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WSTĘP 

Zakres i cel opracowania 

Opracowanie jest zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Międzylesie, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXII/170/2013 z dnia 29 października 

2013 r. 

Powyższa uchwała stanowiła zmianę studium (dotyczącą terenu złoża Długopole Górne N). 

Każda zmiana studium, nawet dla bardzo małego obszaru, uchwalana jest jako dokument ujednolicony, dlatego w 

związku z przyjęciem zmiany studium, utraciła moc uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XVII/38/2000 z dnia 

11 lipca 2000 roku, w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Międzylesie. 

 

Ustalenia studium dla całego obszaru opracowania, z wyjątkiem terenu złoża Długopole Górne N, zostały więc 

sformułowane i przyjęte w roku 2000. 

 

W związku ze złożonymi wnioskami do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Międzylesie oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i  

gminy Międzylesie dokonano analizy, która wykazała, że studium: 

 pod względem formalno-prawnym nie spełnia zmienionych uwarunkowań prawnych tworzenia polityki 

przestrzennej; nowe wymogi dla sporządzenia lub aktualizacji studium wynikają z wejścia w 2003 roku 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r., poz. 778 ze zm.), która wprowadziła szereg dodatkowych wymagań dotyczących zawartości 

studium, stopnia jego szczegółowości oraz powiązań z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, które nie są uwzględnione dla znacznej i ważnej części gminy, dla której obowiązują 

ustalenia studium przyjęte uchwała w roku 2000. 

 pod względem merytorycznym, nie spełnia wielu powstałych w trakcje jego obowiązywania potrzeb  

w zagospodarowaniu terenów uniemożliwiając zmiany w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Międzylesie. 

Ponadto stwierdzono konieczność zmian studium w zakresie przepisów odrębnych oraz dokumentów 

nadrzędnych dotyczących głównie granic: udokumentowanych złóż, obszarów ochrony przyrodniczej, 

w szczególności obszarów Natura 2000 oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

Do niniejszego studium przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr IX/35/2015 z dnia 30 

czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie. Zmiana studium obejmuje w całości granice 

administracyjne miasta i gminy Międzylesie, dlatego też traci ważność obowiązujące Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego w całości, więc dokument otrzymuje nazwę „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie”. 
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Zawartość opracowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie  

składa się z:  

 części tekstowej zawierającej opis uwarunkowań oraz ustalenia określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy,  

 części graficznej, składającej się z:  

 Rusunku uwarunkowań zagospodarowania - w skali 1 : 10 000, 

 Rysunku kierunki zagospodarowania - w skali 1:10 000 

Uwarunkowania mają charakter informacyjny natomiast kierunki zagospodarowania przestrzennego mają 

charakter regulacyjny. Rada Miejska, poprzez uchwalenie studium, wyraża akceptację dla określonych w tym 

dokumencie celów i kierunków rozwoju przestrzennego miasta i gminy Międzylesie. 

Podstawa prawna 

Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu 

Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr IX/35/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Międzylesie. 

Ustawa: 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r., poz. 778 ze zm.). 

 

Rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., nr 118, poz. 1233). 
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CZĘŚĆ I. 

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 
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1. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE 
I UZBROJENIE TERENÓW 
 

1.1. Położenie geograficzne i morfologia gminy 
 

Miasto i gmina Międzylesie położona jest na południu województwa dolnośląskiego, na południowym krańcu 

Kotliny Kłodzkiej. Obszar gminy obejmuje od strony zachodniej Góry Bystrzyckie z dolinami rzek Orlicy i 

Czerwonego Potoku, od wschodniej Masyw Śnieżnika, natomiast centralną część gminy stawowi dolina Nysy 

Kłodzkiej (Rów Górnej Nysy) wraz z Wzniesieniem Międzyleskim. W skład sieci osadniczej wchodzą jednostki: 

- miejska: Międzylesie 

- wiejskie: Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Jodłów, 

Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, 

Smreczyna, Szklarnia.  

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego tereny gminy Międzylesie należą do dwóch 

makroregionów: Sudety Środkowe i Sudety Wschodnie. Jej obszar wchodzi w skład trzech mezoregionów: Gór 

Bystrzyckich w części zachodniej, Kotliny Kłodzkiej – w części środkowej oraz fragmentu mezoregionu Masyw 

Śnieżnika – we wschodniej części. Szczegółowe wyodrębnienie fizyczno-geograficzne obejmuje następujące 

jednostki: 

• Dolina Orlicy, 

• Góry Bystrzyckie, 

• Wzniesienie Międzylesia, 

• Wysoczyzna Łomnicy, 

• Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiej, 

• Rów Górnej Bystrzycy, 

• Śnieżnik Kłodzki, 

Najwyższym wzniesieniem na obszarze gminy Międzylesie jest Mały Śnieżnik 1318 m n.p.m., leżący w Masywie 

Śnieżnika, który posiada charakterystyczny system rozgałęziających się grzbietów rozciętych głębokimi dolinami 

górskich potoków. Zachodnia cześć gminy stanowi zwarty masyw Gór Bystrzyckich o szerokim zrównaniu i 

spłaszczeniu partii szczytowych, rozcięty dolinami rzek Orlicy i Czerwonego Potoku. Rów Górnej Nysy stanowi 

szeroka i płaska dolina Nysy Kłodzkiej, której fragmenty maja charakter przełomowy. Jednostka ta o powierzchni 

ok. 300 km2, leży na wysokości 350-450 m n.p.m. Ku północy opada łagodnie i łączy się z centralna częścią 

Kotliny Kłodzkiej. Od wschodu Rów Górnej Nysy ograniczony jest progiem tektonicznym Masywu Śnieżnika o 

wysokości 100 – 180 m, od zachodu zrębem Gór Bystrzyckich. Ku południowi wznosi się łagodnie ku Przełęczy 

Międzyleskiej (534 m n.p.m.). Osią terenu gminy jest południkowo biegnąca dolina Nysy Kłodzkiej. Wkraczają na 

nią rozlegle stożki spływowe potoków spływających z okalających rów masywów górskich. Miejscami tworzą one 

wyraźne wyniosłości (Wysoczyzna Międzyleska) w stosunku do zrównanego dna rowu, wyścielonego osadami 

górnokredowymi z pokrywa utworów czwartorzędowych – glin deluwialnych i utworów eolicznych. Na obszarze 

Rowu Górnej Nysy dominuje krajobraz rolniczy, z rzadko pojawiającymi się kępami lasów. Tereny osadnicze 

koncentrują się głównie wzdłuż dolin rzecznych. Krajobraz gminy ma charakter podgórski, znaczna część obszaru 

(32%) pokryta jest przez lasy, które dominują na terenach wyżej położonych. Są to lasy mieszane typu nizinnego i 

górskiego oraz bory górskie we fragmentach posiadające wysokie walory przyrodnicze. 

