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S t r e s z c z e n i e  

Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym w Sudetach. Szczególną 
rolę w gospodarowaniu przestrzenią odgrywają obszary chronione. Celem badań było przedstawienie 
stanu zaawansowania prac planistycznych, a także wpływu ochrony przyrody na ich przebieg. Na pod-
stawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że objęcie ochroną powoduje ograniczenia rozwo-
jowe, jednak nie wpływają one na zmniejszenie aktywności planistycznej badanego obszaru. Sudety są 
zróżnicowane pod względem pokrycia powierzchni gmin planami miejscowymi, przy czym średnia war-
tość dla rejonu wynosi 48,4%. 
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A b s t r a c t  

This article concerns matter of spatial planning in Sudetes. The protected areas play a special role in 
spatial management. The research aimed to present the level of advancement of planning works and also 
influence of nature conservation on their development. One can draw conclusion that some activities are 
limited on the areas taken over nature conservation, but environmental aspects do not inhibit planning 
activities. The Sudetes communities are diversified regarding the areas covered by local plans where as 
the average value is 48.4%. 
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1. Wstęp 

Podstawowe zadanie gospodarki przestrzennej polega na takim kierowaniu rozwojem 
gospodarki na danym terenie, aby nie przyczyniał się on do degradacji środowiska przyrod-
niczego, a takŜe nie powodował w nim zmian nieodwracalnych, natomiast wykorzystywał 
w sposób zrównowaŜony zasoby i walory środowiska [1]. Planowanie przestrzenne jest 
zatem podstawowym narzędziem słuŜącym ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodni-
czego. Szczególną rolę odgrywa na terenach cennych przyrodniczo. 

Według Piotra Lorensa cele gospodarowania przestrzenią mogą być róŜne, jednak za 
najwaŜniejszy naleŜy uznać równowaŜenie rozwoju, co oznacza kierowanie się trzema 
zasadami: 
–  „poszanowania zasobów ze względu na ich ograniczoność, 
–  harmonizowania ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju, 
–  długookresowego podejścia do analizowania, planowania i urzeczywistniania celów 

rozwoju” [2, s. 13]. 
Podstawą prawidłowego planowania jest wcześniejsze, dokładne rozeznanie uwarun-

kowań przyrodniczych. Z rozwojem wiąŜe się pojęcie barier środowiskowych, wśród któ-
rych wg Krystyny Dubel naleŜy wymienić: 
–  bariery uniwersalne (biologiczne), związane z powietrzem, wodą oraz glebą, 
–  bariery surowcowe, związane z zasobami leśnymi, wodnymi, agroekologicznymi oraz 

mineralnymi, 
–  bariery przestrzenne rozwoju gospodarczego wynikające z przestrzennej kumulacji za-

groŜeń, przestrzennych kolizji wykorzystania zasobów oraz wartości środowiska przy-
rodniczego [4]. 
WaŜne jest podkreślenie roli samorządów gminnych w planowaniu zrównowaŜonego 

rozwoju m.in. poprzez właściwe gospodarowanie zasobami przyrody, w tym odpowie-
dzialną gospodarkę na terenach cennych przyrodniczo. Jak do tej pory niewielkie jest 
znaczenie prawa lokalnego. Polityka gminy dotycząca spraw przestrzennych określana jest 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie 
takie jest przygotowywane obowiązkowo dla całego obszaru administracyjnego gminy. Na 
podstawie studium nie mogą być wydawane decyzje administracyjne, gdyŜ nie stanowi ono 
prawa miejscowego. Prawem miejscowym stają się natomiast opracowane dla terenów 
wyznaczonych w studium miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 
–  przeznaczenie terenu, 
–  zasady kształtowania ładu przestrzennego, 
–  zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
–  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy (w tym linie zabudowy, gabaryty, 

wskaźniki intensywności zabudowy), 
–  zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości1.  

