju Społeczno -

Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020”, której jest integralną i jednocześnie 

autonomiczną częścią.  
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13.2.2. Funkcje WPI 

 

Wdrożenie zapisów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) umożliwia miastu lepsze zarządzanie 

projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni się do: 

- do pobudzania rozwoju gospodarczego,  

- sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania oraz wdrażania w mieście strategii i lokalnego 

planu rozwoju. 

 

WPI w szczególności pozwala na zdyscyplinowane, skoordynowanie i planowe przygotowywanie 

nowych inwestycji w tempie możliwie jak najbardziej dopasowanym do możliwości budżetu miasta 

Świebodzice. Dokument ten zapewnia też ciągłą gotowośd do rozpoczynania następnych zadao 

w przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych lub braku możliwości realizacji 

któregoś z zadao z przyczyn innych niż finansowe. Jest to bardzo istotne chodby z uwagi na fakt, że 

średni cykl przygotowania nowego zadania wynosi około 90 tygodni (niecałe dwa lata).  

 

WPI pełni również funkcję informacyjną o: 

 kierunkach inwestycji,  

 planowanym terminie ich realizacji,  

 kosztach dla społeczności lokalnej, 

dla pracowników administracji oraz inwestorów, dając im kompleksowy, teraźniejszy i przyszły obraz 

miasta.  

 

WPI jest także wyznacznikiem kierunków podejmowanych działao i ich weryfikatorem, umożliwia 

prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania. Ma to 

szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi byd poprzedzone czasochłonną 

procedurą np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy też z Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarskiego 

Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł finansowych. 

 

WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych 

sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując politykę finansową miasta.  

Kolejną ważną korzyścią, bezspornie wynikającą ze stosowania procedury WPI jest to, że miasto ma 

możliwośd starania się o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej, z tych funduszy, w których 

warunkiem podstawowym jest posiadanie takiego dokumentu. 

 

Prosty i jasny system wyłaniania nowych zadao inwestycyjnych, uwzględniający opinie mieszkaoców 

miasta i dający im szansę w uporządkowany sposób uczestniczyd w tym procesie jest pożądany 

w aspekcie umacniania samorządności i rozwoju demokracji lokalnej. 

 
13.2.3. Fazy i etapy tworzenia WPI 

 

Wszystkie działania związane z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym należy podzielid na dwie fazy, 

z których każda dzieli się na poszczególne etapy.  
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I. Faza organizacji: 

1. Utworzenie podstaw formalnych WPI, np. zarządzenia, uchwały. 

2. Utworzenie struktur organizacyjnych dla realizacji procesu WPI: 

a) powołanie Koordynatorów WPI z ramienia Gminy,  

b) wyłonienie Firmy opracowującej dokument. 

3. Opracowanie procedur, przyjęcie kryterium oceny zgłoszonych zadao oraz harmonogramu 

procesu. 

4. Opracowanie stosownych formularzy wykorzystywanych podczas planowania inwestycji 

w gminie. 

II. Faza realizacji:  

1. Zebranie propozycji zadao inwestycyjnych wnioskowanych do WPI. 

2. Ocena i klasyfikacja przyjętych zadao. 

3. Wykonanie analizy finansowej gminy: 

a) analiza sytuacji finansowej, 

b) analiza zdolności kredytowej, 

c) ustalenie wolnych środków na inwestycje. 

4. Przydział i zatwierdzenie środków na realizację zadao wynikających z WPI. 

5. Realizacja planowanych zadao WPI. 

 
13.2.4. Zespół realizujący 

 

Burmistrz Świebodzic spośród pracowników Urzędu Miejskiego wyznacza koordynatora oraz zespół 

realizacyjny ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

 

Osoby te odpowiedzialne są za koordynację całokształtu prac oraz za spójnośd powstającego 

dokumentu z dokumentami strategicznymi gminy, wytyczającymi jego kierunki rozwoju oraz 

ustalonymi założeniami kierunków inwestowania. Taka struktura zespołu realizującego ma na celu 

usprawnienie przepływu informacji pomiędzy stanowiskami i jednostkami współpracującymi, a także 

zapewnienie komplementarności pomiędzy etapami planowania i realizacji inwestycji. 

 
13.2.5. Wnioskodawcy, tryb składania i oceny wniosków 

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków:  

─ stanowiska merytoryczne Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 

─ Komisje Rady Miejskiej w Świebodzicach, 

─ podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest miasto Świebodzice. 

Rozpatrzeniu podlegają tylko i wyłącznie wnioski złożone w trybie określonym w procedurze. 

Niezwłocznie po zawiadomieniu przez Koordynatora WPI o przystąpieniu do prac nad WPI rozsyła on 

do jednostek organizacyjnych miasta oraz podmiotów, z którymi miasto prowadzi współpracę wzory 

formularzy do wypełnienia.  

 

Wnioski składane są przez uprawnione podmioty bezpośrednio u Koordynatora. 
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13.2.6. Formularz, instrukcja wypełniania 
 

Określa się formularz do składania wniosków o umieszczenie zadania w WPI: 

Tab. 13.2. Formularz wniosku o umieszczenie zadania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 

Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynująca 

Okres realizacji 
(w wierszu 

program/umowa
) 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Limity wydatków w poszczególnych latach 
(wszystkie lata) 

Limit 
zobowiązao 

od do 2011 2012 2013 2014 … 

Zadanie nr ... 
Proszę zaznaczyd czy poniższe zadanie jest: 

 związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w ustawie o finansach publicznych art. 5 ust. 
1 pkt. 2 i 3, (razem)

1
, 

 związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, 
  inne niż wymienione  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

       

                                                           
1 Środkami publicznymi są: 
a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez paostwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 
b) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt. a; 
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13.2.7. Kryteria wyłaniania priorytetów inwestycyjnych i ustalanie hierarchii ważności zadao  
 

Kryteria oceny poszczególnych zadao inwestycyjnych zmierzad będą do zobiektywizowania czynników 

określających:  

- zgodnośd z przyjętą strategią rozwoju miasta,  

- ważnośd,  

- pilnośd,  

- przydatnośd,  

- stopieo przygotowania,  

- możliwośd finansowania,  

- efekty społeczne, ekonomiczne czy ekologiczne.  

 

Zasadnicze kryteria wyboru zadao w postępowaniu weryfikującym złożone wnioski:  

- potrzeba i pilnośd realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji miasta Świebodzice,  

- zgodnośd zadania ze dokumentami i programami sektorowymi, warunkującymi rozwój miasta,  

- efekty realizacji zadania inwestycyjnego, efektywnośd i pozytywne oddziaływanie w skali miasta,  

- możliwośd pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,  

- komplementarnośd i powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi, obiektami, bądź 

funkcjami, 

- wpływ realizacji zadania na przyszłe budżety miasta,  

- źródła finansowania,  

- dodatni wpływ finansowy inwestycji na budżet miasta powodujący zwiększenie dochodów i lub 

oszczędności,  

- poprawa funkcjonowania miasta,  

- poprawa jakości życia mieszkaoców miasta, 

- przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. 

 

Dokonując wyboru zadao jako priorytetowe traktowano te, które: 
- przyniosą największe korzyści dla mieszkaoców, 

- podnoszą atrakcyjnośd gminy w oczach potencjalnych inwestorów oraz nowych mieszkaoców, 

- są przygotowane pod względem prawnym oraz projektowo-technicznym, 

- poprawią stan infrastruktury technicznej, 

- istnieje duża szansa na wsparcie realizacji danej inwestycji z funduszy unijnych, preferencyjnych 

pożyczek i kredytów a także z budżetu paostwa, czy też z budżetu województwa dolnośląskiego, 

- powinny byd zrealizowane ze względu na wymogi jakie stawiają przepisy prawa, 

- realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów i urządzeo 

komunalnych, a co za tym idzie wpłynie na obniżenie wydatków bieżących gminnego budżetu. 

 

 
13.2.8. Sposób określania i weryfikacji kosztów projektów 

 

Poniżej przedstawiono procedurę określania i weryfikacji kosztów zadania inwestycyjnego. 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie składania wniosku do określenia w nim 

sporządzonego z należytą starannością kosztorysu realizacji zadania. 
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2. Na etapie złożenia wniosku do WPI, wstępna analiza wniosku i ocena realności załączonego do 

wniosku kosztorysu należy do Koordynatora.  

3. Niezależnie od wymogów przedstawionych w pkt. 2. Koordynator jest zobowiązany weryfikacji 

wartości planowanych inwestycji, które w danym roku będą realizowane. Wprowadzane zmiany 

przyjmowane będą w drodze odrębnej uchwały. 

 
13.2.9. Monitoring zadao kontynuowanych 

 

Celem optymalizacji wykorzystania środków finansowych przewidzianych do realizacji inwestycji 

zawartych w WPI, jak również kontrolowania postępów prac nad wdrażaniem Strategii w mieście 

Świebodzice, koordynator ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zobowiązany jest do 

przedstawienia Radzie Miejskiej w Świebodzicach rocznego sprawozdania z realizacji zadao ujętych 

w WPI. Sprawozdanie zawierające rozliczenie inwestycji realizowanych w minionym roku 

budżetowym oraz informacje o postępach prac inwestycyjnych przedstawiane powinny byd  

w terminie do 30 kwietnia roku następnego. 

Osoby odpowiedzialne za realizację danej inwestycji zobowiązane są do przedstawienia 

koordynatorowi informacji o postępach prac inwestycyjnych w danym roku budżetowym w terminie 

do 30 stycznia roku następnego. 

 

13.2.10. Partycypacja społeczna w procesie opracowywania WPI 
 

W celu zapewnienia dostępu do informacji oraz stworzenia warunków do zaprezentowania swojej 

opinii przez mieszkaoców miasta, oraz dla poprawy poziomu akceptacji społecznej, proponuje się 

wprowadzid się następującą procedurę działania: 

1. Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zawierające 

zaproszenie do składania przez mieszkaoców propozycji potrzeb oraz opinii w stosunku do 

planowanych inwestycji (umieszczone na stronie internetowej miasta Świebodzice). 

2. Dodatkowe zadania inwestycyjne do WPI wprowadzone zostaną zgodnie z procedurą przyjętą 

w pkt. 1., jednakże wszelkie zmiany przyjmowane będą w drodze odrębnej uchwały.  

3. Konsultacje i opinie społeczne brane są pod uwagę przy formalnej weryfikacji przez 

koordynatora WPI. Koordynator jest odpowiedzialny za formę i instrumenty usprawniające 

komunikację społeczną w zakresie planowania inwestycji. Istnieje możliwośd korzystania 

z następujących metod badao społecznych: ankiety, dyskusje w ramach „focus group”, spotkania 

konsultacyjne, etc.  
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13.3. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2011-2020 

 

13.3.1. Planowane inwestycje 
 

Poniższe zestawienie zawiera podstawowe informacje o zadaniach do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

 
Poniższe zestawienie dotyczy jedynie zadao inwestycyjnych realizowanych w latach 2011-2014, gdyż w latach 2015-2020 nie przewiduje się żadnych 
nakładów inwestycyjnych. 
 
 
Tab. 13.3. Wykaz przedsięwzięd miasta Świebodzice w latach 2011 - 2020 

Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynująca 

Okres realizacji Łączne nakłady 
finansowe 

Limit 2011 Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 
Limit 

zobowiązań 
od do 

Przedsięwzięcia ogółem 30 911 675,00 1 982 371,00 5 514 604,00 6 500 000,00 7 000 000,00 30 911 675,00 

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki majątkowe 30 911 675,00 1 982 371,00 5 514 604,00 6 500 000,00 7 000 000,00 30 911 675,00 

1) programy, projekty lub zadania (razem) 30 911 675,00 1 982 371,00 5 514 604,00 6 500 000,00 7 000 000,00 30 911 675,00 

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki majątkowe 30 911 675,00 1 982 371,00 5 514 604,00 6 500 000,00 7 000 000,00 30 911 675,00 

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 
których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 

3 611 675,00 1 082 371,00 2 514 604,00 0,00 0,00 3 611 675,00 

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki majątkowe 3 611 675,00 1 082 371,00 2 514 604,00 0,00 0,00 3 611 675,00 

Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego - 
Poprawa zdegradowanych obszarów miejskich 

Urząd Miejski 2011 2012 1 013 062,00 10 000,00 1 003 062,00 0,00 0,00 1 013 062,00 

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

Urząd Miejski 2009 2012 2 598 613,00 1 072 371,00 1 511 542,00 0,00 0,00 2 598 613,00 

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego 
(razem) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nazwa i cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 
lub koordynująca 

Okres realizacji Łączne nakłady 
finansowe 

Limit 2011 Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 
Limit 

zobowiązań 
od do 

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) 27 300 000,00 900 000,00 3 000,00 6 500 000,00 7 000 000,00 27 300 000,00 

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki majątkowe 27 300 000,00 900 000,00 3 000,00 6 500 000,00 7 000 000,00 27 300 000,00 

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

Urząd Miejski 2012 2015 7 300 000,00 0,00 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 7 300 000,00 

Remont i przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 27 
w Świebodzicach - Odnowienie i przystosowanie budynku 
Urzędu Miejskiego m. in. dla osób niepełnosprawnych 

Urząd Miejski 2013 2014 4 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 

Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe w Świebodzicach - Poprawa infrastruktury 
drogowej i technicznej w związku z planem sprzedaży 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

Urząd Miejski 2011 2014 4 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 

Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową budynku przy 
ul. Rekreacyjnej 2 na Dom Złotego Wieku - Organizacja 
pomocy osobom wymagającym stałej opieki 

Urząd Miejski 2011 2015 12 000 000,00 400 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 12 000 000,00 

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż 
rok 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach, Załącznik Nr 2 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Świebodzice na lata 2011-2021 
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13.3.2. Wyniki planowania inwestycyjnego 
 

W wyniku przeprowadzonej analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności 

kredytowej miasta do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zaliczono wszystkie zgłoszone inwestycje. 

 

W wykazie przedsięwzięd majątkowych celowym wydaje się rozpoczęcie nowych zadao takich jak 

budowa dróg i chodników na terenie aktywizacji gospodarczej w związku z utworzeniem Podstrefy 

WSSE i pozyskiwaniem nowych inwestorów na terenie miasta. Drugim ważnym celem jest uzbrojenie 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe, gdyż zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe jest nadal 

ogromne. Pozostała częśd przedsięwzięd to kontynuacja już wcześniej rozpoczętych zadao, których 

znaczna częśd jest finansowana ze środków unijnych.   