Dolina Dzikiej Orlicy oddziela Góry Orlickie od Bystrzyckich. Góry Bystrzyckie ciągną się z północnego zachodu 

na południowy wschód i są wyraźnie zróżnicowane pod względem krajobrazu. Część północna ma charakter 

płaskiej wysoczyzny bez większych kulminacji, w części południowej występuje kilka mniejszych masywów 
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oddzielonych przełęczami. Wschodnią granicę Gór Bystrzyckich tworzy Przełęcz Międzyleska. Przełęcz 

Międzyleska i dolina Nysy Kłodzkiej stanowią granice pomiędzy Sudetami Środkowymi i Sudetami Wschodnimi. 

Masyw Śnieżnika jest najwyższym masywem Sudetów Wschodnich i drugim, co do wysokości (po Karkonoszach) 

masywem polskiej części Sudetów. Ma on postać rozrogu zbudowanego z grzbietów schodzących się 

promieniście do centralnie położonego środkowego obszaru masywu. Na terenie gminy znajduje się południowo-

zachodnie ramię masywu, będące grzbietem granicznym. Wyróżniają się w nim dwie kulminacje: Mały Śnieżnik 

(1326 m) i Trójmorski Wierch (1143 m). 

Gmina zajmuje powierzchnię 189 km2, z tego obszary wiejskie mają 174 km2 w 21 obrębach wiejskich, tj. 92,06% 

powierzchni gminy. Liczba ludności gminy na dzień 14.10.2015 wynosiła 7471, w tym miasto Międzylesie liczyło 

2733 mieszkańców. 

 

1.2. Położenie administracyjne 
 

Gmina Międzylesie położona jest na południowym krańcu woj. dolnośląskiego i powiatu kłodzkiego, na granicy 

z Republiką Czeską, której granica otacza gminę z trzech stron – aż 75% całości granicy gminy to granica 

państwowa. Jedynie od północnej strony gmina Międzylesie graniczy z gminą Bystrzyca Kłodzka.  

 

1.3. Struktura osadnicza 
 

Siedzibą urzędu gminy jest miasto Międzylesie. W skład gminy wchodzi 22 sołectwa: Boboszów, Długopole 

Górne, Dolnik, Domaszków, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, 

Międzylesie, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna, Szklarnia.  

Tabela 1. Miejscowości gminy Międzylesie 

Lp. Miejscowość 
Powierzchnia obrębu 

geodezyjnego( w ha) 

Liczba mieszkańców  

(dane na dn. 14.10 2015 

z ewidencji UMiG Międzylesie 

pobyt stały) 

1 2 3 4 

1 Miasto Międzylesie  1437 2694 

2 Boboszów 993 204 

3 Długopole Górne 1511 717 

4 Dolnik 191 96 

5 Domaszków 1628 1178 

6 Gajnik 304 117 

7 Gniewoszów 922 57 

8 Goworów 716 373 

9 Jaworek 504 100 

10 Jodłów 855 59 

11 Kamieńczyk 552 52 

12 Lesica 583 38 

13 Michałowice 152 57 
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14 Nagodzice 576 169 

15 Niemojów 919 21 

16 Nowa Wieś 2363 108 

17 Pisary 880 127 

18 Potoczek 385 17 

19 Roztoki 825 431 

20 Różanka 1487 319 

21 Smreczyna 428 190 

22 Szklarnia  650 189 

23 Obszar wiejski gminy 17424 4619 

24 Miasto i gmina ogółem 18861 7313 

 

 

Gęstość sieci osadniczej mierzona liczbą miejscowości na 100 km powierzchni wynosi 12,17. Jest to wartość 

niższa od wskaźnika charakteryzującego województwo dolnośląskie, który wynosi 15,00. 

 

1.4. Struktura użytkowania gruntów 
 

Powierzchnia geodezyjna rozpatrywanego obszaru wynosi 18875 ha (w tym miasta Międzylesie 1437 ha), to jest 

189 km2, co stanowi 11,51% powierzchni powiatu kłodzkiego oraz 0,95% powierzchni województwa 

dolnośląskiego. 

 

Tabela 2. Gmina Międzylesie – struktura użytkowania gruntów [wg danych statystycznych Starostwa 

Powiatowego w Kłodzku – stan na dzień 01.01.2016 r.] 

Lp. Użytki 

Miasto i gmina Międzylesie 
powierzchnia w ha* Udział % w całej 

powierzchni gminy  
Miasto 

Obręby 
wiejskie 

Razem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Użytki rolne 529 11163 11692 61,94% 

1a  Grunty orne  290 5858 6148 32,57% 

1b  Sady 2 3 5 0,03% 

1c  Łąki trwałe 128 1895 2023 10,72% 

1d  Pastwiska trwałe 90 3122 3212 17,02% 

1e  
Grunty rolne 
zabudowane 

18 216 234 1,24% 

1f  Grunty pod stawami 0 5 5 0,03% 

1g  Grunty pod rowami 1 64 65 0,34% 

2 
Grunty leśne oraz zadrzewienia 
 i zakrzewienia 

778 5539 6317 33,47% 

2a  Lasy 778 5476 6254 33,13% 

2b  
Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

0 63 63 0,33% 

3 Grunty zabudowane i zurbanizowane 118 588 706 3,74% 

3a  Tereny mieszkaniowe 28 28 56 0,30% 

3b  Tereny przemysłowe 7 8 15 0,08% 

3c  
Inne tereny 
zabudowane 

13 23 36 0,19% 
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3d  
Zurbanizowane tereny 
niezabudowane 

5 10 15 0,08% 

3e  
Tereny rekreacyjne 
wypoczynkowe 

4 19 23 0,12% 

3f  
Tereny komunikacyjne 
- drogi 

40 433 473 2,51% 

3g  
Tereny komunikacyjne 
- kolejowe 

21 65 86 0,46% 

3h  
Tereny komunikacyjne 
- inne 

0 0 0 0,00% 

3i  Użytki kopalne 0 2 2 0,01% 

4 Grunty pod wodami 8 97 105 0,56% 

4a  
Powierzchnie wód 
płynących 

7 96 103 0,55% 

4b  
Powierzchnie wód 
stojących 

1 1 2 0,01% 

5 Użytki ekologiczne 0 0 0 0,00% 

6 Nieużytki 2 21 23 0,12% 

7 Tereny różne 2 30 32 0,17% 

8 Razem 1437 17438 18875 100,00% 
*powierzchnia geodezyjna 
 
 

Rysunek 1. Gmina Międzylesie – struktura użytkowania gruntów [wg danych statystycznych Starostwa 

Powiatowego w Kłodzku – stan na dzień 01.01.2016 r.] 
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Tabela 3. Struktura użytkowania gruntów gminy Międzylesie na tle powiatu i województwa (obliczenia własne na 

podstawie danych Starostwa Powiatowego w Kłodzku – stan na dzień 01.01.2016 r.) 