W planach zagospodarowania przestrzennego w zaleŜności od potrzeb muszą byś po-
nadto określone: 
–  granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 
–  granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 
–  granice terenów pod budowę obiektów handlowych, 
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–  granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów słuŜących organizacji 
imprez masowych, 

–  granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych2. 
Ze względu na ochronę przyrody przy opracowywaniu projektów planów naleŜy zwra-

cać szczególną uwagę na uwzględnianie w nich wymagań ochrony przyrody, ponadto na to, 
czy wszystkie uwarunkowania przyrodnicze zapisane w studium zostały uwzględnione, 
a takŜe czy ustalenia planów nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie powołanych 
obszarów chronionych. 

Plany miejscowe stają się aktem prawa miejscowego, są więc bezpośrednią podstawą 
wszystkich zmian zagospodarowania terenu, a zatem mają takŜe decydujące znaczenie 
w procesie kształtowania zrównowaŜonego rozwoju gminy. Sporządzanie planów nie jest 
obowiązkowe przez co tracą one swoje znaczenie. Zapisy dotyczące ochrony środowiska 
przyrodniczego mają być uwzględniane w planach, ale jeśli tych planów nie ma, to w sto-
sunku do obszarów chronionych pozostają jedynie zakazy i nakazy wynikające z zapisów 
ustawy o ochronie przyrody. 

Według Lorensa podstawowy problem w prawidłowym kształtowaniu przestrzeni wiąŜe 
się raczej ze świadomością władz samorządowych i urbanistów, gdyŜ to oni mają 
zasadniczy wpływ na kierunki rozwoju określane w dokumentach planistycznych [2]. DuŜe 
znaczenie mają takŜe liczba, stopień pokrycia obszarów oraz wielkość sporządzanych 
opracowań planistycznych. 

Celem badań jest przedstawienie prac planistycznych w powiatach stref górskich woje-
wództwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu prawnej ochrony przy-
rody. W pierwszej części artykułu zaprezentowano cząstkowe wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród pracowników urzędów gmin województwa dolnośląskiego. Ich 
celem było scharakteryzowanie nastawienia władz lokalnych do zagadnień związanych z 
ochroną przyrody. W drugiej natomiast dokonano analizy pokrycia planami miejscowymi 
sporządzonymi na podstawie ustaw z 1994 i z 2003 r.3 oraz danych udostępnionych 
w Głównym Urzędzie Statystycznym.  

2. Obszar badań 

Strefy górskie na terenie województwa dolnośląskiego tworzą Sudety wraz Przedgó-
rzem Sudeckim. Obszary te z jednej strony odznaczają się cechami tworzącymi specyficzne 
uwarunkowania rozwoju, z drugiej jednak strony naleŜy podkreślić, Ŝe są to tereny 
w znacznej mierze przekształcone przez człowieka. Występujące tu bogate zasoby surow-
ców naturalnych wpłynęły na rozwój działalności gospodarczej, tym samym powodując 
rozwój osadnictwa. Zarówno aktywność gospodarcza, jak i osadnictwo skoncentrowane 
było w kotlinach, obniŜeniach oraz dolinach śródgórskich, co przyczyniło się do ich silnego 
wylesienia. Masywy górskie natomiast są niemal w całości zalesione. 

Znaczna część Sudetów objęta jest róŜnego typu ochroną obszarową (m.in. 2 parki na-
rodowe, liczne parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu 
oraz obszary Natura 2000). Obszary takie są jednym z głównych źródeł powstających kon-
fliktów przestrzennych. Z jednej strony stanowią bariery rozwojowe, z drugiej moŜna je 
traktować jako stymulatory rozwoju lokalnego i regionalnego [5]. 
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T a b e l a  1 

Stan ochrony przyrody w badanych powiatach 

Powierzchnia objęta ochroną Powierzchnia 
ogółem ogółem parki narodowe rezerwaty przyrody Powiat 

[ha] [ha] % [ha] [ha] 

bolesławiecki 130 351 11 989 9% 0 212 

jaworski 58 155 15 249 26% 0 441 

jeleniogórski 62 714 15 719 25% 4238  49 

kamiennogórski 39 572 6345 16% 0  22 

lubański 42 830 714 2% 0   0 

lwówecki 70 969 10 215 14% 0 505 

zgorzelecki 83 864 47 0% 0  47 

złotoryjski 57 581 4062 7% 0 155 

dzierŜoniowski 47 851 9056 19% 0  71 

kłodzki 164 330 61 980 38% 6340 663 

świdnicki 74 114 4901 7% 0   9 

wałbrzyski 51 489 16 823 33% 0 248 

ząbkowicki 80 153 12 625 16% 0  57 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS4. 