 
13.3.3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania 

 

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w podziale na: 

- budżet miasta, 

- budżet paostwa, 

- środki Unii Europejskiej. 
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Tab. 13.4. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych *w tys. PLN+ 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Zadanie 1 - Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego - Poprawa zdegradowanych obszarów miejskich 

Łączna kwota nakładów 
inwestycyjnych, w tym: 

10 000,00 1 003 062,14 - - - - - - - - 1 013 062,14 100% 

Budżet miasta  3 523,00 353 378,79 - - - - - - - - 356 901,79 35,23% 

Budżet paostwa - - - - - - - - - - - - 

Środki UE 6 477,00 649 683,35 - - - - - - - - 656 160,35 64,77% 

Zadanie 2 - Rewitalizacja obszaru ulic Młynarska - Piaskowa - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, odnowienie ciągów komunikacyjnych miasta 

Łączna kwota nakładów 
inwestycyjnych, w tym: 

1 072 371,00 1 511 542,00 - - - - - - - - 2 583 913,00 100% 

Budżet miasta 399 350,96 562 898,24 - - - - - - - - 962 249,20 37,24% 

Budżet paostwa - - - - - - - - - - - - 

Środki UE 673 020,04 948 643,76 - - - - - - - - 1 621 663,80 62,76% 

Zadanie 3 - Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na teren aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej - wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej 

Łączna kwota nakładów 
inwestycyjnych, w tym: 

- 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 - - - - - - 7 300 000,00 100% 

Budżet miasta - 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 - - - - - - 7 300 000,00 100% 

Budżet paostwa - - - - - - - - - - - - 

Środki UE - - - - - - - - - - - - 

Zadanie 4 - Remont i przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach - Odnowienie i przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego m. in. dla osób niepełnosprawnych 

Łączna kwota nakładów 
inwestycyjnych, w tym: 

- - 2 000 000,00 2 000 000,00 - - - - - - 4 000 000,00 100% 

Budżet miasta - - 2 000 000,00 2 000 000,00 - - - - - - 4 000 000,00 100% 

Budżet paostwa - - - - - - - - - - - - 

Środki UE - - - - - - - - - - - - 

Zadanie 5 - Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej w związku z planem sprzedaży terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

Łączna kwota nakładów 
inwestycyjnych, w tym: 

500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 - - - - - - 4 000 000,00 100% 

Budżet miasta 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 - - - - - - 4 000 000,00 100% 

Budżet paostwa - - - - - - - - - - - - 
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Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Środki UE - - - - - - - - - - - - 

Zadanie 6 - Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 na Dom Złotego Wieku - Organizacja pomocy osobom wymagającym stałej opieki 

Łączna kwota nakładów 
inwestycyjnych, w tym: 

400 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 - - - - - - 12 000 000,00 100% 

Budżet miasta 400 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 - - - - - - 12 000 000,00 100% 

Budżet paostwa - - - - - - - - - - - - 

Środki UE - - - - - - - - - - - - 

OGÓŁEM 

Łączna kwota nakładów 
inwestycyjnych, w tym: 

1 982 371,00 5 514 604,14 6 500 000,00 7 000 000,00 - - - - - - 20 996 975,14 100% 

Budżet miasta 1 302 873,96 3 916 277,03 6 500 000,00 7 000 000,00 - - - - - - 18 719 150,99 89,15% 

Budżet paostwa - - - - - - - - - - - - 

Środki UE 679 497,04 1 598 327,11 - - - - - - - - 2 277 824,15 10,85% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika Nr 2 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice 
na lata 2011-2021 
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Rys. 13.1. Zestawienie nakładów inwestycyjnych w latach 2011-2020 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 13.2. Zestawienie nakładów inwestycyjnych w latach 2011-2020 na poszczególne zadania inwestycyjne 

 
 
Źródło: opracowanie własne 
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13.3.4. Harmonogram realizacji zadao 
 

Poniżej przedstawiono harmonogram realizacji zadao inwestycyjnych w latach 2011-2020. 

 

Tab. 13.5. Harmonogram realizacji zadao 

Nr 
z
a
d
a
n
i
a 

Jednostka odpowiedzialna lub 
koordynująca 

Nazwa zadania 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Urząd Miejski w Świebodzicach 

Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych 
wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 
Piłsudskiego - Poprawa zdegradowanych 
obszarów miejskich 

x x         

2 Urząd Miejski w Świebodzicach 

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

x x         

3 Urząd Miejski w Świebodzicach 

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

 x x x x      

4 Urząd Miejski w Świebodzicach 

Remont i przebudowa budynku przy ul. 
Żeromskiego 27 w Świebodzicach - 
Odnowienie i przystosowanie budynku Urzędu 
Miejskiego m. in. dla osób niepełnosprawnych 

  x x       

5 Urząd Miejski w Świebodzicach 

Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach 
- Poprawa infrastruktury drogowej 
i technicznej w związku z planem sprzedaży 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

x x x x       

6 Urząd Miejski w Świebodzicach 

Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową 
budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 na Dom 
Złotego Wieku - Organizacja pomocy osobom 
wymagającym stałej opieki 

x x x x x      

Źródło: opracowanie własne 
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13.4. Prognoza finansowa inwestycji miasta Świebodzice w latach 2011-2020 w oparciu o prognozę zadłużenia 

 

13.4.1. Projekcja przepływów pieniężnych 
 

Tab.13.6.  Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Świebodzice na lata 2011 - 2020 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2008 
Wykonanie 

2009 
Plan 3 kw. 

2010 

Przewidywa
ne 

wykonanie 
2010 

Prognoza 
2011 

Prognoza 
2012 

Prognoza 
2013 

Prognoza 
2014 

Prognoza 
2015 

Prognoza 
2016 

Prognoza 
2017 

Prognoza 
2018 

Prognoza 
2019 

Prognoza 
2020 

1 Dochody ogółem, 
z tego: 

55 286 057,00 55 389 089,00 63 890 606,00 63 890 606,00 66 219 708,00 64 830 000,00 68 742 000,00 70 529 292,00 70 000 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 

1a dochody bieżące 48 469 043,00 51 168 352,00 51 721 745,00 51 721 745,00 53 512 937,00 53 040 000,00 57 762 400,00 59 160 222,00 60 100 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 

1b dochody majątkowe, 
w tym 

6 817 014,00 4 220 737,00 12 168 861,00 12 168 861,00 12 706 771,00 11 790 000,00 10 979 600,00 11 369 070,00 9 900 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 

1c ze sprzedaży majątku 3 409 868,00 4 158 937,00 7 321 457,00 7 321 457,00 8 040 000,00 4 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

2 Wydatki bieżące (bez 
odsetek i prowizji od: 
kredytów i pożyczek 
oraz wyemitowanych 
papierów 
wartościowych), w tym: 

41 843 860,00 44 996 005,00 52 448 645,00 52 448 645,00 49 397 937,00 48 420 000,00 53 107 200,00 54 629 687,00 55 720 000,00 55 750 000,00 55 800 000,00 55 850 000,00 55 900 000,00 55 920 000,00 

2a na wynagrodzenia 
i składki od nich 
naliczane 

16 436 616,00 17 411 494,00 19 384 294,00 19 384 294,00 23 409 310,00 23 800 000,00 24 000 000,00 24 800 000,00 25 300 000,00 25 500 000,00 25 800 000,00 25 900 000,00 26 000 000,00 26 100 000,00 

2b związane 
z funkcjonowaniem 
organów JST 

25 407 244,00 27 584 511,00 31 203 838,00 31 203 838,00 22 676 894,00 21 388 049,00 25 955 031,00 26 757 301,00 27 056 613,00 26 978 363,00 26 820 113,00 26 861 862,00 27 274 395,00 27 455 377,00 

2c z tytułu gwarancji 
i poręczeo, w tym 

0 0 1 860 513,00 1 860 513,00 3 311 733,00 3 231 951,00 3 152 169,00 3 072 386,00 3 363 387,00 3 271 637,00 3 179 887,00 3 088 138,00 2 625 605,00 2 364 623,00 

2d gwarancje i poręczenie 
podlegające wyłączeniu 
z limitów spłaty 
zobowiązao z art. 243 
ufp/169 sufp 

0 0 1 860 513,00 1 860 513,00 3 311 733,00 3 231 951,00 3 152 169,00 3 072 386,00 0 0 0 0 0 0 

2e wydatki bieżące objęte 
limitem art. 226 ust. 4 
ufp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Różnica (1-2) 13 442 197,00 10 393 084,00 11 441 961,00 11 441 961,00 16 821 771,00 16 410 000,00 15 634 800,00 15 899 605,00 14 280 000,00 14 750 000,00 14 700 000,00 14 650 000,00 14 600 000,00 14 580 000,00 

4 Nadwyżka budżetowa 
z lat ubiegłych plus 
wolne środki, zgodnie 
z art. 217 ufp, w tym 

2 388 643,00 3 683 986,00 1 119 134,00 1 119 134,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4a Nadwyżka budżetowa 
z lat ubiegłych plus 
wolne środki, zgodnie 

0 2 564 852,00 1 119 134,00 1 119 134,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2008 
Wykonanie 

2009 
Plan 3 kw. 

2010 

Przewidywa
ne 

wykonanie 
2010 

Prognoza 
2011 

Prognoza 
2012 

Prognoza 
2013 

Prognoza 
2014 

Prognoza 
2015 

Prognoza 
2016 

Prognoza 
2017 

Prognoza 
2018 

Prognoza 
2019 

Prognoza 
2020 

z art. 217 ufp, 
angażowane na pokrycie 
deficytu budżetowego 
roku bieżącego 

5 Inne przychody nie 
związane z 
zaciągnięciem długu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Środki do dyspozycji 15 830 840,00 14 077 070,00 12 561 095,00 12 561 095,00 16 821 771,00 16 410 000,00 15 634 800,00 15 899 605,00 14 280 000,00 14 750 000,00 14 700 000,00 14 650 000,00 14 600 000,00 14 580 000,00 

7 Spłata i obsługa długu, 
z tego 

5 383 756,00 4 517 278,00 3 743 400,00 3 743 400,00 4 115 000,00 4 910 000,00 3 500 000,00 3 175 500,00 1 030 000,00 1 000 000,00 950 000,00 900 000,00 850 000,00 580 000,00 

7a rozchody z tytułu spłaty 
rat kapitałowych oraz 
wykupu papierów 
wartościowych  

4 964 558,00 4 100 000,00 3 013 400,00 3 013 400,00 3 250 000,00 4 250 000,00 3 050 000,00 2 855 500,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 500 000,00 

7b wydatki bieżące na 
obsługe długu 

419 198,00 417 278,00 730 000,00 730 000,00 865 000,00 660 000,00 450 000,00 320 000,00 280 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 80 000,00 

8 Inne rozchody (bez 
spłaty długu, np. 
udzielane pożyczki) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Środki do dyspozycji (6-
7-8) 

10 447 084,00 9 559 792,00 8 817 695,00 8 817 695,00 12 706 771,00 11 500 000,00 12 134 800,00 12 724 105,00 13 250 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 14 000 000,00 

10 Wydatki majątkowe, 
w tym 

12 909 656,00 12 420 658,00 18 443 195,00 18 443 195,00 12 706 771,00 11 500 000,00 12 134 800,00 12 724 105,00 13 250 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 14 000 000,00 

10a wydatki majątkowe 
objęte limitem art. 226 
ust. 4 ufp 

0 0 0 0 1 982 371,00 5 514 604,00 6 500 000,00 7 000 000,00 0 0 0 0 0 0 

11 Przychody (kredyty, 
pożyczki, emisje 
obligacji) 

6 146 558,00 0 9 625 500,00 9 625 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Rozliczenie budżetu (9-
10+11) 

3 683 986,00 -2 860 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Kwota długu, w tym 11 413 400,00 11 293 400,00 17 905 500,00 17 905 500,00 14 655 500,00 10 405 500,00 7 355 500,00 4 500 000,00 3 750 000,00 3 000 000,00 2 250 000,00 1 500 000,00 750 000,00 250 000,00 

13a łączna kwota wyłączeo 
z art. 243 ust. 3 pkt. 1 
ufp oraz oraz art. 170 
ust. 3 sufp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13b kwota wyłączeo z art. 
243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz 
z art. 170 ust. 3 sufp 
przypadająca na dany 
rok budżetowy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Kwota zobowiązao 
związku 
współtworzonego przez 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2008 
Wykonanie 

2009 
Plan 3 kw. 

2010 

Przewidywa
ne 

wykonanie 
2010 

Prognoza 
2011 

Prognoza 
2012 

Prognoza 
2013 

Prognoza 
2014 

Prognoza 
2015 

Prognoza 
2016 

Prognoza 
2017 

Prognoza 
2018 

Prognoza 
2019 

Prognoza 
2020 

jst przypadających do 
spłaty w danym roku 
budżetowym 
podlegające doliczeniu 
zgodnie z art. 244 ufp 

15 Relacja planowanej 
łącznej kwoty spłat 
zobowiązao do 
dochodów 

9,74% 8,16% 8,77% 8,77% 11,22% 12,56% 9,68% 8,86% 6,28% 6,06% 5,86% 5,66% 4,93% 4,18% 

15a maksymalny 
dopuszczalny wskaźnik 
spłaty z art. 243 ufp 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,82% 14,71% 13,09% 13,77% 11,73% 11,00% 10,95% 10,99% 11,06% 10,97% 

16 Spełnienie wskaźnika 
spłaty z art. 243 ufp po 
uwzględnieniu art. 244 
ufp 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

17 Planowana łączna 
kwota spłaty 
zobowiązao/dochody 
ogółem – max 15% z art. 
169 sufp 

9,74% 8,16% 5,86% 5,86% 6,21% 7,57% 5,09% 4,50% 6,28% 6,06% 5,86% 5,66% 4,93% 4,18% 

18 Zadłużenie/dochody 
ogółem ((13 - 13a):1) – 
max 60% z art. 170 sufp 

20,64% 20,39% 28,03% 28,03% 22,13% 16,05% 10,70% 6,38% 5,36% 4,26% 3,19% 2,13% 1,06% 0,35% 

19 Wydatki bieżące razem 
(2+7b) 

42 263 058,00 45 413 283,00 53 178 645,00 53 178 645,00 50 262 937,00 49 080 000,00 53 557 200,00 54 949 687,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 

20 Wydatki ogółem 
(10+19) 

55 172 714,00 57 833 941,00 71 621 840,00 71 621 840,00 62 969 708,00 60 580 000,00 65 692 000,00 67 673 792,00 69 250 000,00 69 750 000,00 69 750 000,00 69 750 000,00 69 750 000,00 70 000 000,00 

21 Wynik budżetu(1-20) 113 343,00 -2 444 852,00 -7 731 234,00 -7 731 234,00 3 250 000,00 4 250 000,00 3 050 000,00 2 855 500,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 500 000,00 

22 Przychody budżetu 
(4+5+11) 

8 535 201,00 3 683 986,00 10 744 634,00 10 744 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Rozchody budżetu 
(7a+8) 

4 964 558,00 4 100 000,00 3 013 400,00 3 013 400,00 3 250 000,00 4 250 000,00 3 050 000,00 2 855 500,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 500 000,00 

Źródło: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2011-2021 
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13.4.2. Prognoza wolnych środków w budżecie miasta Świebodzice w latach 2011-2020  
 

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest określenie dwóch wartości: 

- wolnych środków, stanowiących różnicę pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi; 

- wolnych środków na inwestycje, tj. wolnych środków pomniejszonych o kwotę obsługi 

zadłużenia. 