Jednostka administracyjna 

Użytki rolne Lasy i 

grunty 

leśne 

Pozostałe 

grunty i 

nieużytki 
Razem 

W tym 

grunty orne sady łąki pastwiska 

Województwo dolnośląskie 53% 44% 0% 6% 3% 29% 18% 

Powiat kłodzki 40% 26% 0% 9% 5% 43% 17% 

Miasto i gmina Międzylesie 62% 33% 0% 11% 17% 33% 5% 

 

Rysunek 2. Struktura użytkowania gruntów gminy Międzylesie na tle powiatu i województwa 

 

 

Z wyżej pokazanych danych wynika, że struktura użytkowania gruntów w gminie Międzylesie znacznie odbiega 

od uwarunkowań charakteryzujących województwo dolnośląskie. Na terenie gminy Międzylesie dominującą 

powierzchnię zajmują użytki rolne (62%), a najmniejszą kategorię – osiagającą zaledwie 5 % powierzchni gminy – 

stanowią „pozostałe grunty i nieużytki” w skład, których wchodzą między innymi: obszary zabudowy 

mieszkaniowej, tereny przemysłowe, place, ulice, skwery, parki, tereny wodne, nieużytki, itd. 

 

2. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY 
 

Gmina Międzylesie ma wielofunkcyjny charakter z uzupełniającymi się rolami sektorów: usługowego, w tym 

głównie turystycznego, rolniczego i produkcyjnego. Sektor produkcyjny ma najmniejsze znaczenie w strukturze 

funkcjonalnej gminy i w związku z wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi nie może stanowić 

głównego kierunku rozwoju gminy. 
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W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie zebranych materiałów inwentaryzacyjnych oraz na podstawie 

występujących powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, przyjęto następujący system obsługi ludności Gminy 

i Miasta Międzylesie: 

Ośrodek gminny 2 poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym obsługujący w zakresie usług ponadpodstawowych teren 

całej gminy – miasto Międzylesie. Pełni ono funkcję administracyjną (gminną), stanowi ośrodek koncentracji 

mieszkalnictwa i usług dla ludności oraz obsługi rolnictwa. Miasto Międzylesie pełni funkcję lokalnego centrum 

rozwoju, które jest istotnym czynnikiem wzrostu i kumuluje usługi oraz inne działalności gospodarcze w skali 

umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi miejscowości. 

Ośrodki 1 poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym, współpracujące z ośrodkiem gminnym to 

przede wszystkim wieś Domaszków, stanowiąca najważniejszy ośrodek usługowo - produkcyjny w gminie po 

mieście Międzylesie oraz wspomagające 1 poziom obsługi wsie Długopole Górne i Goworów. Są to ośrodki 

stanowiące etap pośredni w kompleksowym systemie obsługi ludności, o odpowiednio dużej liczbie ludności 

w rejonie obsługi. Funkcjami rozwojowymi tych miejscowości są funkcje: usług, w tym usług turystyki 

i mieszkalnictwa.  

Wsie elementarne, o funkcjach typowo mieszkaniowych, w tym mieszkalnictwa rekreacyjno - letniskowego 

i funkcjach rolniczych: Boboszów, Dolnik, Gajnik, Gniewoszów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, 

Michałowice, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna, Szklarnia. 

Funkcjami rozwojowymi tych miejscowości są funkcje: mieszkalnictwa, turystyki i wypoczynku a także rolnictwa. 

 

Miasto Międzylesie 

Miasto położone jest w południowej części Rowu Górnej Nysy, pomiędzy Górami Bystrzyckimi i Masywem 

Śnieżnika, przy drodze prowadzącej przez Przełęcz Międzyleską z Kłodzka do Kralików w Czechach. Oś układu 

przestrzennego miasta stanowi wydłużony, w planie zbliżony do trójkąta rynek z pierzejami wypełnionymi 

szczytowymi kamienicami i centralnie rozmieszczoną kolumną maryjną. 

Obecnie zachowany jest dawny układ urbanistyczny miasta. Zabudowa Międzylesia, a szczególnie rynku 

pochodzi z czasu od ostatniego ćw. XVHI w. do okresu międzywojennego. Najstarsze wzniesione przy rynku 

szczytowe kamienice pochodzą z okresu około 1776-1840. Są to przeważnie budynki dwukondygnacyjne 

z wąskimi fasadami, kalenicowo zwrócone w stronę rynkowych pierzei. Te, powstałe pod koniec XIX w. otrzymały 

wystrój późnego baroku i wczesnego neoklasycyzmu pocz. XX w. W 4 ćw. XIX w. kamienice rynkowe 

przebudowywano i podwyższano. Elewacje otrzymywały wystroje utrzymane w stylu neogotyckim, 

neorenesansowym i neoklasycystycznym. 

Skromniejszy charakter posiada zwarta zabudowa ulic wychodzących z rynku: Warszawskiej, Waryńskiego, 

Słowackiego, Sobieskiego złożona z trzy- i czterokondygnacyjnych kamienic czynszowych powstałych w 2 poł. 

XIX w. Zabudowa ulicy Wojska Polskiego powstała w latach 1910-30 i składa się z secesyjnych kamienic i willi. 

W Międzylesiu zachowały się też podcieniowe domy tkaczy, taki zespół siedmiu drewniano-murowanych 

i drewnianych domów z końca XVIII w., zwanych domami Siedmiu braci, powstał przy ulicy Sobieskiego (obecnie 

zachowały się tylko dwa). Były to jednokondygnacyjne, dwutraktowe budynki z murowanym przyziemiem, kryte 

dwuspadowymi dachami z oszalowanymi deskami szczytami. 

Obecna zabudowa Międzylesia została uzupełniona nowymi blokami na styku ulic Wojska Polskiego 

i Sobieskiego, domami jednorodzinnymi przy Wojska Polskiego oraz parterowymi pawilonami handlowymi. 