W przypadku Sudetów wraz z Przedgórzem Sudeckim za najwaŜniejsze dominanty 
uwarunkowań uznano: 
–  „rzeźbę terenu, 
–  klimat (a w szczególności – piętrowość klimatyczną, warunki anemometryczne, solarne, 

termiczne, inwersje, zaleganie szaty śnieŜnej), 
–  stosunki wodne (okresowe nadmiary lub deficyty wody wynikające ze słabej retencyj-

ności podłoŜa; jednocześnie – wysoką podatność zasobów wód podziemnych na zanie-
czyszczenie), 

–  występowanie licznych złóŜ surowców, z których większość predysponowana jest do 
eksploatacji powierzchniowej, 

–  występowanie wód mineralnych, 
–  występowanie licznych i rozległych obszarów chronionych wysokiej rangi”5.  

Natomiast do najwaŜniejszych konfliktów określonych w tym rejonie naleŜy zaliczyć 
następujące: 
–  „masowa turystyka a ochrona walorów przyrodniczych, w szczególności narciarstwo 

zjazdowe na terenach o najwyŜszych walorach przyrodniczych i najbardziej wraŜliwych 
siedliskach, 

–  eksploatacja surowców skalnych a ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
(oraz turystycznych), 
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–  działalność przemysłowa a ochrona walorów przyrodniczych i środowiska, w szczegól-
ności powietrza (w kotlinach),  

–  zdeterminowane (lokalizacyjne) osadnictwo górskie a zagroŜenia powodziowe”6. 

3. Nastawienie władz lokalnych do ochrony przyrody 

Badania ankietowe przeprowadzono w urzędach gmin województwa dolnośląskiego. 
Do wytypowanych pod względem udziału powierzchni objętej róŜnymi formami ochrony 
przyrody w powierzchni ogólnej gmin rozesłano ankiety. W gminach strefy górskiej 
w badaniach wzięło udział 45 respondentów, spośród których 30 osób uwaŜa, Ŝe po-
wierzchnia obszarów chronionych w gminie jest wystarczająca i nie naleŜy dąŜyć do jej 
powiększania (tab. 2). Jednak prawie połowa tej samej grupy respondentów widzi i wska-
zuje na potrzebę rozszerzania powierzchni chronionej w skali kraju. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
24% stanowią osoby, które traktują ochronę przyrody jako czynnik ograniczający rozwój 
gmin. Pytając o związek między zakazami wynikającymi z objęcia ochroną a przebiegiem 
prac planistycznych, uzyskano rozbieŜne odpowiedzi, 17 osób wskazało na taki wpływ, 
natomiast 20 osób uwaŜa, Ŝe nie ma takiego związku. Pocieszający jest fakt, Ŝe zdecydo-
wana większość spośród ankietowanych pracowników stwierdziła, Ŝe występujące formy 
ochrony przyrody nie są przyczyną konfliktów między samorządem gminnym a spo-
łecznością lokalną (rys. 1). 

T a b e l a  2 

Odpowiedzi udzielane przez respondentów 

Gmina Powiat 
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1 2 3 4 5 6 

Nowogrodzie bolesławiecki nie tak b.o. b.o. 

Osiecznica bolesławiecki nie tak a tak 

Bielawa dzierŜoniowski b.o. b.o. b b.o. 

Łagiewniki dzierŜoniowski b.o. nie c nie 

Pieszyce dzierŜoniowski tak b.o. a nie 

Męcinka jaworski tak nie a tak 

Paszowice jaworski tak nie c nie 

Janowice Wielkie jeleniogórski tak nie a tak 
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cd. tab. 2 
1 2 3 4 5 6 

JeŜów Sudecki jeleniogórski tak nie c tak 

Karpacz jeleniogórski tak nie c nie 

Mysłakowice jeleniogórski b.o. tak a tak 

Piechowice jeleniogórski tak nie c nie 

Stara Kamienica jeleniogórski tak nie a tak 

Kamienna Góra kamiennogórski tak nie c nie 

Lubawka kamiennogórski nie nie b nie 

Bystrzyca Kłodzka kłodzki tak tak a nie 

Duszniki-Zdrój kłodzki tak nie a tak 

Lądek-Zdrój kłodzki tak nie c nie 

Radków kłodzki tak nie c tak 

Stronie Śląskie kłodzki tak nie c tak 

Szczytna kłodzki za duŜo nie c b.o. 