 

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu prognozy wolnych środków w budżecie została 
przedstawiona w uproszczony sposób  na poniższym schemacie: 

Dochody ogółem 

- wydatki bieżące (bez obsługi długu) 

+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki 

= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE 

- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) 

= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 

- WYDATKI MAJĄTKOWE 

= nadwyżka/deficyt środków finansowych 

+ ew. kredyty/pożyczki/obligacje 

= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU 

Źródło: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego. Metodyka opracowania”, Warszawa, lipiec 
2010 
 

 

Pierwszym etapem było oszacowanie dochodów ogółem  miasta Świebodzice oraz porównanie ich 

z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania miasta, pomijając 

wydatki na obsługę długu. 

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty 

przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.), stanowi pulę środków, która może byd rozdysponowana na dwa cele, 

w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych 

przeznaczy się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.   
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Tab.13.7. Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe 

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Dochody ogółem 66 219 708,00 64 830 000,00 68 742 000,00 70 529 292,00 70 000 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 

2 Wydatki bieżące (bez odsetek 
i prowizji od: kredytów 
i pożyczek oraz 
wyemitowanych papierów 
wartościowych) 

49 397 937,00 48 420 000,00 53 107 200,00 54 629 687,00 55 720 000,00 55 750 000,00 55 800 000,00 55 850 000,00 55 900 000,00 55 920 000,00 

3 Różnica (1-2) 16 821 771,00 16 410 000,00 15 634 800,00 15 899 605,00 14 280 000,00 14 750 000,00 14 700 000,00 14 650 000,00 14 600 000,00 14 580 000,00 

4 Nadwyżka budżetowa z lat 
ubiegłych plus wolne środki, 
zgodnie z art. 2172 ufp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Inne przychody nie związane 
z zaciągnięciem długu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 16 821 771,00 16 410 000,00 15 634 800,00 15 899 605,00 14 280 000,00 14 750 000,00 14 700 000,00 14 650 000,00 14 600 000,00 14 580 000,00 

Źródło: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2011-2021 
 

Tab. 13.8. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe 

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Środki do dyspozycji 16 821 771,00 16 410 000,00 15 634 800,00 15 899 605,00 14 280 000,00 14 750 000,00 14 700 000,00 14 650 000,00 14 600 000,00 14 580 000,00 

2 Spłata i obsługa długu, z tego 4 115 000,00 4 910 000,00 3 500 000,00 3 175 500,00 1 030 000,00 1 000 000,00 950 000,00 900 000,00 850 000,00 580 000,00 

3 Inne rozchody (bez spłaty 
długu, np. udzielane pożyczki) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Środki do dyspozycji (1-2-3) 12 706 771,00 11 500 000,00 12 134 800,00 12 724 105,00 13 250 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 14 000 000,00 

Źródło: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2011-2021 
 

Tab. 13.9. Potrzeby inwestycyjne miasta Świebodzice oraz źródła finansowania wydatków inwestycyjnych  

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Łączna kwota nakładów 
inwestycyjnych, w tym: 

1 982 371,00 5 514 604,14 6 500 000,00 7 000 000,00 0 0 0 0 0 0 

2 Budżet miasta 1 302 873,96 3 916 277,03 6 500 000,00 7 000 000,00 0 0 0 0 0 0 

3 Budżet paostwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Środki UE 679 497,04 1 598 327,11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika Nr 2 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Świebodzice na lata 2011-2021 

  

                                                           
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  
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Tab. 13.10. Rozliczenie budżetu 

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Środki do dyspozycji na 
wydatki majątkowe 

12 706 771,00 11 500 000,00 12 134 800,00 12 724 105,00 13 250 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 14 000 000,00 

2 Wydatki majątkowe, w tym: 12 706 771,00 11 500 000,00 12 134 800,00 12 724 105,00 13 250 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 14 000 000,00 

 wydatki majątkowe objęte 
limitem art. 226 ust. 4 ufp 

1 682 371,00 5 514 604,00 6 500 000,00 7 000 000,00 0 0 0 0 0 0 

3 Przychody (kredyty, pożyczki, 
emisje obligacji) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Rozliczenie budżetu (1-2+3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródło: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2011-2021 
 

Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji wskazuje na nadwyżkę lub na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Wartośd ta, 

w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego w postaci kredytów/pożyczek lub 

emisji obligacji. Otrzymana w wyniku dodania kwot zaciąganych kredytów/ pożyczek/obligacji – wartośd stanowi wynik finansowy budżetu miasta 

Świebodzice.  
 
Tab. 13.11.Wskaźnik długu do dochodu oraz obsługi długu miasta Świebodzice 

Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Planowana łączna kwota 
spłaty zobowiązao/dochody 
ogółem – max 15% z art. 169 
sufp 

6,21% 7,57% 5,09% 4,50% 6,28% 6,06% 5,86% 5,66% 4,93% 4,18% 

2. Zadłużenie/dochody ogółem 
((13 - 13a):1) – max 60% z art. 
170 sufp 

22,13% 16,05% 10,70% 6,38% 5,36% 4,26% 3,19% 2,13% 1,06% 0,35% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 
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Rys.13.3. Wskaźnik obsługi długu miasta Świebodzice 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika Nr 2 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Świebodzice na lata 2011-2020
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Rys. 13.4. Wskaźnik długu do dochodu miasta Świebodzice 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika Nr 2 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Świebodzice na lata 2011-2020
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Tab. 13.12. Wydatki inwestycyjne miasta Świebodzice 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Wydatki bieżące 49 397 937,00 48 420 000,00 53 107 200,00 54 629 687,00 

Wydatki inwestycyjne 1 982 371,00 5 514 604,00 6 500 000,00 7 000 000,00 

Stosunek  wydatków 
inwestycyjnych do wydatków 
budżetowych gminy ogółem 4,01% 11,39% 12,24% 12,81% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Załącznika Nr 1 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z dnia 19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2011-
2021 
 

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym łącznie w latach 2011-2014 miasto Świebodzice planuje 

przeznaczyd na wydatki inwestycyjne 20 996 975,00 PLN, z czego w poszczególnych latach: 

 2011 – 1 982 371,00 PLN 

 2012 – 5 514 604,00 PLN, 

 2013 – 6 500 000,00 PLN, 

 2014 – 7 000 000,00 PLN. 

 

W roku 2014 miasto Świebodzice planuje ponieśd największe wydatki inwestycyjne, ich stosunek do 

wydatków bieżących całkowitych wynosi: 12,81%.   

Do obliczenia poziomu zadłużenia użyto obligatoryjnych obostrzeo które narzuca ustawa z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego nie może uchwalid budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 

oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających 

w danym roku budżetowym: 

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz 

z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 

i art. 90, 

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz 

art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na 

cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeo oraz gwarancji do planowanych 

dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat 

relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru: 

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których 

mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych 

na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, 
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O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 

1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 

89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeo i gwarancji, 

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,  

Db – dochody bieżące, 

Sm – dochody ze sprzedaży majątku, 

Wb – wydatki bieżące, 

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n–1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n–2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 

n–3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 

Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje 

się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości 

wykonane wynikające ze sprawozdao rocznych. 
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ROZDZIAŁ 14 
 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 
NA LATA 2011-2020 

 

 

14.1. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świebodzice powstała w oparciu o metodologię 

zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów w opracowaniu pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Jednostki Samorządu Terytorialnego. Metodyka opracowania”. 

Punktem wyjścia są dane historyczne, tj. wykonanie budżetu miasta Świebodzice za ostatnie 3 lata 

oraz plan na rok 2011, z uwzględnieniem: 

 źródeł dochodów budżetowych, 

 poszczególnych kategorii wydatków bieżących (bez uwzględnienia nakładów inwestycyjnych 

oraz obsługi zadłużenia tj. spłaty rat i odsetek wynikających z realizacji Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego). 

Zastosowane rozwiązania pozwolą zobrazowad sytuację finansową miasta Świebodzice oraz ocenid jej 

zdolnośd kredytową i przeanalizowad możliwości inwestycyjne. 

 

14.1.1. Założenia makroekonomiczne 

Dla celów prognozy finansowej zawartej w WPF przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: 

 
Tab. 14.1. Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach 2008-2020 – wariant podstawowy 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wskaźniki makroekonomiczne 

Stopa inflacji [%] 4,2 1,9 2,5 2,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

PKB [%] 4,8 1,7 2,5 3,2 4,1 4,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Źródło: Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy 
finansowej – Wytycznych w zakresie wybranych zagadnieo związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód (MRR/H/14(2)01/2009) 
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14.1.2. Założenia ogólne 

 

Dochody budżetowe są prognozowane w następującym układzie: 

 
Tab. 14.2. Podział dochodów 

Dział Nazwa działu 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

710 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAOSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

752 OBRONA NARODOWA 

754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

851 OCHRONA ZDROWIA 

852 POMOC SPOŁECZNA 

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach 

 

Wydatki są prognozowane w następującym podziale: 

 
Tab. 14.3. Podział wydatków 

Dział Nazwa działu 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

710 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

751 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAOSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

752 OBRONA NARODOWA 

754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

756 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 
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Dział Nazwa działu 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

851 OCHRONA ZDROWIA 

852 POMOC SPOŁECZNA 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach 

 

Wydatki na zadania inwestycyjne nie podlegają prognozowaniu w ramach Wieloletniej Prognozy 

Finansowej (tak jak wydatki bieżące), lecz zostały oszacowane w fazie opracowywania Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego (rozdział 13).  

 

14.1.3. Założenia zmian dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów 

 

W poniższym zestawieniu przedstawiono najważniejsze założenia dotyczące kształtowania się 

dochodów i wydatków miasta Świebodzice w kolejnych latach prognozy.  

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych miasta uwzględniono dane historyczne wykonania 

budżetu miasta Świebodzice w latach 2008-2010, plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 

2011.  
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Tab. 14.4. Zestawienie dochodów miasta Świebodzice w latach 2008-2011 

DOCHODY 
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

historyczny historyczny historyczny planowany 

10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 174 789,60 128 460,13 78 174,60 50 000,00 

  Pozostała działalnośd 174 789,60 128 460,13 78 174,60 50 000,00 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 365 320,00 1 568 977,90 811 614,16 988 430,00 

  Drogi publiczne powiatowe 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Drogi wewnętrzne 40 320,00 0,00 0,00 0,00 

  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

  Drogi publiczne gminne 0,00 1 568 977,90 811 614,16 988 430,00 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 825 425,97 8 500 182,97 6 813 749,05 14 804 291,00 

  Zakłady gospodarki mieszkaniowej 70 000,00   0 0,00 

  Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 095 930,10 3 912 258,11 3660845,13 4 146 000,00 

  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 651 468,27 4 527 924,86 3 061 243,67 8 463 871,00 

  Pozostała działalnośd 8 027,60 60 000,00 91 660,25 2 194 420,00 

710 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 165 123,00 201 865,00 185 021,87 198 000,00 

  Cmentarze 165 123,00 201 865,00 169123,97 198 000,00 

  Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 15897,9 0,00 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 336 113,56 310 573,75 343 389,44 228 331,00 

  Urzędy wojewódzkie 154 877,28 160 169,60 158133,6 158 331,00 

  Urzędy gmin 124 934,28 115 404,15 176 519,84 70 000,00 

  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56 302,00 35 000,00 0 0,00 

  Spis powszechny i inne 0,00 0,00 8736 0,00 

751 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAOSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

3 519,00 35 130,00 108 011,00 0,00 

  
Urzędy naczelnych organów władzy paostwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

3 519,00 3 927,00 3944 0,00 

  Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 31 203,00 0,00 0,00 

  Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0,00 0,00 62248 0,00 

  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie 

0,00 0,00 41819 0,00 

752 OBRONA NARODOWA 1 000,00  0,00 0,00 400,00 
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DOCHODY 
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

historyczny historyczny historyczny planowany 

  Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 0,00 0,00 400,00 

754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

  Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1000,00 1 000,00 

756 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

24 969 960,99 24 851 348,97 26 263 295,23 28 073 377,00 

  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 495,30 56 981,20 35672,11 54 000,00 

  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

6 766 507,65 6 480 175,51 8426514,01 8 247 563,00 

  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  

3 139 086,11 3 299 774,25 3927404,89 4 605 889,00 

  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie 
ustaw 

651 474,27 541 856,78 527564,17 600 000,00 

  
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
paostwa 

14 377 397,66 14 472 561,23 13346140,05 14 565 925,00 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 051 692,00 10 187 156,00 10 117 187,00 10 043 155,00 

  
Częśd oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

7 726 708,00 8 778 548,00 9243243 9 539 490,00 

  Częśd wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 324 984,00 1 408 608,00 873944 503 665,00 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 271 119,07 240 093,16 543 778,78 957 250,00 