Te bezstylowe, ahistoryczne rozwiązania w rażący sposób naruszają zastany układ planistyczny, są to jednak 

typowe działania architektoniczno-urbanistyczne, które cechuje brak szacunku dla tradycji i niewłaściwie 

rozumiany funkcjonalizm. Zjawisko to można zaobserwować począwszy od lat pięćdziesiątych do chwili obecnej. 
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Ponadto w Międzylesiu począwszy od początku XX w. wznoszono zakłady przemysłowe, które koncentrują się 

przy ulicach Wojska Polskiego, Kolejowej, Syrokomli. 

 

Boboszów 

Wieś łańcuchowa położona wzdłuż górnego biegu Nysy Kłodzkiej. Stara osada powstała na szlaku handlowym, 

prowadzącym z Morawy nad Bałtyk przez Przełęcz Międzyleską. Wieś położona jest na wys. 480-520 m. npm., 

rozlokowana wzdłuż drogi wiodącej z Kłodzka do Międzylesia. Około połowy XVIII w. zasięg wsi był znacznie 

mniejszy, a oś układu stanowiła droga z Międzylesia na Przełęcz Międzyleską. Zabudowania wsi związane 

z główną drogą i kościołem, koncentrowały się w południowej części, zaś� po stronie północnej znalazły się 

rozproszone skupiska domostw. Obecny układ dróg wykształcił się około 1865 r., a wieś wzbogaciła się o nowe, 

lokalne drogi. Większe skupiska zabudowy istnieją na północnym i wschodnim krańcu wsi. 

 

Długopole Górne  

Duża wieś położona na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej na wysokości 400 – 450 m n.p.m., pomiędzy Długopolem 

Zdrój a Domaszkowem. Przez wieś przebiega droga z Bystrzycy Kłodzkiej do Domaszkowa i Różanki. 

Oś� łańcuchowego układu wsi tworzy dolina Nysy Kłodzkiej, którą od wschodu i zachodu ujmują drogi, przy 

których została skupiona wiejska zabudowa. U schyłku XIX w. zagęszczeniu uległa sieć dróg. Wschodnia część 

miejscowości została przekształcona w związku z budową linii kolejowej, zachodnia natomiast nie uległa zmianie. 

Północna część Długopola Górnego zachowała się w formie zwartego siedliska, południowa ogranicza się do 

rozproszonych parcel z zabudową. Zabudowa Długopola Górnego pochodzi z XIX i pierwszych dziesięcioleci 

XX w., w tym zachowała się duża część zagród kształtowanych w czworobok. 

 

Dolnik 

Niewielka wieś łańcuchowa nad potokiem Polna. Jest to jedna z najstarszych wsi w tym rejonie, powstała 

w okresie przed lokacyjnym, jako osada związana z Międzylesiem. Wieś położona jest w pobliżu Międzylesia, na 

wys. 470-500 m. n.p.m., przy lokalnej drodze z Pisar do Międzylesia. Łańcuch wsi przebiega wzdłuż doliny potoku 

Polna, po obu jego stronach rozlokowano zabudowę. Dolnik jest wsią rolniczą bez zaplecza usługowo - 

handlowego, przez wieś biegnie droga z Międzylesia do Jodłowa. 

 

Domaszków 

Duża wieś łańcuchowa rozlokowana na Obniżeniu Bystrzycy Kłodzkiej, w dolinie Domaszkowskiego Potoku na 

wysokości 390-475 m n.p.m.. W Domaszkowie zachował się pierwotny, łańcuchowy układ przestrzenny, którego 

centrum zajmuje kościół. Współcześnie drogom wiejskim nadano nazwy: ul. Kolejowa, Międzyleska, Polna i 

�Śnieżna. Zasadnicza zabudowa wsi pochodzi z końca XIX i początków XX w. 

 

Gajnik 

Mała wieś położona u podnóża Masywu Śnieżnika, jest otoczona użytkami rolnymi, co nadaje jej charakter 

typowo rolniczy. Położony na wysokości 440-475 m n.p.m. Gajnik ulokowany jest w płytkiej dolinie potoku, na 

granicy Obniżenia Bystrzycy Kłodzkiej i Wysoczyzny Międzyleskiej. Zabudowa rozlokowana jest przy lokalnej 

drodze prowadzącej z Roztok do Nowej Wsi. Zachował się pierwotny, łańcuchowy układ wsi ze zwartym, 

jednolitym siedliskiem. 
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Gniewoszów 

Malowniczo położona wieś łańcuchowa w dolinie Głowni, otoczenie stanowią głównie łąki, pastwiska oraz lasy 

regla dolnego. Wieś zachowała czysto rolniczy charakter, z rolnictwa żyje tu około 60% ludności, reszta pracuje 

w pobliskich miastach. Gniewoszów położony jest w południowej części pasma Gór Bystrzyckich na wysokości 

570-760 m n.p.m.. Oś�dawnego układu przestrzennego stanowił odcinek lokalnej drogi z Różanki do Poręby i 

przylegająca od zachodu droga wzdłuż potoku. Obecnie zachował się dawny układ wsi - wielodrożny na bazie 

łańcuchowego, z centralnie usytuowanym zespołem kościelnym. Przez wieś biegnie droga tak zwana autostrada 

sudecka lub trasa Gaeringa z Międzylesia do Kudowy Zdroju, bardzo malownicza z kilkoma tarasami 

widokowymi. 

 

Goworów 

Znaczna wieś łańcuchowa usytuowana u podnóża Masywu Śnieżnika nad potokiem Goworówka. Najbliższe 

otoczenie wsi stanowią rozległe użytki rolne o dobrych glebach. Goworów należy do miejscowości rolniczo-

letniskowych o wysokich walorach krajobrazowych i klimatycznych, położony jest na granicy Wysoczyzny 

Międzyleskiej w Rowie Górnej Nysy i Masywu Śnieżnika, na wysokości 470-600 m n.p.m. Osią łańcuchowego 

układu wsi jest droga z Gajnika do Jodłowa. W Goworowie zachował się zespół kościelny i założenie dworskie, 

stary młyn oraz domy podcieniowe z wysuniętymi okapami i szalowanymi szczytami. Goworów stanowi 

największy wiejski zespół zabytkowy, murowany, o cechach charakterystycznych dla pogranicza czesko-

śląskiego w otoczeniu Masywu Śnieżnika. Przez wieś biegnie droga z Roztok do Międzylesia oraz odchodzą 

drogi lokalne do Nowej Wsi i Jodłowa. Goworów posiada zaplecze handlowo-usługowe. 

 

Jaworek 

Wieś łańcuchowa położona u zachodniego podnóża Masywu Śnieżnika na wysokości 490-590 m n.p.m.. 