Leśna lubański tak nie b nie 

Siekierczyn lubański nie tak b tak 

Świeradów-Zdrój lubański tak nie b nie 

Mirsk lwówecki nie tak b.o. tak 

Wleń lwówecki tak nie a tak 

Dobromierz świdnicki tak nie b tak 

Marcinowice świdnicki tak nie b nie 

Strzegom świdnicki tak nie b nie 

Świdnica świdnicki tak nie b nie 

Świebodzice świdnicki tak nie a nie 

Boguszów-Gorce wałbrzyski tak nie b tak 

Jedlina-Zdrój wałbrzyski tak nie a tak 

Mieroszów wałbrzyski tak nie b nie 

Szczawno-Zdrój wałbrzyski tak nie b tak 

Wałbrzych wałbrzyski nie tak c tak 

Ciepłowody ząbkowicki tak nie a nie 

Stoszowice ząbkowicki tak nie b tak 

Ząbkowice Śląskie ząbkowicki tak nie b nie 

Ziębice ząbkowicki nie nie b tak 

Złoty Stok ząbkowicki nie tak a tak 

Węgliniec zgorzelecki nie tak a nie 

Świerzawa złotoryjski nie tak b tak 

Wojcieszów złotoryjski b.o. nie b nie 

Złotoryja złotoryjski tak nie b nie 

a – sprzyjają rozwojowi gminy, b – nie maja wpływu na gminę, c – ograniczają rozwój gminy.  
Źródło: opracowanie własne. 
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 Pytanie 1 Pytanie 2 

44%

38%

18%

              80%

16%

4%

           

nie

tak

b.o.  
 

Pytanie 1:  Czy w trakcie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego zakazy wynikające z występowania na terenie gminy obszarów i obiektów 
chronionych w sposób znaczący wpływały na tok prac planistycznych? 

Pytanie 2:  Czy występujące na terenie gminy formy ochrony przyrody powodują konflikty 
między samorządem a społecznością lokalną? 

Rys. 1. Wpływ obszarów chronionych na prace planistyczne w opinii respondentów 

Fig. 1. Influence of protected areas on planning in the opinion of respondents 

W kraju dość częste jest niezadowolenie z tworzonej obecnie sieci obszarów Natura 
2000. W Sudetach rozmieszczenie obszarów Natura 2000 jest nierównomierne. Na uwagę 
zasługuje gmina Szczytna (powiat kłodzki), na obszarze której zostały zatwierdzone aŜ 
cztery takie obszary. Zapewne w związku z tym, a takŜe na skutek stosunkowo duŜej 
powierzchni objętej przez pozostałe formy ochrony, osoba ankietowana wskazała na zbyt 
duŜą powierzchnię powoływanych obszarów oraz brak celowości tworzenia sieci obszarów 
Natura 2000. 

4. Stan prac planistycznych 

W trakcie analizy wyników z badania GUS stwierdzono, Ŝe w rejonie Sudetów moŜna 
mówić o duŜym zróŜnicowaniu w zakresie pokrycia miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego sporządzonymi na podstawie ustaw z 1994 oraz 2003 r. Średnie 
pokrycie planami miejscowymi dla omawianego obszaru wynosi 48,4%. Pokrycie planami 
powyŜej 50% powierzchni ogólnej powiatu stwierdzono w 6 powiatach, natomiast w prze-
dziale 25–50% w 5 powiatach. Zdecydowanie najmniejszym powierzchniowym pokryciem 
planami wyróŜnia się powiat lwówecki (6,3%) oraz dzierŜoniowski (16,6%). Ponadto na-
leŜy zauwaŜyć, Ŝe w większości powiatów powierzchnia terenów objętych planami wzrosła 
w 2007 r. w stosunku do 2006 r. (tab. 3). Ze względu na liczbę planów sporządzonych na 
podstawie ustawy z 2003 r. wyróŜnia się powiat świdnicki, w którym w 2007 r. sporzą-
dzono 102 plany obejmujące powierzchnię 40 493 ha. 
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T a b e l a  3 

Powierzchnia powiatów objęta obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego 
w latach 2005 oraz 2007 

MPZP sporz. na podstawie ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. 