  Szkoły podstawowe 2 215 468,37 186 497,49 463 183,55 0,00 

  Przedszkola 12 000,00 15 000,00 41679,93 957 250,00 

  Gimnazja 31 545,66 31 007,67 20771,3 0,00 

  Pozostała działalnośd 12 105,04 7 588,00 18144 0,00 

851 OCHRONA ZDROWIA 3 636,40 7 235,74 162 687,00 1 454 650,00 

  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 636,40 7 235,74 0,00 0,00 

  Pozostała działalnośd 0,00 0,00 162 687,00 1 454 650,00 

852 POMOC SPOŁECZNA 5 398 290,56 5 786 161,50 6 069 329,04 5 707 500,00 

  
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3 680 354,47 3 881 648,64 4054753,96 4 205 000,00 
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DOCHODY 
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

historyczny historyczny historyczny planowany 

  
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 

35 128,08 33 838,00 41188,54 33 500,00 

  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

745 333,87 833 407,32 509840,25 469 000,00 

  Zasiłki stałe 0,00 0,00 400100,00 340 000,00 

  Ośrodki pomocy społecznej 624 265,91 665 054,80 640638,26 387 000,00 

  Usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi opiekuocze 60 208,23 58 212,74 76146,33 85 000,00 

  Pozostała działalnośd 253 000,00 314 000,00 346661,7 188 000,00 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 188 201,80 196 567,00 191 790,20 0,00 

  
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży 

0,00 3 610,00 5500,00 0,00 

  Pomoc materialna dla uczniów 188 201,80 186 457,00 186290,2 0,00 

  Pozostała działalnośd 0,00 6 500,00 0,00 0,00 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 523 367,38 224 992,58 759 403,03 103 000,00 

  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat 
produktowych 

4 495,56 224 992,58 3459,49 3 000,00 

  Pozostała działalnośd 518 871,82 0,00 0,00 0,00 

  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie środowiska 

0,00 0,00 200237,56 100 000,00 

  Gospodarka odpadami 0,00 0,00 555 705,98 0,00 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 982 446,14 0,00 37 929,31 6 400,00 

  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 982 446,14 0,00  37 929,31 6 400,00 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 025 051,50 3 149 343,88 3 552 642,87 3 600 000,00 

 Obiekty sportowe 3 025 051,50 3 149 343,88 3 552 642,87 3 600 000,00 

  DOCHODY OGÓŁEM 55 286 056,97 55 389 088,58 56 039 002,58 66 219 708,00 

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach 
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Tab. 14.5. Zestawienie wydatków miasta Świebodzice w latach 2008-2011 

WYDATKI 
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

historyczny historyczny historyczny planowany 

10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 66 400,10 146 205,54 72 711,75 34 640,00 

  Melioracje wodne 13 988,52 81344,11 15981,23 3 0000,00 

  Izby Rolnicze - wpłaty 2% podatku rolnego 3 913,48 4597,12 3354,91 3 640,00 

  Pozostała działalnośd 48 498,10 60264,31 53375,61 1 000,00 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 2 592 224,22 6 079 343,05 3 455 700,98 2 840 371,00 

  Lokalny transport zbiorowy 238 931,00 260 695,86 261850,4 262000 

  Drogi publiczne wojewódzkie 70 000,00 0,00  0,00  0,00  

  Drogi publiczne powiatowe 65 880,00 0,00  0,00  0,00  

  Drogi publiczne gminne 1 432 636,17 5 807 667,19 3 159 111,28 2 543 371,00 

  Drogi wewnętrzne 220 491,05 10 980,00 34 739,3 35 000,00 

  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 564 286,00 0,00  0,00  0,00  

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 163 482,41 10 576 653,45 8 039 184,45 8 753 700,00 

  Zakłady gospodarki mieszkaniowej 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

  Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 692 604,75 6437650,82 6079430,05 4 835 300,00 

  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 919 462,19 1678394,78 376114,59 850 000,00 

  Pozostała działalnośd 481 415,47 2 460 607,85 1583639,81 3 068 400,00 

710 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 345 369,87 416 802,07 315 803,51 385 000,00 

  Plany zagospodarowania przestrzennego 78 263,00 51 179,00 61 051,85 160 000,00 

  Prace geodezyjne i kartograficzne 155 729,50 181 657,40 153 794,26 135 000,00 

  Cmentarze 111 377,37 183 965,67 100 957,40 90 000,00 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 595 597,95 5 449 483,00 7 126 455,25 5 766 330,00 

  Urzędy wojewódzkie 377 428,26 354409,85 379667,2 442 530,00 

  Rady gmin 244 563,80 264831,74 270743,89 272 000,00 

  Urzędy gmin 4 485 026,05 4272531,93 5878194,46 4 648 800,00 

  Spis powszechny i inne 0,00  0,00  8 736,00 0,00  

  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 454 749,84 548 961,48 553841,06 394 500,00 

  Pozostała działalnośd 33 830,00 8 748,00 35272,64 8 500,00 

751 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAOSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

3 519,00 35 130,00 108 011,00 3 924,00 

  Urzędy naczelnych organów władzy paostwowej, kontroli 3 519,00 3 927,00 3944 3 924,00 
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WYDATKI 
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

historyczny historyczny historyczny planowany 

i ochrony prawa 

  Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0,00  0,00  62248,00 0,00  

  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

0,00  0,00  41819,00 0,00  

  Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00   31 203,00 0,00  0,00  

752 OBRONA NARODOWA 1 010,67 0,00 0,00 400,00 

  Pozostałe wydatki obronne 1 010,67 0,00  0,00  400,00 

754 
BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

306 900,88 442 201,11 371 529,78 394 100,00 

  Komendy wojewódzkie Policji 44 000,07 25 000,00 15 000,00 10 000,00 

  Obrona cywilna 0,00   1 000,00 1 004,34 1 000,00 

  Straż Miejska 262 900,81 389 680,72 353 402,00 380 600,00 

  Zarządzanie kryzysowe  0,00  26 520,39 0,00   0,00   

  Pozostała działalnośd 0,00   0,00   2 123,44 2 500,00 

756 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

32 900,00 51 685,16 208 329,73 60 000,00 

  
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności 
budżetowych 

32 900,00 51685,16 208329,73 60 000,00 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 419 198,15 417 277,30 610 862,28 4 176 733,00 

  
Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów 
jednostek samorządu terytorialnego 

419 198,15 417 277,30 610862,28 865 000,00 

  
Rozliczenia z tytułu poręczeo i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Paostwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 

0,00  0,00  0,00  3 311 733,00 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 50 000,00 30 000,00 20 000,00 520 000,00 

  Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00   

  Rezerwy ogólne i celowe 0,00  0,00  0,00  520 000,00 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 353 203,85 14 649 226,60 17 667 986,79 20 058 000,00 

  Szkoły podstawowe 6 279 918,14 8 224 539,84 10 351 432,26 10 746 220,00 

  Inwestycje 5 464 102,56 0,00  0,00  0,00  

  Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 92 059,42 122 967,96 109 140,72 135 630,00 
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WYDATKI 
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

historyczny historyczny historyczny planowany 

  Przedszkola 1 706 750,00 1 957 524,43 2 176 848,62 3 244 520,00 

  Gimnazja 3 573 533,83 4 148 675,40 4 645 965,83 4 761 630,00 

  Dowożenie uczniów do szkół 25 668,73 23 947,43 25 820,74 40 000,00 

  Komisje egzaminacyjne 120,00 162,00 0,00 0,00 

  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 121,05 35 110,44 49 583,37 60 000,00 

  Pozostała działalnośd 172 930,12 136 299,10 309 195,25 1 070 000,00 

851 OCHRONA ZDROWIA 398 723,03 453 271,06 1 422 755,80 2 872 000,00 

  Zakłady opiekuoczo - lecznicze i pielęgnacyjne 0,00 143 728,74 639 994,43 400 000,00 

  Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 15 000,00 30 000,00 15 000,00 

  Zwalczanie narkomanii 33 402,55 21 177,41 22 992,36 27 000,00 

  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 318 573,06 264 717,13 341 213,45 330 000,00 

  Pozostała działalnośd 41 747,42 8 647,78 388 555,56 2 100 000,00 

852 POMOC SPOŁECZNA 7 154 013,92 7 710 722,49 8 219 072,16 8 060 500,00 

  Domy pomocy społecznej 67 117,02 72 339,73 216 822,68 224 000,00 

  
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

3 661 331,79 3 852 936,78 4013286,05 4 160 000,00 

  
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 

35 128,08 33 838,00 41188,54 33 500,00 

  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

990 727,20 1 107 743,49 743635,92 669 000,00 

  Dodatki mieszkaniowe 233 086,76 233 411,72 206315,81 220 000,00 

  Zasiłki stałe 0,00 0,00 395940,25 340 000,00 

  Ośrodki Pomocy Społecznej 1 280 232,49 1 406 831,17 1536098,89 1 476 000,00 

  Usługi opiekuocze  323 390,58 376 621,60 421000 400 000,00 

  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00  0,00  0,00  0,00  

  Pozostała działalnośd 563 000,00 627 000,00 644784,02 538 000,00 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 375 935,59 442 566,74 494 708,95 308 410,00 

  Świetlice szkolne 187 413,79 245 999,74 260 819,75 308 410,00 

  
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży 

0,00   3 610,00 5 500,00 0,00   
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WYDATKI 
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

historyczny historyczny historyczny planowany 

  Pomoc materialna dla uczniów 188 521,80 186 457,00 228 389,20 0,00   

  Pozostała działalnośd 0,00   6 500,00 0,00  0,00  

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 886 589,61 3 825 026,32 5 425 974,17 3 928 900,00 

  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 012 701,51 868 646,27 1 693 425,69 560 000,00 

  Gospodarka odpadami 0,00   40 954,27 804 982,87 40 000,00 

  Oczyszczanie miast i wsi 850 000,00 850 000,00 1 049 360,00 880 000,00 

  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 220 000,00 320 000,00 320 000,00 335 000,00 

  Oświetlenie ulic, placów i dróg 569 465,74 700 291,63 737 002,51 750 000,00 

  Zakłady gospodarki komunalnej 45 063,98 190 000,00 157 598,97 690 000,00 

  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie środowiska 

0,00  0,00  77 109,64 100 000,00 

  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 123 657,15 327 742,75 0,00  0,00  

  Pozostała działalnośd 1 065 701,23 527 391,40 586 494,49 573 900,00 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 898 619,80 1 013 271,93 1 497 474,65 940 000,00 

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 24 535,30 53 931,93 44 480,00 0,00   

  Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 291 000,00 400 000,00 500 000,00 400 000,00 

  Biblioteki 394 700,00 455 100,00 500 000,00 500 000,00 

  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 188 384,50 104 240,00 40 000,00 40 000,00 

  Pozostała działalnośd 0,00  0,00  412 994,65 0,00   

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 529 024,85 6 095 074,95 7 851 012,29 3 866 700,00 

  Obiekty sportowe 5 323 003,18 5 758 216,95 7 481 012,29 3 566 700,00 

  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 206 021,67 336 858,00 370 000,00 300 000,00 

  

WYDATKI OGÓŁEM 
55 172 713,90 57 833 940,77 62 907 573,54 62 969 708,00 

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach 
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Przy prognozie przychodów i rozchodów miasta kierowano się przede wszystkim, jak najszybszą 

spłatą zaciągniętego zadłużenia, roczną spłatą zadłużenia kształtującą się na podobnym poziomie 

w kolejnych latach budżetowych przy zachowaniu  ustawowych wskaźników ostrożnościowych  

wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 

1240 z późn. zm.), a mianowicie 15% rocznego zadłużenia do spłaty w stosunku do dochodów, 60% 

zadłużenia całkowitego w stosunku do dochodów dla okresu 2011-2014. 

W kolejnych latach do obliczenia poziomu zadłużenia użyto obligatoryjnych obostrzeo które narzuca 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego nie może uchwalid budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 

oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających 

w danym roku budżetowym: 

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz 

z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 

i art. 90, 

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz 

art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na 

cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeo oraz gwarancji do planowanych 

dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat 

relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru: 

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których 

mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych 

na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, 

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 

1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 

89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeo i gwarancji, 

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,  

Db – dochody bieżące, 

Sm – dochody ze sprzedaży majątku, 

Wb – wydatki bieżące, 

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n–1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n–2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 

n–3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 

Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje 

się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki 
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samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości 

wykonane wynikające ze sprawozdao rocznych. 

 

 

14.2. Analiza budżetu w latach 2008-2010 

 

14.2.1.  Bilans dochodów i wydatków miasta Świebodzice 

W roku 2008 budżet miasta Świebodzice zamykał się nadwyżką w wysokości 113 343,07 PLN. 

Natomiast w latach 2009-2010 budżet miasta Świebodzice zamykał się deficytem, który w roku 2010 

był najwyższy i wynosił 6 868 570,96 PLN. Związane jest to ze zwiększonym planowanym poziomem 

wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje. 

 
Tab. 14.6. Wielkośd nadwyżki/deficytu budżetowego miasta Świebodzice w latach 2008-2010 

Rok 2008 2009 2010 

Dochody budżetowe 55 286 056,97 55 389 088,58 56 039 002,58 

Wydatki budżetowe 55 172 713,90 57 833 940,77 62 907 573,54 

Nadwyżka / deficyt 113 343,07 -2 444 852,19 -6 868 570,96 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Świebodzicach  

 

Rys. 14.1. Dochody i wydatki budżetowe miasta Świebodzice w latach 2008-2010  

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz Urzędu Miejskiego w Świebodzicach  

 

14.2.2. Dochody miasta Świebodzice  

W poziomie dochodów miasta Świebodzice obserwuje się tendencję wzrostową począwszy od 

pierwszego roku objętego analizą. Wskazują na to dane zamieszczone na poniższym wykresie 

i w tabeli, która przedstawia wykonanie planu dochodów budżetu miasta Świebodzice w latach 2008-

2010.  
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Rys. 14.2. Dochody miasta Świebodzice w latach 2008-2010 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz Urzędu Miejskiego w Świebodzicach  

 

Tab. 14.7. Wykonanie dochodów budżetu miasta Świebodzice w latach 2008-2010 

DOCHODY 

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

Wykonanie 
[PLN] 

% 
dochodów  

Wykonanie 
[PLN] 

% 
dochodów  

Wykonanie 
[PLN] 

% 
dochodów 

010 Rolnictwo i łowiectwo 174 789,60 0,32% 128 460,13 0,23% 78 174,60 0,14% 

600 Transport i łącznośd 365 320,00 0,66% 1 568 977,90 2,83% 811 614,16 1,45% 

700 
Gospodarka 
mieszkaniowa 

7 825 425,97 14,15% 8 500 182,97 15,35% 6 813 749,05 12,16% 

710 Działalnośd usługowa 165 123,00 0,30% 201 865,00 0,37% 185 021,87 0,33% 

750 
Administracja 
publiczna 

336 113,56 0,61% 310 573,75 0,56% 343 389,44 0,61% 

751 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
paostwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

3 519,00 0,01% 35 130,00 0,06% 108 011,00 0,19% 

752 Obrona narodowa 1 000,00 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00% 

754 
Bezpieczeostwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

1 000,00 0,00% 1000 0,00% 1 000,00 0,00% 

756 

Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadających 
osobowości prawnej 
oraz wydatki związane 
z ich poborem 

24 969 960,99 45,16% 24 851 348,97 44,87% 26 263 295,23 46,87% 
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2008 2009 2010 

55 286 056,97 
55 389 088,58 

56 039 002,58 

Dochody budżetowe 
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DOCHODY 

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

Wykonanie 
[PLN] 

% 
dochodów  

Wykonanie 
[PLN] 

% 
dochodów  

Wykonanie 
[PLN] 

% 
dochodów 

758 Różne rozliczenia 9 051 692,00 16,37% 10 187 156,00 18,39% 10 117 187,00 18,05% 

801 Oświata i wychowanie 2 271 119,07 4,11% 240 093,16 0,43% 543 778,78 0,97% 

851 Ochrona zdrowia 3 636,40 0,01% 7 235,74 0,01% 162 687,00 0,29% 

852 Pomoc społeczna 5 398 290,56 9,76% 5 786 161,50 10,45% 6 069 329,04 10,83% 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

188 201,80 0,34% 196 567,00 0,35% 191 790,20 0,34% 

900 
Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

523 367,38 0,95% 224 992,58 0,41% 759 403,03 1,36% 

921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

982 446,14 1,78% 0,00 0,00% 37 929,31 0,07% 

926 Kultura fizyczna i sport 3 025 051,50 5,47% 3 149 343,88 5,69% 3 552 642,87 6,34% 

DOCHODY OGÓŁEM 55 286 056,97 100,00% 55 389 088,58 100,00% 56 039 002,58 100,00% 

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach 

 

Analizując strukturę dochodów budżetowych miasta Świebodzice, należy stwierdzid, że największa 

grupa dochodów, to dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w skład, których wchodzą: 

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu paostwa. 