Otoczenie wsi stanowią rozległe użytki rolne. Jaworek jest miejscowością rolniczo-letniskową usytuowaną u 

wylotu doliny prawego dopływu Domaszkowskiego Potoku, przy lokalnej drodze prowadzącej od Długopola 

Górnego w kierunku Międzygórza. Około poł. XVIII w. Jaworek składał się z dwóch części o układzie 

łańcuchowym, z których północna rozlokowana była w dolinie potoku, przy drodze z Wilkanowa do Domaszkowa, 

a południowa przy drugim cieku wodnym. Wówczas wieś wraz z Domaszkowem tworzyła jeden zespół osadniczy. 

Obecnie zachował się dawny, łańcuchowy układ przestrzenny wsi. Wieś posiadała 2 przysiółki Jaworek Górny i 

Kotliny.  

Jaworek Górny (Umitzberg) położony na Jawornickiej Polanie był najstarszym przysiółkiem Jaworka. Obecnie 

większa część tej osady zanikła, a jej pozostałości przyłączono do Międzygórza. Przysiółek Kotliny 

(Mückengrund) położony jest w Mszanym Dole - dolinie lewego dopływu potoku Wilczka. Mimo zniszczenia 

części zabudowy Kotliny zachowały pierwotny, łańcuchowy układ przestrzenny. 

 

Jodłów 

Wieś położona nad potokiem Jodłówka, jest jedną z najwyżej położonych na Ziemi Kłodzkiej na wysokości 680-

810 m n.p.m..  Jodłów usytuowany jest przy lokalnej drodze pomiędzy Goworowem a Potoczkiem, w Obniżeniu 

Jodłowca w południowej części Masywu Śnieżnika. Pierwotnie wieś posiadała układ łańcuchowy i wraz 

z Potoczkiem tworzyła jeden zespół osadniczy. Obecnie zachował się dawny, wielodrożny, na bazie 

łańcuchowego układ, z siedliskiem zredukowanym do wielkości działek budowlanych. Przez wieś prowadzi szlak 

turystyczny z Międzylesia na Halę pod Śnieżnikiem oraz droga, biegnąca z Międzylesia do Goworowa. 
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Kamieńczyk 

Kamieńczyk rozlokowany jest w dolinie potoku Kamionka, na północno-wschodnich stokach Granicznego 

Wierchu, Kamieńczyka i Kamyka, w południowej części Gór Bystrzyckich, na wysokości 500-680 m n.p.m. 

Pierwotnie, jak i obecnie, wieś posiadała łańcuchowy układ zabudowy, którego oś stanowi droga prowadząca z 

Międzylesia do granicy czeskiej. Zabudowa osady pochodzi ze schyłku XIX w. i okresu międzywojennego. W 

zespole tym zachowały się zagrody z zabudową z trzech stron podwórza i w czworobok. Przez wieś przebiega 

szlak turystyczny z Międzylesia PKP do szlaku biegnącego wzdłuż granicy państwa. 

 

Lesica 

Wieś łańcuchowa leżąca przy granicy państwa nad małym dopływem Dzikiej Orlicy, potokiem Jelonik. Powstała 

w wyniku granicznych sporów panów kłodzkich i czeskich w XVI w. W XIX w. ośrodek tkactwa chałupniczego oraz 

ośrodek ruchu turystycznego ze względu na walory pobliskiego przełomu Dzikiej Orlicy (Zemska Brama - 

Czechy). Lesica położona jest w południowej części Gór Bystrzyckich, na wysokości 580-620 m n.p.m., przy 

lokalnej drodze prowadzącej z Międzylesia do granicy czeskiej. Pierwotnie wieś rozwijała się w oparciu o układ 

łańcuchowy z elementami wielodrożnego. Obecnie z uwagi na zniszczenie części zabudowy, układ wsi zbliża się 

do łańcuchowego. Obecnie wieś ma charakter typowo rolniczy, Przez wieś prowadzi szlak graniczny zielony z 

Niemojowa na Śnieżnik Kłodzki oraz biegnie asfaltowa droga z Międzylesia do Niemojowa. 

 

Michałowice 

Mała wieś leżąca u podnóża Masywu Śnieżnika na wysokości 440 – 450 m n.p.m., otoczona rozległymi użytkami 

rolnymi Należy do parafii Roztoki i nie posiada kościoła. Wzdłuż wsi biegnie droga z Roztok do Goworowa i 

Międzylesia. Obecnie wieś posiada rolniczy charakter, lecz nie posiada zaplecza handlowo - usługowego, a jej 

walory krajobrazowe nie są wykorzystane. Michałowice położone są w Rowie Górnej Nysy, przy lokalnej drodze z 

Goworowa do Gajnika. Wieś posiada szeregowy układ zabudowy zgrupowanej przy drodze z Goworowa do 

Gajnika z siedliskiem zredukowanym do wielkości działek budowlanych. 

 

Nagodzice 

Niewielka wieś położona nad Nysą Kłodzką, na uboczu głównych dróg komunikacyjnych. na Wysoczyźnie 

Międzyleskiej, na wysokości 400-430 m n.p.m. w dolinie Nysy Kłodzkiej, przy lokalnej drodze prowadzącej z 

Kłodzka do Międzylesia. 

Pierwotnie, jak i obecnie wieś posiada łańcuchowy układ zabudowy. Osiami takiego układu były dwie 

przebiegające równolegle do koryta rzeki drogi. Obecnie w wyniku przekształceń powstał układ łańcuchowy 

z elementami wielodrożnego. Siedlisko wsi niegdyś rozczłonkowane, obecnie zredukowane jest do wielkości 

działek budowlanych. Wieś o charakterze rolniczym, prawie całkowicie pozbawiona zaplecza handlowego. Obok 

biegnie droga asfaltowa z Bystrzycy Kłodzkiej do Międzylesia i z Międzylesia do Różanki, po której prowadzi szlak 

turystyczny z Międzylesia na Przełęcz Spalona (811 m). 