MPZP sporz. na podstawie ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r.  

2006 2007 2006 2007 
Powiat 

[szt] [ha] [szt] [ha] [szt] [ha] [szt] [ha] 

bolesławiecki 173 42 167 175 52 002 19 78 565 19 44 878 

jaworski 226 21 826 165 21 837  4 14 516 23 22 295 

jeleniogórski  26   4306  23   4306 23 21 269 37 24 135 

kamiennogórski  20 17 406  20 17 406  5      220 8     233 

lubański  21 20 151  21 20 151  7 15 284 7 15 284 

lwówecki  18   2632  17   2623  4   1878 5   1880 

zgorzelecki  48 43 103  48 43 102  8     299 12   1780 

złotoryjski 166 17 206 164 17 175  5   1771 7   2385 

dzierŜoniowski  84   4412  84   4413 26   2972 31   3549 

kłodzki 153 55 823 154 56 321 27 25 034 51 27 263 

świdnicki 134 10 072 122   2307 86 39 321 102 40 493 

wałbrzyski  92 12 539  92 12 539 38   1961 55    1021 

ząbkowicki  93   8547  92   8528 14 17 531 23 18 209 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS7. 

5. Podsumowanie 

Obszary chronione zarówno juŜ funkcjonujące, jak i znajdujące się w fazie tworzenia, 
bardzo często stają się przyczyną konfliktów przestrzennych. Konflikty te występują 
w róŜnych rejonach kraju, w tym takŜe dotyczą Sudetów. Według Marka Degórskiego 
konflikty takie tworzą się zarówno na poziomie kraju, jak i w pojedynczych gminach [3]. 

Przeprowadzone badania wskazują na pewne związki prawnej ochrony przyrody 
i przebiegu prac planistycznych, jednak nie moŜna ich jednoznacznie określić. Na podsta-
wie badań stwierdzono, Ŝe w powiatach, w których występuje największy procent pokrycia 
planami (powiat bolesławiecki, jaworski, lubański) w badaniach ankietowych respondenci 
nie podkreślali utrudnień dla prac wynikających z ochrony przyrody. NaleŜy jednak za-
uwaŜyć, Ŝe są to równieŜ powiaty o stosunkowo niewielkim udziale powierzchni chronio-
nej w powierzchni całkowitej powiatu. Z kolei w powiatach o największym udziale 
powierzchni chronionej (powiat kłodzki i wałbrzyski) respondenci wskazywali na wystę-
powanie utrudnień, jednak nie są to powiaty o niskim pokryciu powierzchni planami. Na 
uwagę zasługuje powiat lwówecki, w którym mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni 
objętej ochroną, respondenci wskazali na wpływ ochrony na rozwój gmin, a takŜe na prze-
bieg prac planistycznych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w najniŜszym pokryciu pla-
nami miejscowymi. 
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Obszary górskie w Polsce, w tym takŜe Sudety, wg badań Więckowskiego odznaczają 
się duŜym pokryciem planami zagospodarowania przestrzennego [6]. Z kolei Degórski 
stwierdza, Ŝe liczba planów wykonywanych w gminach z obszarami chronionymi jest niska [3]. 
Sudety naleŜą zarówno do strefy górskiej, jak i zdecydowanie naleŜy je zaliczyć do 
obszarów cennych przyrodniczo, zwłaszcza teraz, gdy w toku realizacji jest sieć obszarów 
Natura 2000. W związku z tym waŜny jest fakt, Ŝe właśnie poprzez odpowiednie prowa-
dzenie polityki przestrzennej moŜna stworzyć dogodne warunki do rozwoju z wykorzysta-
niem walorów przyrodniczych, a w tych działaniach zaznacza się ogromna rola ludzi, któ-
rzy za nie odpowiadają.  
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