Stanowiły one ok. 45% dochodów w 2008 i w 2009 roku oraz prawie 47% w roku 2010. 

Druga co do wielkości to grupa dochodów związanych z różnymi rozliczeniami, które stanowiły ok. 

16% dochodów w 2008 roku oraz ok. 18% dochodów w latach 2009-2010.  

Trzecią co do wielkości grupę dochodów w dochodach miasta ogółem stanowią dochody z działu 

gospodarka mieszkaniowa, które stanowiły  ok.  14% dochodów w roku 2008, 15% dochodów w 2009 

roku oraz ok. 12% w roku 2010. 
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14.2.3. Wydatki miasta Świebodzice  

W poziomie wydatków miasta Świebodzice obserwuje się tendencję wzrostową począwszy od 

pierwszego roku objętego analizą. Tendencja wzrostowa po stronie wydatków miasta Świebodzice 

jest zbieżna ze zmianami dochodów w poszczególnych latach. Poniższy wykres prezentuje poziom 

wydatków w latach 2008-2010. 

Rys. 14.3. Wydatki ogółem miasta Świebodzice w latach 2008-2010 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz Urzędu Miejskiego w Świebodzicach  

Tab. 14.8. Wykonanie wydatków budżetu miasta Świebodzice w latach 2008-2010 

WYDATKI 

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

Wykonanie 
[PLN] 

% 
wydatków 

Wykonanie 
[PLN] 

% 
wydatków 

Wykonanie 
[PLN] 

% 
wydatków 

010 Rolnictwo i łowiectwo 66 400,10 0,12% 146 205,54 0,25% 72 711,75 0,12% 

600 Transport i łącznośd 2 592 224,22 4,70% 6 079 343,05 10,51% 3 455 700,98 5,49% 

700 
Gospodarka 
mieszkaniowa 

8 163 482,41 14,80% 10 576 653,45 18,29% 8 039 184,45 12,78% 

710 Działalnośd usługowa 345 369,87 0,63% 416 802,07 0,72% 315 803,51 0,50% 

750 
Administracja 
publiczna 

5 595 597,95 10,14% 5 449 483,00 9,42% 7 126 455,25 11,33% 

751 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
paostwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

3 519,00 0,01% 35 130,00 0,06% 108 011,00 0,17% 

752 Obrona narodowa 1 010,67 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

754 
Bezpieczeostwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

306 900,88 0,56% 442 201,11 0,76% 371 529,78 0,59% 

50 000 000,00 

52 000 000,00 

54 000 000,00 

56 000 000,00 

58 000 000,00 

60 000 000,00 

62 000 000,00 

64 000 000,00 

2008 2009 2010 

55 172 713,90 

57 833 940,77 

62 907 573,54 

Wydatki budżetowe 
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WYDATKI 

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

Wykonanie 
[PLN] 

% 
wydatków 

Wykonanie 
[PLN] 

% 
wydatków 

Wykonanie 
[PLN] 

% 
wydatków 

756 

Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadających 
osobowości prawnej 

32 900,00 0,06% 51 685,16 0,09% 208 329,73 0,33% 

757 
Obsługa długu 
publicznego 

419 198,15 0,76% 417 277,30 0,73% 610 862,28 0,97% 

758 Różne rozliczenia 50 000,00 0,09% 30 000,00 0,05% 20 000,00 0,03% 

801 Oświata i wychowanie 17 353 203,85 31,45% 14 649 226,60 25,33% 17 667 986,79 28,09% 

851 Ochrona zdrowia 398 723,03 0,72% 453 271,06 0,78% 1 422 755,80 2,26% 

852 Pomoc społeczna 7 154 013,92 12,97% 7 710 722,49 13,33% 8 219 072,16 13,07% 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

375 935,59 0,68% 442 566,74 0,77% 494 708,95 0,79% 

900 
Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

3 886 589,61 7,04% 3 825 026,32 6,61% 5 425 974,17 8,62% 

921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

2 898 619,80 5,25% 1 013 271,93 1,76% 1 497 474,65 2,38% 

926 Kultura fizyczna i sport 5 529 024,85 10,02% 6 095 074,95 10,54% 7 851 012,29 12,48% 

WYDATKI OGÓŁEM 55 172 713,90 100,00% 57 833 940,77 100,00% 62 907 573,54 100,00% 

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach 

Analizując strukturę wydatków budżetowych miasta Świebodzice w latach 2008-2010, należy 

stwierdzid, że najwyższe wydatki miasto ponosi w dziale oświata i wychowanie tj. ok. 25-30% 

wszystkich wydatków miasta. 

Kolejną według wielkości wydatków grupę stanowią zadania związane z gospodarką mieszkaniową. 

W latach 2008-2010 wydatki te oscylowały pomiędzy 13% a 15%.  

Trzecią w kolejności według wielkości wydatków grupę stanowi pomoc społeczna. W latach 2008-

2010 udział tych wydatków stanowił  13% wydatków budżetowych.  
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14.3. Przyjęte założenia i objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Świebodzice na lata 2011-2020 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie następujących założeo: 

1. Okres programowy to lata 2011-2020. 

2. Średni wzrost dochodów ogółem przyjęto na poziomie 3%.  

3. W 2011 roku założono znaczny wzrost dochodów majątkowych, gdyż miasto planuje sprzedad 18 

ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, działki i tereny związane z podstrefą ekonomiczną 

jaka została utworzona.  

4. Od 2012 roku założono wielkośd dochodów majątkowych prawie na tym samym poziomie, 

natomiast zakłada się wzrost dochodów bieżących, około 3% ze względu na zwiększone wpływy 

z tytułu podatków lokalnych (powstające nowe zakłady pracy, rozwój budownictwa 

mieszkaniowego).  

5. W 2011 roku przyjęto jedynie obligatoryjną podwyżkę wynagrodzeo w placówkach oświaty, co 

daje zwiększenie wydatków w tym dziale o kwotę prawie 3,8 mln zł, w tym 2,3 mln zł to 

wynagrodzenia i pochodne przedszkoli, które od 2011 roku są jednostkami budżetowymi. 

W pozostałych działach ujęte są jedynie dodatkowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, 

odpraw emerytalnych. Płace pozostają na nie zmienionym poziomie. Nie zakłada się zwiększenia 

zatrudnienia.  

6. Wzrost wydatków ogółem do roku 2015 zakłada się jedynie w granicach 2,5-2,7%. Pozostałe lata 

do 2020 roku przyjmuje się na prawie stałym poziomie.  

7. W latach 2011-2012 przede wszystkim będą realizowane zadania inwestycyjne, które zostały 

rozpoczęte w 2010 roku i muszą zostad zakooczone, zgodnie z wcześniej zawartymi umowami.  

8. W latach 2011-2012 przypadają największe spłaty już zaciągniętych zobowiązao, dlatego aby nie 

przekroczyd limitu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zaplanowano 

w WPF do 2014 roku zaciągania nowych zobowiązao. 

 

Znacząca pozycją w budżecie wydatków bieżących w poszczególnych latach stanowi kwota 

poręczenia dla WZWiK w Wałbrzychu. Która od 2015 roku będzie obligatoryjne wchodzid do 

obliczania wskaźnika relacji długu.  
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Tab.14.9.  Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Świebodzice na lata 2011-2020 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2008 
Wykonanie 

2009 
Plan 3 kw. 

2010 

Przewidywa
ne 

wykonanie 
2010 

Prognoza 
2011 

Prognoza 
2012 

Prognoza 
2013 

Prognoza 
2014 

Prognoza 
2015 

Prognoza 
2016 

Prognoza 
2017 

Prognoza 
2018 

Prognoza 
2019 

Prognoza 
2020 

1 Dochody ogółem, 
z tego: 

55 286 057,00 55 389 089,00 63 890 606,00 63 890 606,00 66 219 708,00 64 830 000,00 68 742 000,00 70 529 292,00 70 000 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 70 500 000,00 

1a dochody bieżące 48 469 043,00 51 168 352,00 51 721 745,00 51 721 745,00 53 512 937,00 53 040 000,00 57 762 400,00 59 160 222,00 60 100 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 

1b dochody majątkowe, 
w tym 

6 817 014,00 4 220 737,00 12 168 861,00 12 168 861,00 12 706 771,00 11 790 000,00 10 979 600,00 11 369 070,00 9 900 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 

1c ze sprzedaży majątku 3 409 868,00 4 158 937,00 7 321 457,00 7 321 457,00 8 040 000,00 4 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

2 Wydatki bieżące (bez 
odsetek i prowizji od: 
kredytów i pożyczek 
oraz wyemitowanych 
papierów 
wartościowych), w tym: 

41 843 860,00 44 996 005,00 52 448 645,00 52 448 645,00 49 397 937,00 48 420 000,00 53 107 200,00 54 629 687,00 55 720 000,00 55 750 000,00 55 800 000,00 55 850 000,00 55 900 000,00 55 920 000,00 

2a na wynagrodzenia 
i składki od nich 
naliczane 

16 436 616,00 17 411 494,00 19 384 294,00 19 384 294,00 23 409 310,00 23 800 000,00 24 000 000,00 24 800 000,00 25 300 000,00 25 500 000,00 25 800 000,00 25 900 000,00 26 000 000,00 26 100 000,00 

2b związane 
z funkcjonowaniem 
organów JST 

25 407 244,00 27 584 511,00 31 203 838,00 31 203 838,00 22 676 894,00 21 388 049,00 25 955 031,00 26 757 301,00 27 056 613,00 26 978 363,00 26 820 113,00 26 861 862,00 27 274 395,00 27 455 377,00 

2c z tytułu gwarancji 
i poręczeo, w tym 

0 0 1 860 513,00 1 860 513,00 3 311 733,00 3 231 951,00 3 152 169,00 3 072 386,00 3 363 387,00 3 271 637,00 3 179 887,00 3 088 138,00 2 625 605,00 2 364 623,00 

2d gwarancje i poręczenie 
podlegające wyłączeniu 
z limitów spłaty 
zobowiązao z art. 243 
ufp/169 sufp 

0 0 1 860 513,00 1 860 513,00 3 311 733,00 3 231 951,00 3 152 169,00 3 072 386,00 0 0 0 0 0 0 

2e wydatki bieżące objęte 
limitem art. 226 ust. 4 
ufp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Różnica (1-2) 13 442 197,00 10 393 084,00 11 441 961,00 11 441 961,00 16 821 771,00 16 410 000,00 15 634 800,00 15 899 605,00 14 280 000,00 14 750 000,00 14 700 000,00 14 650 000,00 14 600 000,00 14 580 000,00 

4 Nadwyżka budżetowa 
z lat ubiegłych plus 
wolne środki, zgodnie 
z art. 217 ufp, w tym 

2 388 643,00 3 683 986,00 1 119 134,00 1 119 134,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4a Nadwyżka budżetowa 
z lat ubiegłych plus 
wolne środki, zgodnie 
z art. 217 ufp, 
angażowane na pokrycie 
deficytu budżetowego 
roku bieżącego 

0 2 564 852,00 1 119 134,00 1 119 134,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Inne przychody nie 
związane z 
zaciągnięciem długu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2008 
Wykonanie 

2009 
Plan 3 kw. 

2010 

Przewidywa
ne 

wykonanie 
2010 

Prognoza 
2011 

Prognoza 
2012 

Prognoza 
2013 

Prognoza 
2014 

Prognoza 
2015 

Prognoza 
2016 

Prognoza 
2017 

Prognoza 
2018 

Prognoza 
2019 

Prognoza 
2020 

6 Środki do dyspozycji 15 830 840,00 14 077 070,00 12 561 095,00 12 561 095,00 16 821 771,00 16 410 000,00 15 634 800,00 15 899 605,00 14 280 000,00 14 750 000,00 14 700 000,00 14 650 000,00 14 600 000,00 14 580 000,00 

7 Spłata i obsługa długu, 
z tego 

5 383 756,00 4 517 278,00 3 743 400,00 3 743 400,00 4 115 000,00 4 910 000,00 3 500 000,00 3 175 500,00 1 030 000,00 1 000 000,00 950 000,00 900 000,00 850 000,00 580 000,00 

7a rozchody z tytułu spłaty 
rat kapitałowych oraz 
wykupu papierów 
wartościowych  

4 964 558,00 4 100 000,00 3 013 400,00 3 013 400,00 3 250 000,00 4 250 000,00 3 050 000,00 2 855 500,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 500 000,00 