 

Niemojów 

Malowniczo położona wieś w Dolinie Dzikiej Orlicy na granicy z Czechami na wysokości 550-610 m n.p.m., 

otoczona głównie łąkami i pastwiskami. Jest wsią rolniczą, wyludniającą się ze względu na trudne warunki 

klimatyczne. Zabudowania wsi zlokalizowane są przy granicznej drodze prowadzącej z Lesicy do Dusznik. Około 

poł. XVIII w. wieś tworzył długi łańcuch zabudowy, tworzący z Lesicą jeden zespół osadniczy. Obecnie układ ten 

jest czytelny tylko fragmentarycznie, bowiem duża jego część zanikła. Przez wieś biegnie malownicza droga z 

Różanki, Międzylesia do Rudawy, Mostowic oraz prowadzi graniczny szlak turystyczny z Niemojowa na Śnieżnik. 
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Nowa Wieś 

Niewielka wieś leżąca u podnóża Masywu Śnieżnika od strony zachodniej na wysokości 500-610 n.p.m. na 

granicy Rowu Górnej Nysy i Masywu Śnieżnika, w dolinie potoku Nowinka, przy lokalnej drodze prowadzącej z 

Goworowa przez Jaworek do Międzygórza. Nowa Wieś prezentuje łańcuchowy układ zabudowy. Niegdyś z uwagi 

na swe położenie podzielona była na dwie części, z których zachodnia była wsią dolną (Niederdorf), a wschodnia 

- górną (Oberdorf). Obecnie dawny układ przestrzenny jest czytelny, choć wschodnia część wsi położona w 

Masywie Śnieżnika jest znacznie zmniejszona i zanika. Przez wieś (część dolną) prowadzi droga asfaltowa z 

Domaszkowa do Goworowa. Powyżej wsi, stokiem Małego Śnieżnika prowadzą szlaki turystyczne z Międzylesia 

na Halę pod Śnieżnikiem oraz z Międzygórza na Przełęcz pod Puchaczem. 

 

Pisary 

Wieś położona nad górną Nysą Kłodzką na wysokości 510-570 m n.p.m., powstała jako wieś służebna władców 

zamku międzyleskiego, specjalizująca się w hodowli psów. Pisary położone są na granicy Wysoczyzny 

Międzyleskiej w Rowie Górnej Nysy i Masywu Śnieżnika, przy drodze z Jodłowa do Boboszowa, Smreczyny i 

Dolnika. Wieś posiada układ łańcuchowy, początkowo wraz z Jodłowem i Potoczkiem tworzyła jeden zespół 

osadniczy. Obecnie zanikła północno-wschodnia część wsi, a jej centrum zachowało swój dawny układ. Obecnie 

jest to wieś rolnicza. Przez wieś biegnie szlak turystyczny z Międzylesia do granicznego szlaku na Opacz (741 m) 

oraz prowadzi droga asfaltowa z Międzylesia do Jodłowa. 

 

Potoczek 

Należy do położonych najbardziej na uboczu wsi Ziemi Kłodzkiej. Początki swe bierze w pierwszej połowie XVI w. 

- obok huty szkła, na miejscu, której utworzono sołectwo Nowy Potoczek. Wieś swoimi zabudowaniami sięgała 

wysoko na zbocze Lasienia (936 m), ale warunki życia i pracy były utrudnione, przez co zaczęto wyprzedaż 

domów. Potoczek położony jest w południowej części Masywu Śnieżnika, przy lokalnej drodze z Jodłowa do 

Pisar. Pierwotnie wieś miała układ łańcuchowy, zachodnia część cechowała zwarty układ zabudowy, wschodnia - 

rozproszony. W centrum wsi znajdowała się kaplica, a w zachodnim jej krańcu folwark. Obecnie dawny układ 

przestrzenny uległ zatarciu na skutek zniszczenia części zabudowy. Obok wsi przebiega turystyczny szlak 

graniczny z Niemojowa na Śnieżnik Kłodzki oraz biegnie droga z Międzylesia do Jodłowa. 

 

Roztoki 

Łańcuchowa wieś położona nad Nysą Kłodzką, otoczona rozległymi użytkami rolnymi na granicy Wysoczyzny 

Międzylesia i Obniżenia Bystrzycy Kłodzkiej, na wysokości 400-420 m n.p.m., przy głównej drodze z Kłodzka do 

Międzylesia. Jest to wieś o układzie łańcuchowym, którego os stanowią drogi ujmujące koryto Nysy, przy których 

rozlokowano zabudowę. Wieś posiada zaplecze handlowe, przystanek kolejowy na linii Międzylesie - Wrocław. 

Przez wieś przebiega droga z Bystrzycy Kłodzkiej do Międzylesia oraz odchodzą drogi do Długopola Górnego i 

Goworowa. 

 

Różanka 

Duża wieś łańcuchowa nad potokiem Różanka. Swe istnienie zawdzięcza pobliskiemu zamkowi, wobec którego 

była wsią służebną. W latach siedemdziesiątych powstały w Różance fermy owiec i bukatów należące do 

Agrokompleksu Sudety, co miało wpłynąć na rozwój tutejszego rolnictwa. Wieś zachowała rolniczy charakter oraz 

zyskała funkcję letniskową. Różanka jest położona nad potokiem Różanka, w dolinie pomiędzy masywem 

Czerńca i Bochniaka, na wysokości 450-520 m n.p.m. przy lokalnej drodze z Międzylesia do Niemojowa. Wieś ma 

układ łańcuchowy, którego oś stanowią drogi ujmujące od wschodu i zachodu koryto potoku. Przez wieś prowadzi 
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szlak turystyczny z Międzylesia na Przełęcz Spalona (811 m) oraz droga z Domaszkowa do Niemojowa i 

Międzylesia. 

 

Smreczyna 

Niewielka wieś położona nad Górnym Rowem Nysy Kłodzkiej, na granicy Gór Bystrzyckich i Masywu Śnieżnika, 

w Rowie Górnej Nysy, na wysokości 430 – 450 m n.p.m., przy drodze prowadzącej z Kłodzka na Przełęcz 

Międzyleską. Wraz z Międzylesiem i Boboszowem tworzy jeden zespół osadniczy. Wieś posiada łańcuchowy 

układ przestrzenny, którego oś stanowi droga przebiegająca wzdłuż koryta Nysy, przy której rozlokowano 

zabudowę. Przebiega przez nią droga asfaltowa z Międzylesia na Przełęcz Międzyleską (534 m) do przejścia 

granicznego w Boboszowie. 

 

Szklarnia 

Mała wieś łańcuchowa, leżąca u podnóża Masywu Śnieżnika na wysokości 450-600 m n.p.m. Szklarnia położona 

jest na granicy Rowu Górnej Nysy, wzdłuż potoku Szklarka i u podnóża Masywu Śnieżnika, przy lokalnej drodze z 

Goworowa do Międzylesia. Wieś posiada układ łańcuchowy, którego oś stanowi koryto wypływającego z Masywu 

Śnieżnika potoku. Wzdłuż koryta Szklarki została rozlokowana zabudowa wsi. Przez wieś biegnie droga asfaltowa 

z Międzylesia do Goworowa oraz szlak turystyczny z Międzylesia na Halę pod Śnieżnikiem. 