7b wydatki bieżące na 
obsługe długu 

419 198,00 417 278,00 730 000,00 730 000,00 865 000,00 660 000,00 450 000,00 320 000,00 280 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 80 000,00 

8 Inne rozchody (bez 
spłaty długu, np. 
udzielane pożyczki) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Środki do dyspozycji (6-
7-8) 

10 447 084,00 9 559 792,00 8 817 695,00 8 817 695,00 12 706 771,00 11 500 000,00 12 134 800,00 12 724 105,00 13 250 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 14 000 000,00 

10 Wydatki majątkowe, 
w tym 

12 909 656,00 12 420 658,00 18 443 195,00 18 443 195,00 12 706 771,00 11 500 000,00 12 134 800,00 12 724 105,00 13 250 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 13 750 000,00 14 000 000,00 

10a wydatki majątkowe 
objęte limitem art. 226 
ust. 4 ufp 

0 0 0 0 1 982 371,00 5 514 604,00 6 500 000,00 7 000 000,00 0 0 0 0 0 0 

11 Przychody (kredyty, 
pożyczki, emisje 
obligacji) 

6 146 558,00 0 9 625 500,00 9 625 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Rozliczenie budżetu (9-
10+11) 

3 683 986,00 -2 860 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Kwota długu, w tym 11 413 400,00 11 293 400,00 17 905 500,00 17 905 500,00 14 655 500,00 10 405 500,00 7 355 500,00 4 500 000,00 3 750 000,00 3 000 000,00 2 250 000,00 1 500 000,00 750 000,00 250 000,00 

13a łączna kwota wyłączeo 
z art. 243 ust. 3 pkt. 1 
ufp oraz oraz art. 170 
ust. 3 sufp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13b kwota wyłączeo z art. 
243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz 
z art. 170 ust. 3 sufp 
przypadająca na dany 
rok budżetowy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Kwota zobowiązao 
związku 
współtworzonego przez 
jst przypadających do 
spłaty w danym roku 
budżetowym 
podlegające doliczeniu 
zgodnie z art. 244 ufp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Relacja planowanej 
łącznej kwoty spłat 

9,74% 8,16% 8,77% 8,77% 11,22% 12,56% 9,68% 8,86% 6,28% 6,06% 5,86% 5,66% 4,93% 4,18% 
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Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2008 
Wykonanie 

2009 
Plan 3 kw. 

2010 

Przewidywa
ne 

wykonanie 
2010 

Prognoza 
2011 

Prognoza 
2012 

Prognoza 
2013 

Prognoza 
2014 

Prognoza 
2015 

Prognoza 
2016 

Prognoza 
2017 

Prognoza 
2018 

Prognoza 
2019 

Prognoza 
2020 

zobowiązao do 
dochodów 

15a maksymalny 
dopuszczalny wskaźnik 
spłaty z art. 243 ufp 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,82% 14,71% 13,09% 13,77% 11,73% 11,00% 10,95% 10,99% 11,06% 10,97% 

16 Spełnienie wskaźnika 
spłaty z art. 243 ufp po 
uwzględnieniu art. 244 
ufp 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

17 Planowana łączna 
kwota spłaty 
zobowiązao/dochody 
ogółem – max 15% z art. 
169 sufp 

9,74% 8,16% 5,86% 5,86% 6,21% 7,57% 5,09% 4,50% 6,28% 6,06% 5,86% 5,66% 4,93% 4,18% 

18 Zadłużenie/dochody 
ogółem ((13 - 13a):1) – 
max 60% z art. 170 sufp 

20,64% 20,39% 28,03% 28,03% 22,13% 16,05% 10,70% 6,38% 5,36% 4,26% 3,19% 2,13% 1,06% 0,35% 

19 Wydatki bieżące razem 
(2+7b) 

42 263 058,00 45 413 283,00 53 178 645,00 53 178 645,00 50 262 937,00 49 080 000,00 53 557 200,00 54 949 687,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 56 000 000,00 

20 Wydatki ogółem 
(10+19) 

55 172 714,00 57 833 941,00 71 621 840,00 71 621 840,00 62 969 708,00 60 580 000,00 65 692 000,00 67 673 792,00 69 250 000,00 69 750 000,00 69 750 000,00 69 750 000,00 69 750 000,00 70 000 000,00 

21 Wynik budżetu(1-20) 113 343,00 -2 444 852,00 -7 731 234,00 -7 731 234,00 3 250 000,00 4 250 000,00 3 050 000,00 2 855 500,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 500 000,00 

22 Przychody budżetu 
(4+5+11) 

8 535 201,00 3 683 986,00 10 744 634,00 10 744 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Rozchody budżetu 
(7a+8) 

4 964 558,00 4 100 000,00 3 013 400,00 3 013 400,00 3 250 000,00 4 250 000,00 3 050 000,00 2 855 500,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 500 000,00 

Źródło: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr V/20/2011  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19.01.2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2011-2021 
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CZĘŚĆ IV 
 

ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ 
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ROZDZIAŁ 15 
 

ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ – 
SYSTEM KOMUNIKACJI I UDZIAŁ 

MIESZKAOCÓW W REALIZACJI STRATEGII 
 

 

Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020 opracowano 

przyjmując za podstawę wyniki konsultacji społecznych oraz opinie zebranych wśród pracowników 

Urzędu Miejskiego i autorów opracowujących strategię, organizowanych metodą aktywnego 

planowania strategicznego. 

Prace nad strategią przebiegały przy jasno określonych zadaniach: 

Rys.15.1. Zadania konsultacji społecznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzono cztery spotkania konsultacyjne z udziałem: radnych, naczelników i kierowników 

wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta, organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeo, fundacji, kościołów, związków wyznaniowych, przedsiębiorców, 

mieszkaoców Świebodzic, w tym jedno z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych - radnych 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach. Przy zaproszeniu na konsultacje społeczne 

wykorzystano dostępne środki komunikacji i reklamy: ogłoszenie komunikatu na stronie internetowej 

GRUPY KONSULTACYJNE 

MIESZKAOCY 

Wnoszenie propozycji, uwag, opinii przez 
przedstawicieli lokalnego środowiska. 

Bieżące konsultowanie w najbliższym 
środowisku spraw będących przedmiotem 

planowania Strategii. 

PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO 
W ŚWIEBODZICACH 

Udostępnianie informacji i wiedzy  
z zakresu planowanych prac. 

Aktywne wspieranie akcji informacyjnej 
i promocyjnej dotyczącej opracowywanej 

Strategii. 

Kierowanie komunikacją społeczną. 

Przedstawianie opinii, wniosków oraz 
nowych propozycji do przedstawianych 
wyników prac Zespołu Projektowego. 
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Urzędu Miejskiego w Świebodzicach z bieżącą informacją o pracach nad „Strategią Rozwoju 

Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2011-2020” wraz z zaproszeniem 

zainteresowanych na spotkania konsultacyjne.  

W dn. 27.04.2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne Zespołu Projektowego 

z Burmistrzem Miasta Świebodzice, kierownikiem i pracownikiem Wydziału Promocji, Informacji 

i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Spotkanie to miało charakter 

warsztatowy, podczas którego wypracowano: założenia do aktualizowanego opracowania, 

harmonogram spotkao konsultacyjnych oraz ostateczną wersję formularza ankiety do badao 

społecznych. 
 
Rys.15.2. Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w dn. 27.04.2011 r. 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 
 
Rys.15.3. Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w dn. 27.04.2011 r. 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 
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Następnie przeprowadzono wizję lokalną miasta Świebodzice, w trakcie której Zespół Projektowy 

zapoznał się ze specyfiką miasta i wykonał dokumentację fotograficzną Świebodzic. 

 
Rys.15.4. Wizja lokalna miasta Świebodzice w dn. 27.04.2011 r. 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 

 
Rys.15.5. Wizja lokalna miasta Świebodzice w dn. 27.04.2011 r. 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 

 

W dn. 5.05.2011 r. w Sali Posiedzeo w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach odbyły się trzy spotkania 

konsultacyjne. Każde spotkanie rozpoczynało się multimedialną prezentacją założeo strategii rozwoju 

miasta traktowaną jako wstęp do dyskusji.  
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W pierwszym spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli radni Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Świebodzicach. Młodzi radni mówili o tym, co wyróżnia Świebodzice na tle innych miast w Polsce, 

czy mają szanse rozwoju i znalezienia tutaj miejsca dla siebie oraz zastanawiali się, co zmieniliby 

w Świebodzicach zasiadając w fotelu Burmistrza. 

 
Rys.15.6. Spotkanie konsultacyjne z radnymi MRM w Świebodzicach w dn. 5.05.2011 r. 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 
 
Rys.15.7. Spotkanie konsultacyjne z radnymi MRM w Świebodzicach w dn. 5.05.2011 r. 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 
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Rys.15.8. Spotkanie konsultacyjne z radnymi MRM w Świebodzicach w dn. 5.05.2011 r. 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 

 

W drugim spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli radni, naczelnicy i kierownicy wydziałów Urzędu 

Miejskiego w Świebodzicach oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta. 

Zadaniem konsultacji społecznych było zidentyfikowanie celów i kierunków działania 

w poszczególnych, przyjętych teoretycznie, obszarach życia społeczno - gospodarczego miasta 

Świebodzice. Konsultacjom poddano ogólne założenia strategii: wizji, misji, celów strategicznych 

i operacyjnych. Przeprowadzono dyskusję na temat mocnych i słabych stron Świebodzic, a także 

przeanalizowano szanse i zagrożenia stojące przed miastem (analiza SWOT). 

 
Rys.15.9. Spotkanie konsultacyjne z radnymi, naczelnikami i kierownikami wydziałów Urzędu  

Miejskiego w Świebodzicach oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 
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Rys.15.10. Spotkanie konsultacyjne z radnymi, naczelnikami i kierownikami wydziałów Urzędu  

Miejskiego w Świebodzicach oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 
 

 

Rys.15.11. Spotkanie konsultacyjne z radnymi, naczelnikami i kierownikami wydziałów Urzędu  

Miejskiego w Świebodzicach oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 
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Rys.15.12. Spotkanie konsultacyjne z radnymi, naczelnikami i kierownikami wydziałów Urzędu  

Miejskiego w Świebodzicach oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 

 
Rys.15.13. Spotkanie konsultacyjne z radnymi, naczelnikami i kierownikami wydziałów Urzędu  

Miejskiego w Świebodzicach oraz przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 

 

W trzecim spotkaniu konsultacyjnym wzięli udział mieszkaocy Świebodzic, w tym również 
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Mieszkaocy Świebodzic w dyskusji 
nie ograniczali się do tematów związanych z przedstawionymi materiałami, ale podnosili także 
kwestie związane z lokalnymi problemami i uciążliwościami życia codziennego oraz własnymi 
oczekiwaniami, co do polityki władz samorządowych w rozwoju miasta. Mieszkaocy obok 
bezpośrednich wypowiedzi podczas konsultacji mieli możliwośd odnieśd się do dokumentu również 
w postaci wypełnionych ankiet (sprawozdanie z badania ankietowego w rozdziale 6). 
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Rys.15.14. Spotkanie konsultacyjne z mieszkaocami Świebodzic 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 
 
Rys.15.15. Spotkanie konsultacyjne z mieszkaocami Świebodzic 

 
Fot. Józef Komarewicz F.M. HEKTOR 

 

Doceniając znaczenie partycypacji społecznej w procesie strategicznego planowania - chcąc 

opracowad praktyczny dokument strategiczny dla miasta Świebodzice, służący rzeczywistemu jego 

rozwojowi społeczno - gospodarczemu, w zakresie opracowanego tekstu Strategii przed zamknięciem 

jej ostatecznego kształtu, autorzy opracowania konsultowali tekst Strategii, założenia do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z zespołem koordynującym z ramienia 

Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 
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ROZDZIAŁ 16 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI STRATEGII  
 

 

Wdrażanie Strategii jest procesem ciągłym. Kolejny etap prac to weryfikacja istniejących 

i przygotowanie brakujących programów realizacyjnych, stanowiących podstawę dla przyszłego, 

zadaniowego systemu pracy struktur samorządu miasta Świebodzice.  

Równolegle zostanie wdrożony mechanizm pomiaru (za pomocą wskaźników) i oceny postępów we 

wdrażaniu Strategii. Przygotowanie narzędzi do realizacji Strategii i mechanizmów jej weryfikacji 

pozwoli podmiotom uczestniczącym w tym procesie skutecznie go realizowad.  

 

Realizacja Strategii powinna  byd  prowadzona zgodnie z poszczególnymi etapami: 

 

ETAP I 

Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Świebodzicach o przyjęciu do realizacji „Strategii Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020”, której integralną częścią są: 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny 2011-2020 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2020  

oraz wskazanie zespołu odpowiedzialnego za jego koordynację i realizację. W skład zespołu wchodzid 

powinni pracownicy Urzędu Miejskiego oraz lokalni liderzy. 

 

Termin realizacji: I kwartał 2012 r. 

 

ETAP II 

Koordynacja przygotowania i realizacji 6 zadao inwestycyjnych objętych Strategią, określonych dla 

6 celów strategicznych: 

 

CEL STRATEGICZNY 1. Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności posiadanych zasobów miasta. 

CEL  STRATEGICZNY 2. Trwały rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę miejsc pracy oraz 

efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. 

CEL STRATEGICZNY 3. Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Świebodzic. 

CEL STRATEGICZNY 4. Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców w sferze edukacji i kultury. 

CEL STRATEGICZNY 5. Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców w zakresie usług społecznych. 

CEL STRATEGICZNY 6. Zaspokojenie potrzeb mieszkaoców w zakresie ochrony zdrowia. 

 

Termin realizacji: I kwartał 2012 r. – IV kwartał 2020 r. 
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ETAP III 

Monitoring realizacji Strategii, zgodnie z harmonogramami opracowywania, składania, realizacji 

i rozliczenia celów strategicznych i operacyjnych. 

 

Termin realizacji: na koniec każdego roku. 

 

ETAP IV 

Ewaluacja  i pomiar efektywności realizacji Strategii, zgodnie z harmonogramami opracowywania, 

składania, realizacji i rozliczenia celów strategicznych i operacyjnych. 

 

Termin realizacji: co dwa lata - IV kwartał 2012 r., IV kwartał 2014 r., IV kwartał 2016 r., IV kwartał 

2018 r., IV kwartał 2020 r. 

 

ETAP V 

Uzupełnienia i rozszerzanie Strategii o nowe cele zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy 

działające na obszarze objętym Strategią będzie odbywało się co dwa lata. 