 

 

Ład przestrzenny gminy może być rozpatrywany w skali ogólnej i szczegółowej. Patrząc na gminę w skali ogólnej 

zauważa się, że po pierwsze, wszystkie wsie zachowały wykształcony historycznie układ przestrzenny oraz 

wiążący je system dróg, co stanowi podstawowa kanwę dla rozwoju przestrzennego. Historyczne układy 

przestrzennego rozplanowania, na ogół o charakterze łańcuchowym, zachowała większość miejscowości na 

terenie gminy. Układy ruralistyczne większości wsi cechuje linearny układ miejscowości ulokowanych w dolinach 

cieków wodnych, które niewątpliwie wymagają kontynuacji a wielu przypadkach odtworzenia oraz uzupełnienia 

nowymi kompleksowymi terenami rozwojowymi, umożliwiającymi wykorzystanie szczególnych walorów terenu 

gminy przy zapewnieniu ich zachowania, poprzez nie rozpraszania pojedynczej zabudowy a kreowania nowych 

kompleksów pod zabudowę. 

 

3. STAN ŚRODOWISKA 
 

3.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 
 

3.1.1. Użytkowanie gruntów w rolnictwie 

Sektor rolniczy stanowi dominującą funkcję w strukturze gospodarczej gminy. Użytki rolne zajmują około 62 % 

powierzchni gminy, z czego 28% to łąki i pastwiska.  

Struktura produkcji rolnej jest nastawiona na uprawę zbóż i roślin okopowych. W strukturze zasiewów dominują 

zboża (pszenica, żyto, jęczmień), uprawia się ponadto ziemniaki i inne rośliny okopowe. Hodowla głównie bydła i 

trzody chlewnej odgrywa obecnie, pomimo sprzyjających w gminie warunków, niewielką rolę. Istniejące 

gospodarstwa wymagają wsparcia metod produkcji rolniczej zgodnych z zasadami ochrony środowiska i ochrony 

przyrody, ponieważ na terenie gminy użytki zielone zajmują ponad 50 % powierzchni użytków rolnych, a wśród 

zbiorowisk łąkowych jest wiele chronionych siedlisk. Takie warunki umiejscawiają w gminie rolnictwo ekologiczne 

wspomagane agroturystyką z alternatywnym źródłem dochodu w istniejących gospodarstwach rolnych 
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Tabela 4. Struktura użytkowania gruntów w gminie Międzylesie w podziale na obręby geodezyjne 

Miejscowość 
Tereny 

zabudowane 
Drogi Wody 

Lasy i 

zadrzewienia 
Nieużytki 

Użytki 

rolne 
Sady Pozostałe 

Pow. 

geodezyjna 

obrębu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Miasto 

Międzylesie 

ha 74,30 40,22 9,34 777,62 1,75 508,25 2,13 23,65 1437,28 

% 5,17 2,80 0,65 54,10 0,12 35,36 0,15 1,65 100,00 

Boboszów 

ha 14,31 23,02 7,48 188,66 0,06 735,28 0,00 24,62 993,42 

% 1,44 2,32 0,75 18,99 0,01 74,01 0,00 2,48 100,00 

Długopole 

Górne 

ha 35,97 40,14 27,52 170,76 3,53 1223,14 0,00 10,13 1511,19 

% 2,38 2,66 1,82 11,30 0,23 80,94 0,00 0,67 100,00 

Dolnik 

ha 4,53 6,25 1,31 6,92 0,32 171,18 0,00 0,00 190,51 

% 2,38 3,28 0,69 3,63 0,17 89,86 0,00 0,00 100,00 

Domaszków 

ha 70,65 55,70 24,34 49,61 0,53 1418,70 0,00 8,26 1627,79 

% 4,34 3,42 1,50 3,05 0,03 87,16 0,00 0,51 100,00 

Gajnik 

ha 7,30 13,54 7,48 6,76 0,16 269,15 0,00 0,00 304,39 

% 2,40 4,45 2,46 2,22 0,05 88,42 0,00 0,00 100,00 

Gniewoszów 

ha 6,16 25,03 1,52 410,35 0,36 478,17 0,00 0,00 921,58 

% 0,67 2,72 0,16 44,53 0,04 51,89 0,00 0,00 100,00 

Goworów 

ha 16,49 17,25 9,90 231,24 1,63 439,64 0,00 0,00 716,16 

% 2,30 2,41 1,38 32,29 0,23 61,39 0,00 0,00 100,00 

Jaworek 

ha 9,29 21,91 4,67 136,55 3,12 328,05 0,00 0,00 503,59 

% 1,84 4,35 0,93 27,12 0,62 65,14 0,00 0,00 100,00 

Jodłów 

ha 9,07 14,47 4,00 337,28 2,23 487,45 0,00 0,71 855,21 

% 1,06 1,69 0,47 39,44 0,26 57,00 0,00 0,08 100,00 

Kamieńczyk 

ha 7,87 16,36 0,96 86,25 0,00 433,81 0,00 6,81 552,06 

% 1,43 2,96 0,17 15,62 0,00 78,58 0,00 1,23 100,00 

Lesica 

ha 7,00 18,75 3,21 67,03 1,16 418,66 0,00 67,10 582,91 

% 1,20 3,22 0,55 11,50 0,20 71,82 0,00 11,51 100,00 

Michałowice 

ha 3,09 4,15 3,99 4,43 0,13 136,11 0,00 0,00 151,90 

% 2,04 2,73 2,63 2,92 0,09 89,60 0,00 0,00 100,00 

Nagodzice 

ha 10,45 21,43 7,35 48,59 0,85 478,68 0,00 9,10 576,46 

% 1,81 3,72 1,28 8,43 0,15 83,04 0,00 1,58 100,00 

Niemojów 

ha 5,60 22,00 6,94 340,00 2,12 538,44 0,00 3,60 918,70 

% 0,61 2,39 0,76 37,01 0,23 58,61 0,00 0,39 100,00 

Nowa Wieś 

ha 15,13 16,65 6,78 2041,04 2,10 279,51 0,00 1,64 2362,86 

% 0,64 0,70 0,29 86,38 0,09 11,83 0,00 0,07 100,00 

Pisary 

ha 12,33 20,01 8,26 265,42 0,58 567,70 2,62 3,50 880,42 

% 1,40 2,27 0,94 30,15 0,07 64,48 0,30 0,40 100,00 

Potoczek 

ha 4,19 6,48 2,03 54,75 0,00 279,91 0,00 1,61 384,97 

% 1,09 1,68 0,53 14,22 0,00 72,71 0,00 0,42 90,65 

Roztoki 

ha 18,44 28,05 15,72 105,03 0,56 645,62 0,00 11,15 824,58 

% 2,24 3,40 1,91 12,74 0,07 78,30 0,00 1,35 100,00 

Różanka 

ha 23,78 32,80 8,51 813,41 0,20 608,04 0,00 0,19 1486,93 

% 1,60 2,21 0,57 54,70 0,01 40,89 0,00 0,01 100,00 

Smreczyna 

ha 8,93 14,50 5,42 57,50 0,42 329,68 0,00 11,44 427,90 

% 2,09 3,39 1,27 13,44 0,10 77,05 0,00 2,67 100,00 

Szklarnia  ha 13,54 14,21 8,97 113,28 0,47 499,22 0,00 0,00 649,69 
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% 2,08 2,19 1,38 17,44 0,07 76,84 0,00 0,00 100,00 