 

Termin realizacji: co dwa lata - IV kwartał 2012 r., IV kwartał 2014 r., IV kwartał 2016 r., IV kwartał 

2018 r., IV kwartał 2020 r. 

 

ETAP VI 

Public relations Strategii w całym okresie jego realizacji. 

 

Termin realizacji: I kwartał 2012 r. – IV kwartał 2020 r. 

 

ETAP VII 

Podsumowanie i ocena Strategii. 

 

Termin realizacji: IV kwartał 2020 r. 
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Dokumenty o charakterze strategicznym dla miasta w tym także opracowana „Strategia Rozwoju 

Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020” z WPI i WPF powinny byd 

skutecznie wprowadzone w życie, aby zakładane cele mogły byd w sposób efektywny osiągnięte.  

Efektywna realizacja zakładanych celów Strategii wymaga pracy zespołu osób, które sprawnie będą 

realizowad szereg różnorodnych działao koncepcyjnych, organizacyjnych, kontrolnych 

i informacyjnych prowadzących do osiągnięcia zakładanych efektów. 

Zespół taki powinien zostad powołany zarządzeniem Burmistrza niezwłocznie po przyjęciu Strategii 

przez Radę Miejską. Najlepiej dla realizacji zadao ujętych w strategii, aby Zespół ds. Strategii składał 

się pracowników z różnych komórek organizacyjnych funkcjonujących w Urzędzie Miejskim 

(w zakresie, których znajdą się zagadnienia związane z procesem wdrażania Strategii) oraz partnerów 

społecznych, czy też ekspertów zewnętrznych. 

Skład zespołu to przede wszystkim Burmistrz (jako przewodniczący Zespołu), Przewodniczący Rady 

Miejskiej, Skarbnik, kierownicy i naczelnicy wybranych wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy 

wybranych jednostek organizacyjnych miasta oraz partnerzy społeczni, czy też eksperci zewnętrzni. 

Ostateczny skład Zespołu będzie przedmiotem decyzji Burmistrza. Skład Zespołu może byd również 

zmienny. W takim przypadku Burmistrz może powoływad na stałe lub czasowo do prac w Zespole 

osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadao strategicznych według własnego uznania. 

 
Rys.16.1. Przykładowa struktura zespołu koordynującego realizację Strategii 

 
Źródło: opracowanie własne 

  

Burmistrz Miasta 
powołuje: 

Zespół ds. 
Strategii 

Burmistrz Miasta 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Skarbnik Miasta 
Pracownicy 

Urzędu Miasta 

Przedstawiciele 
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współpracujących 
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ROZDZIAŁ 17 
 

MONITORING I EWALUACJA  
 

 

Monitorowanie można zdefiniowad jako systematyczne i ciągłe zbieranie, analizowanie 

i wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji. 

Monitorowanie Strategii stanowi integralną częśd codziennego zarządzania. Jego celem jest 

dostarczenie informacji, na podstawie, której osoby odpowiadające za realizację „Strategii Rozwoju 

Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice” w latach 2012-2020 oraz Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego i Wieloletniej Prognozy Finansowej mogą wskazad na problemy związane z ich 

wdrażaniem oraz je rozwiązad, jak również ocenid postęp w stosunku do początkowych założeo. 

System monitoringu musi opierad się na efektywnej sprawozdawczości. Muszą tu zostad konkretnie 

określone rodzaje potrzebnych raportów i ich częstotliwości (np. w systemie rocznych lub dwuletnich 

sprawozdao), w zależności od analizowanej problematyki). Istotą monitorowania jest wyciąganie 

wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynao 

w taki sposób, aby osiągnąd zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest 

wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą 

odzwierciedlały efektywnośd prowadzonych działao. 

 

Monitorowanie, by stad się skutecznym narzędziem w procesie wdrażania strategii, powinno 

charakteryzowad się następującymi zasadami: 

 wiarygodnośd - informacja musi byd bardzo wiarygodna i powinna opierad się na 

niepodważalnych danych; niedokładne dane systemu monitorowania mogą spowodowad 

podjęcie niewłaściwych działao korygujących; 

 aktualnośd - informacje muszą byd zbierane, przekazywane i oceniane w sposób ciągły, który 

umożliwia podjęcie na czas działao korygujących oraz stosownych korekt w momencie 

aktualizacji strategii. 

 

W ramach zarządzania Strategią całościowa ewaluacja i pomiar efektywności działao prowadzona 

będzie w układzie standardowym i składa się z trzech faz: 

 ewaluacja ex ante, na koniec każdego roku kalendarzowego – koncentrująca się na ocenie 

Strategii lub jej znaczącej aktualizacji według kryterium trafności i odpowiedniości oraz 

kryterium wewnętrznej spójności i zgodności programowej; 

 ewaluacja mid-term, w trakcie realizacji Strategii – przeprowadzana w układzie kadencyjnym 

w ostatnim roku każdej kolejnej kadencji samorządu, koncentrująca się  na ocenie czy i na ile 

przyjęta strategia jest faktycznie realizowana oraz jakie są jej efekty krótko- i średnioterminowe, 

według kryterium skuteczności działao, a także efektywności, koordynacji i zgodności działao 

z zasadami i założeniami ustalonymi w dokumencie Strategii. 
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 ewaluacja ex post, po zakooczeniu realizacji Strategii – w zakresie podobnym  do ewaluacji mid-

term, poszerzonym o ocenę (przewidywanych) efektów długoterminowych związanych 

z osiągnięciem założonej wizji, misji oraz celów strategicznych.  

 

Ponadto prowadzone mogą byd dodatkowe ewaluacje cząstkowe, odnoszące się do szczegółowych 

zagadnieo, takich, jak na przykład poszczególne zasady realizacji Strategii, grupy docelowe, zasady 

horyzontalne funduszy strukturalnych itp. 

Ewaluacja realizacji Strategii obejmowad będzie okresową ocenę odpowiedzialności, efektywności, 

skuteczności, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości Strategii w kontekście ustalonych 

celów. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięd Strategii w stosunku do planowanych oczekiwao oraz 

wykorzystanie doświadczeo płynących z realizacji Strategii w przyszłości.  

Ważną kwestią, która wywiera wpływ na każdą ewaluację jest wybór kryteriów. Komisja Europejska 

stosuje następujące kryteria: 

1. Odpowiedniośd – odpowiedniośd celów Strategii w stosunku do problemów, jakie strategia 

miała rozwiązad.  

2. Przygotowanie Strategii – logika i kompletnośd procesu planowania Strategii oraz wewnętrzna 

logika i spójnośd dokumentu. 

3. Efektywnośd – koszty, szybkośd i efektywnośd zarządzania, przy wykorzystaniu, których wkład 

i działania zostały przekształcone w wyniki. 

4. Skutecznośd – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia celów 

Strategii, oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia Strategii. 

5. Wpływ – skutek, jaki wywiera strategia w szerszym środowisku, oraz jej wkład w rozwój 

i podniesienie konkurencyjności. 

6. Trwałośd – prawdopodobieostwo, że strumieo korzyści wynikających ze Strategii będzie „płynął” 

nadal, szczególnie kontynuacja działao w ramach Strategii i osiąganie wyników, ze szczególnym 

uwzględnieniem czynników rozwojowych wsparcia ze strony polityki, czynników ekonomicznych 

i finansowych, aspektów społeczno-kulturowych oraz zdolności instytucjonalnych. 
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ROZDZIAŁ 18 
 

PROCEDURY UAKTUALNIANIA 
 

 

Jednym z elementów wdrażania kierunków strategicznych jest aktualizacja Strategii do zmieniających 

się realiów życia społeczno-gospodarczego miasta Świebodzice.  

W praktyce sprowadza się ona do: 

 realizacji założonych celów Strategii, 

 rejestracji nowych celów strategicznych i operacyjnych oraz rezygnacji z celów uprzednio 

ustalonych lecz w danym okresie już nierealnych, 

 hierarchizacji realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Hierarchizacji tej dokonuje się 

z reguły dwubiegunowo tzn. określając najpilniejsze cele oraz te cele, których realizacja nie jest 

(w danym momencie) istotna dla funkcjonowania miasta, 

 monitoringu realizacji celów pod kątem terminu realizacji zadao określonych w WPI lub 

określenia nowych terminów realizacji.  

 
Rys.18.1. System aktualizacji Strategii 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Aktualnośd każdej strategii jest sprawą niezwykle ważną, zwłaszcza w aspekcie długoterminowości 

opracowania niniejszej Strategii.  

Proponuje się przyjąd, aby uzupełnienia i rozszerzenia Strategii o nowe zadania było dokonywane raz 

na 2 lata, na sesji przyjmującej budżet gminy Świebodzice na dany rok. 

 

Wnioski dotyczące uaktualnienia Strategii zgłaszane będą przez zespół wdrażający Strategię 

powołany przez Burmistrza, w oparciu o wyniki monitoringu i ewaluacji zadao objętych dokumentem, 

po uwzględnieniu zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym i społecznym miasta. Konieczne 

jest także uzupełnianie diagnozy miasta o dane z roku poprzedniego. Pozwoli to na stałe 

monitorowanie realizacji Strategii oraz ewaluację osiąganych postępów w realizacji celów 

strategicznych i operacyjnych, przy wykorzystaniu opcji i priorytetów Strategii oraz w celu osiągnięcia 

założonej wizji i misji Strategii. 
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CZĘŚD V 
 

MARKETING STRATEGII 
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ROZDZIAŁ 19 
 

PROMOCJA STRATEGII 
 

 

„Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2012-2020” z Wieloletnim 

Planem Inwestycyjnym oraz Wieloletnią Prognozą Finansową posiada bardzo duże znaczenie zarówno 

dla władz, jak i społeczności lokalnej. Proces jej wdrażania powinien byd procesem upublicznionym 

i to nie tylko na szczeblu miasta, ale również w jego bliższym i dalszym otoczeniu. Szeroka akcja 

informacyjna nt. Strategii jest jednym z podstawowych gwarantów jej skutecznego wdrożenia. W ten 

sposób społecznośd lokalna będzie kontrolowad terminowośd osiągnięcia poszczególnych celów 

i realizacji poszczególnych zadao. Poza tym, Strategia, jako element promocji miasta Świebodzice, 

sprzyjad będzie doskonaleniu jego wizerunku zarówno z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, 

ale również potencjalnych mieszkaoców i partnerów współpracy strategicznej. 

Strategia promocji powinna byd integralną częścią strategii miasta Świebodzice i odnosid się do 

wszystkich tych jej elementów, które wymagają działao promocyjnych. Jednym z takich elementów 

może byd promocja w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego. 

Różne są definicje rozwoju lokalnego, ale wszystkie podkreślają zgodnie, że jest to „proces 

zróżnicowania i wzbogacania działalności ekonomicznych i społecznych na określonym terytorium, 

polegający na mobilizacji i koordynacji własnych zasobów i energii”. Zarządzanie lokalnymi zasobami 

w sposób umożliwiający maksymalizację osiąganych korzyści, z których najcenniejszymi staje się 

zwykle stymulowanie miejscowej działalności gospodarczej oraz utrzymanie zadowalającego poziomu 

zatrudnienia - to dwa najważniejsze cele gospodarcze polityki lokalnej. 

Wskazuje na dwie fazy w schemacie konstruowania Strategii miasta Świebodzice fazę diagnostyczną 

(charakterystyka terenu, identyfikacja jego podstawowych cech, określenie listy czynników 

strategicznych - siły, słabości, szans i zagrożeo oraz wynikających z tego wizji rozwoju 

i odpowiadających im celów) i projektową (tworzenie, wdrażanie, modyfikowanie i kontrolowanie 

propozycji działao realizujących cele strategiczne i przyjętych przez wszystkich aktorów lokalnych). 

Konstruowanie strategii rozwoju miasta Świebodzice składa się z analizy czynników strategicznych, 

określenia celów, wyznaczenia wariantów, dokonania wyboru, konstruowania programów, ich 

wdrażania, monitoringu oraz ewoluowania.  

Wyraz „promocja” pochodzi od łacioskiego słowa „promovere” - pobudzad, lansowad. Źródłem 

powstania działalności promocyjnej są potrzeby informacji, występujące po obu stronach wymiany 

rynkowej - podaży i popytu. Klient potrzebuje informacji, aby zdawad sobie sprawę z istnienia 

różnych produktów, alternatywnych wobec siebie. Informacja taka pozwala mu na dokonanie 

wyboru. 

Do celów promocji Świebodzic można zaliczyd głównie informowanie o mieście (o jej lokalizacji, 

dostępności komunikacyjnej, dostępnych zasobach i atrakcjach): 

 przekonywanie o zaletach oferty gminnej (wskazywanie unikalnych korzyści związanych 

z nabyciem oferty oraz przez porównanie z innymi gminami i innymi ofertami lokalnymi); 
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 pozycjonowanie - kształtowanie i utrwalanie wizerunku miasta Świebodzice, tworzenie 

sprzyjającego klimatu dla działao lokalnych liderów, podmiotów promocji. 

Produktem miasta Świebodzice są rezultaty każdej działalności, jaka odbywa się na jego obszarze, 

podejmowanej z myślą o zaspokojeniu czyichś potrzeb, dostarczaniu komuś korzyści. Specyficzny 

produkt, jakim jest oferta miasta Świebodzice, charakteryzuje się indywidualnością cech, co zwykle 

utrudnia zastosowanie znanych i sprawdzonych technik marketingowych. Ich wykorzystanie 

pozostaje w ścisłym związku z celami rozwoju miasta Świebodzice, wśród których za najważniejszy 

przyjmuje się stałe zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności poprzez poprawę warunków życia 

w mieście.  

Szczegółowe cele marketingowe, to przede wszystkim:  

 znalezienie nabywców oferty miasta, 

 nadanie istniejącym produktom miasta Świebodzice cech pożądanych na rynku docelowym,  

 poznanie potrzeb i preferencji mieszkaoców Świebodzic,  

 poznanie potrzeb, preferencji potencjalnych zewnętrznych nabywców oferty miasta 

Świebodzice, w tym identyfikacja czynników wpływających na decyzje inwestorów, turystów, 

potencjalnych mieszkaoców miasta,  

 przewidywanie zmian postaw i zachowao segmentów nabywców,  

 podnoszenie użyteczności oferty miasta Świebodzice, 

 poprawa warunków życia mieszkaoców poprzez tworzenie zysku rozumianego jako kategoria 

społeczna, tj. warunków i środków do rozwoju miasta Świebodzice.  
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ROZDZIAŁ 20 
 

WIZERUNEK MIASTA ŚWIEBODZICE 
 

 

Wizerunek jest kluczem do rozwoju miast i gmin. Każde miasto, czy tez gmina chce przyciągad 

turystów, inwestorów i nowych mieszkaoców, bo to oni poprawiają lokalną koniunkturę oraz 

ożywiają miejscowy rynek pracy. 

Aby wykreowad pożądany wizerunek potrzebne jest znalezienie i wypromowanie unikalnej cechy, 

która wyróżnia miasto na tle innych.   

Bezpośredni przedmiot promocji jest zawsze elementem składającym się na szeroko pojęty 

wizerunek miasta. Pojęcie "wizerunku miasta Świebodzice" jest kategorią subiektywną. Podstawą 

jego określenia są cechy obszaru, identyfikowane i składane według zamierzonych proporcji w obraz 

miasta Świebodzice, zgodnie z subiektywnymi odczuciami użytkownika przestrzeni miejskiej i jej 

zagospodarowania.  

Określenie cech miasta Świebodzice, mające na celu rozpoznanie jego silnych i słabych stron, a tym 

samym atrakcyjności dla klientów, obejmowad powinno informacje dotyczące:  

 wprowadzane przez władze miasta zachęty dla potencjalnych inwestorów, 

 mieszkaoców Świebodzic, sytuacji demograficznej, sławnych osobistości żyjących lub 

wywodzących się z miasta, 

 kultury i tradycji lokalnej społeczności, zachowanych do dziś zwyczajów i obrzędów,  

 opisu szczególnych atrakcji miasta Świebodzice, jego zabytków, walorów przyrodniczych. 

Wykreowanie wirtualnego wizerunku Świebodzic jest zadaniem strony internetowej. W chwili 

obecnej jest to źródło informacji najszybciej i najszerzej docierające do wybranego odbiorcy. 

Przyszły wizerunek miasta Świebodzice określany został przez wizję miasta, która uwzględnia jego 

charakter. Świebodzice staną się miastem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym, zapewniającym 

wysoki poziom życia mieszkaoców w sferze społecznej i gospodarczej, dzięki zwiększeniu 

atrakcyjności i funkcjonalności posiadanych zasobów miasta; trwałemu rozwojowi  gospodarczemu 

zapewniającemu  odpowiednią liczbę miejsc pracy oraz efektywnemu  funkcjonowaniu podmiotów 

gospodarczych; poprawie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Świebodzic; zaspokojeniu 

potrzeb mieszkaoców w sferze edukacji i kultury; usług społecznych, ochrony zdrowia; wspieraniu 

rolnictwa oraz działao w zakresie ochrony środowiska. 
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Źródło: E. Glioska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Walters Kluwer Polska – ABC, Warszawa 2009, s. 37, na podstawie: A. Łuczak, „Istota tożsamości 

miasta”, „Samorząd Terytorialny”, 2001, nr 1-2, s. 50 

Tożsamość miasta 

 city design 

(środki identyfikacji wizualnej) 
 

 city communication 

(wewnętrzna i zewnętrzna promocja miasta) 
 

 city behaviour 

(zachowania poszczególnych grup otoczenia wewnętrznego miasta, 
głównie władz lokalnych i mieszkaoców) 

 

WIZERUNEK MIASTA 

ELEMENTY ZMIENNIE 

 

 sytuacja rynkowa 

 cele miasta 

 kultura organizacyjna 

 potencjał intelektualny 

 zlokalizowany kapitał 

 

ELEMENTY STAŁE 

 rodowód historyczny 

 dziedzictwo kulturowe 

 położenie miasta 

 warunki przyrodnicze 

Rys. 20.1. Elementy tożsamości miasta 
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ROZDZIAŁ 21 

 

UCZESTNICY PROMOCJI 
 

 

Postrzegany obraz kreuje pozytywny lub negatywny odbiór cech miejskich, tym samym podnosi lub 

obniża wiarygodnośd oferty miasta Świebodzice. „Publicity” miasta, czyli całośd opinii o nim, 

tworzona jest głównie przez jego mieszkaoców. Tak więc mieszkaocy powinni byd traktowani, jako 

zbiór jednostek oddziałujących na realizację funkcji promocyjnych miasta Świebodzice.  

Społeczeostwo miejskie jest zarówno podmiotem, jak i przedmiotem działao promocyjnych. 

Przedmiotowy charakter mieszkaoców Świebodzic sprowadza się do stanowienia przez nich jednego 

z elementów „klimatu” miasta Świebodzice, rozumianego jako „zbiór warunków charakterystycznych 

dla danej społeczności, wynikających z wieloletniego procesu jego tworzenia, związanych z kulturą, 

poziomem i profilem wykształcenia itp. będących produktami miasta Świebodzice oraz 

przyczyniających się jednocześnie do powstania i ukształtowania innych produktów”. W tym 

znaczeniu mieszkaocy stanowią składnik oferty promocyjnej. Jednocześnie są jednym z podmiotów 

promocji miasta Świebodzice. Świadomie podejmują działania przyczyniające się do tworzenia public 

relations na jego obszarze oraz jego „publicity”. Tworząc mniej lub bardziej sformalizowane grupy, 

czy działając indywidualnie, informują o mieście, przedstawiają jego atrakcje, przekonują do zalet 

lokalizacji na jego obszarze, tworzą jego pozytywny wizerunek. 

Samoidentyfikacja lokalnej społeczności z zamierzeniami podmiotów promocji jest już produktem 

miasta Świebodzice, gdyż niesie ze sobą autentyczne wartości, będące częścią poszukiwanych cech 

zasobów ludzkich. Rodzaj przekazu promocyjnego, jaki tworzą mieszkaocy jest wynikiem ich percepcji 

przestrzeni miejskiej. Ich działania promocyjne są najczęściej niezamierzone i nieuświadomione. 

Mieszkaocy budują wizerunek Świebodzic w świadomości odbiorców poprzez zwykłe kontakty 

międzyludzkie. Dzięki temu miasto zdobywa nowych obywateli, pozyskuje kapitał, jest odwiedzane 

przez turystów.  

 

Niebagatelne znaczenie w promocji miasta Świebodzice może mied działalnośd „miejscowego 

bohatera”, „lokalnej osobistości”, „autorytetu lokalnego”. Osoby takie niejednokrotnie prowadzą 

działalnośd promocyjną jako hobby, wynikające z lokalnego patriotyzmu. Również Towarzystwo 

Miłośników Świebodzic poprzez inicjowanie i organizację różnorodnych form życia kulturalnego, 

propagowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionu; realizowanie plenerów malarskich, 

wystaw pocztówek i zdjęd w Polsce i za granicą oraz poprzez  szereg prelekcji wpływa na wizerunek 

Świebodzic w regionie. 

 

Promocja miasta Świebodzice jest nie zapisanym w ustawie (Ustawa o samorządzie gminnym 

z 8 marca 1990 r. Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zadaniem własnym władz lokalnych. Jest 

to indywidualny cel samorządu lokalnego, nie stanowi jednego z zadao zleconych przekazanych przez 

administrację centralną. Przyjęta została zasada „kompetencji generalnej w zakresie spraw 

lokalnych”. Indywidualne, publiczne wystąpienia przedstawicieli władz miasta Świebodzice czy innych 
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liderów procesu promocji pomagają wpłynąd na opinię lokalnej społeczności. W trakcie takich 

prezentacji powstaje możliwośd dyskusji i konfrontacji poglądów dotyczących poszczególnych działao 

promocyjnych, zamierzeo strategicznych władz, ogólnie rozważanej przyszłości miasta Świebodzice 

itp.  

  



STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 

289 

 
ROZDZIAŁ 22 
 

PUBLIC RELATIONS 
 

Realizacja zadao zawartych w „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Świebodzice na 

lata 2012-2020”, wymaga do swej realizacji akceptacji społecznej. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 

że również skutecznośd działao zapisanych w tym dokumencie zależy w dużym stopniu od reakcji 

społeczności lokalnej na proponowane działania. 

W związku z tym public relations Strategii powinno w przystępny sposób prezentowad: 

 przyczyny podjęcia działao, 

 spodziewane wskaźniki osiągnięd: produkty i rezultaty, 

 zalety wybranych wariantów działania. 

Należy zaznaczyd, że public relations to nie są jedynie kontakty z prasą i mediami. W grę wchodzą 

również sposób wprowadzania projektów, spotkania z grupami, których Strategia dotyczy, 

minimalizacja ewentualnych negatywnych efektów planowanych działao. 

W rezultacie powinno zostad utrzymane zainteresowanie realizacją działao objętych Strategią 

(kontrola społeczna), a w jego konsekwencji - ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia 

między beneficjentami Strategii, a odbiorcami poszczególnych projektów oraz polepszenie 

społecznego stosunku do działao i ukształtowanie mechanizmów poparcia społecznego dla realizacji 

Strategii. 

Komunikowanie, szczególnie w public relations  Strategii ma na celu1: 

 przekazywanie odbiorcy informacji które mogą byd dla niego użyteczne;  

 spowodowanie reakcji odbiorcy informacji (sprzężenia zwrotnego) – aby zmienił deklarowane 

wcześniej postawy (efekt perswazyjny) lub chociażby potwierdził otrzymanie wiadomości; 

 tworzenie warunków sprzyjających dalszej korzystnej komunikacji (pielęgnujemy nawiązane 

relacje komunikacyjne) tj. budujemy sied kontaktów z odbiorcami w długofalowym procesie 

podtrzymywania procesu wymiany informacji. 

Public relations to także ważny instrument informacji o sukcesach realizacji Strategii i jego wpływie 

na podniesienie standardów zamieszkania dla mieszkaoców Świebodzic oraz rozwoju miasta.  

Obowiązek prowadzenia działao informacyjnych i promocyjnych związanych ze Strategią, należą 

również do wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii, m.in. jednostki 

organizacyjne. 

Grupami docelowymi w stronę których mają byd kierowane działania informacyjno-promocyjne, są : 

 społecznośd lokalna, 

 beneficjenci, 

 organizacje pozarządowe, 

 partnerzy społeczno-gospodarczy, 

 media. 

                                                           
1 Źródło: Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002 
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W procesie komunikacji z grupami docelowymi Strategii będzie można skorzystad z kanałów 

komunikacji: 

 bezpośredniej: kontakty i spotkania z mieszkaocami miasta, 

 pośredniej: 

 prasa,  

 radio,  

 telewizja,  

 strona internetowa (wraz z forum dla użytkowników),  

 wydawnictwa, biuletyny, 

 ogłoszenia, ulotki, plakaty, billboardy. 

Rys. 22.1. Schemat procesu komunikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 828 
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ROZDZIAŁ 23 
 

NAWIĄZANIE DO MARKETINGU 
TERYTORIALNEGO 

 

Marketing terytorialny jest celową i systematyczną działalnością administracji samorządowej 

zmierzającą poprzez procesy wymiany i oddziaływania do rozpoznania, kształtowania i zaspokojenia 

potrzeb oraz pragnieo społeczności lokalnej miasta Świebodzice. 

Głównym celem marketingu terytorialnego jest wpływanie na opinie, postawy i sposoby 

zachowywania się „zewnętrznych” (adresaci poza granicami miasta) i „wewnętrznych” (adresaci 

w granicach miasta) grup zainteresowanych klientów przez kształtowanie właściwego zestawu 

środków oraz instrumentów stymulowania kontaktów wymiennych. Inaczej mówiąc podmioty 

marketingu terytorialnego – organy administracji samorządowej, przedsiębiorstwa komunalne, firmy 

prywatne (działające na zlecenie władz samorządowych) oraz specjalnie powołane instytucje 

i mieszkaocy powinni zabezpieczad byt mieszkaoców oraz zaspokoid ich potrzeby. Podmioty te także 

zwane „grupą planistyczną” są pierwszym poziomem w marketingu terytorialnym, a także są 

odpowiedzialnie za efekty programów marketingowych. Można to wyrazid także w postaci trzech 

celów kierunkowych: 

 rozwijanie i umacnianie usług świadczonych przez instytucje publiczne, z których korzystanie 

jest utrudnione dla mieszkaoców Świebodzic oraz jej podmiotów gospodarczych, 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta Świebodzice, 

 podnoszenie atrakcyjności oraz pozycji miasta Świebodzice. 

Kolejnym drugim poziomem marketingu terytorialnego miasta Świebodzice są „czynniki – narzędzia 

marketingowe” – instrumenty, przez które podmioty mogą oddziaływad na konkretny segment rynku. 

Do podstawowych należą:  

 infrastruktura miasta, 

 image, 

 jakośd życia, 

 ludzie, 

 atrakcje. 

Na pytanie „komu?” lub „dla kogo?” odpowiada poziom drugi, w którym to przedstawione rynki są 

docelowe marketingu terytorialnego (turyści, eksporterzy, inwestorzy, przedsiębiorcy itp.). To 

właśnie pomioty marketingu terytorialnego zabiegają o ich korzystne opinie, postawy oraz sposoby 

zachowywania się, które zapewniają lepsze warunku rozwoju. 

Największy wpływ na marketing terytorialny miały i mają nadal procesy przeobrażeo społeczno – 

ekonomicznych, wśród nich można zaliczyd m.in. wzrost konkurencji i współzawodnictwa między 

różnymi regionami, wzrost świadomości społecznej i ekonomicznej społeczeostwa. Dzięki temu 

rozwija się on coraz bardziej dynamicznie i niedługo będzie jednym z ważniejszych zagadnieo 

przyszłych specjalistów. 
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W celu zaprojektowania i zbudowania nowoczesnej bazy dla jednostek samorządu terytorialnego 

miasta Świebodzice wykorzystując przy tym marketing terytorialny, należy najpierw poddad analizie 

system informacji marketingowej. 

System informacji marketingowej miasta Świebodzice (SIM) jest zbiorem procedur i metod ciągłego 

planowania, zbierania, przechowywania i analizy danych oraz otrzymywania informacji przydatnych 

do podejmowania decyzji marketingowej. Jest on częścią składową systemu informatycznego 

zarządzania, która dostarcza informacji potrzebnych do podjęcia odpowiednich decyzji finansowych, 

organizacyjnych, a przede wszystkim strategicznych dla miasta Świebodzice. 

Po poddaniu analizie struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, koncepcji 

marketingu terytorialnego i systemu informacji marketingowej, można przystąpid do budowy 

interaktywnej bazy danych miasta Świebodzice.  
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