Obszar wiejski 

gminy 

ha 304,12 432,70 166,36 5534,86 20,54 10766,15 2,62 159,86 17387,21 

% 1,75 2,49 0,96 31,83 0,12 61,92 0,02 0,92 100,00 

Miasto i gmina 

ogółem 

ha 378,43 472,92 175,70 6312,49 22,29 11274,40 4,75 183,51 18824,48 

% 2,01 2,51 0,93 33,53 0,12 59,89 0,03 0,97 100,00 

[źródło: obliczenia własne na podstawie danych Starostwa powiatowego w Kłodzku, stan na dn. 04.05.2016] 

 

Najwięcej gruntów ornych występuje w Michałowicach (84,2%), Gajniku (80,3%) oraz Domaszkowie (79,7%), 

najmniej w Niemojowie (10,6%). Największy udział użytków zielonych w użytkach rolnych występuje w obrębach: 

Niemojów (89,4% powierzchni użytków rolnych), Gniewoszów (76,9%), Lesica (75,4%), Różanka (68,9%), 

Potoczek (68,0%), Kamieńczyk (63,9%), Boboszów (52,9%), Nowa Wieś (52,1%), Jodłów (49,0%). W 

pozostałych obrębach powierzchnia użytków zielonych wynosi od 15% od 49% powierzchni ogólnej użytków 

rolnych. Najmniejszy udział użytków zielonych występuje w Michałowicach (15,8%). Duży udział użytków 

zielonych na terenie gminy Międzylesie jest typowy dla terenów górskich gdzie uprawa roli jest wysoce nie 

efektowna. Są to tereny przeznaczone głównie do wypasania bydła i owiec. W użytkach rolnych mały procent 

stanowią sady. Występują tylko w trzech obrębach: w Pisarach o powierzchni 4,23 ha (stanowi 0,7% użytków 

rolnych), w Dolniku o powierzchni 0,12 ha (0,1%), w Jaworku o pow. 0,01 ha (0,0%).  

 

Na podstawie procentowego udziału powierzchni gruntów ornych i użytków zielonych w powierzchni ogólnej 

użytków rolnych w „Planie urządzeniowo – rolnym gminy Międzylesie” określono kierunki produkcji rolniczej. 

Osiem obrębów zakwalifikowano do kierunku polowo-paszowiskowego: Długopole Górne, Dolnik, Goworów, 

Jaworek, Jodłów, Pisary, Smreczyna, Szklarnia; pięć do paszowiskowo – polowego: Boboszów, Kamieńczyk, 

Nowa Wieś, Potoczek, Różanka; trzy do paszowiskowego: Gniewoszów, Lesica i Niemojów oraz do polowego 

pięć Domaszków, Gajnik, Michałowice, Nagodzice i Roztoki. 

 

3.1.2. Charakterystyka gospodarstw rolnych 

W gminie jest 1 363 gospodarstw rolnych płacących podatek rolny. Są to niewielkie gospodarstwa rolne a 

średnia powierzchnia gospodarstw wynosi 5,59 ha. Tereny górskie stanowią niekorzystne warunki dla 

rozwoju rolnictwa, ze względu na znaczne nachylenie stoków, słabe gleby górskie i warunki klimatyczne, 

które cechuje klimat umiarkowany, chłodny i wilgotny. Zestawienie struktury obszarowej gospodarstw na 

terenach wiejskich gminy Międzylesie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 5. Struktura obszarowa gospodarstw rolniczych w Gminie Międzylesie (rok 2016) 

Lp. Gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych:  liczba Udział % 

1 2 3 4 

1 powyżej 1 do2 ha 416 30,52 

2 powyżej 2do 5 ha 436 31,99 

3 powyżej 5 do7 ha 116 8,51 

4 powyżej 7 do10 ha 117 8,58 

5 powyżej 10 do15 ha 118 8,66 

6 powyżej 15 ha 160 11,74 

7 suma 1363  
 [źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, 2016] 

Gospodarstwa bardzo małe, to jest o areale do 5 ha, stanowią aż 62,51% ogólnej liczby gospodarstw w gminie. 

Gospodarstwa małe, to jest o areale od 5 do 10 ha stanowią ok 17,09%, natomiast gospodarstwa średnie jak na 
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polskie warunki, czyli o powierzchni od 10 ha do 15 ha to 8,66% ogółu, a gospodarstwa duże o areale powyżej 15 

ha stanowią zaledwie 11,74% ogółu gospdoarstw. Należy więc przyjąć, że struktura obszarowa gospodarstw 

rolnych jest bardzo rozdrobniona. Większość małych gospodarstw poszukuje i będzie poszukiwać dodatkowych, 

pozarolniczych źródeł dochodu. Aby sprostać realiom współczesnej gospodarki rynkowej należy przyspieszyć 

tempo restrukturyzacji sektora rolniczego, celem poprawy struktury agrarnej gospodarstw.  

 

Rysunek 3. Gmina Międzylesie - charakterystyka struktury agrarnej w 2016 

 

 
 
 

3.1.3. Struktura władania użytków rolnych 

Na terenie gminy Międzylesie dominująca, ok. 78%, część użytków rolnych jest w posiadaniu osób fizycznych. 

6,96% gruntów rolnych stanowi własność Skarbu Państwa. W posiadaniu gminy znajduje się 1315 ha gruntów 

rolnych, stanowiących ponad 11,7% użytków rolnych znajdujących się na terenie gminy. Szczegółową strukturę 

władania użytków rolnych na terenach wiejskich gminy przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Gmina Międzylesie - struktura władania użytków rolnych (wg danych statystycznych Starostwa 

Powiatowego w Kłodzku – stan na dzień 01.01.2016 r.) 

Lp. 
Forma własności wg grup 

rejestrowych 

Powierzchnia w ha  

Grunty 

orne 
Sady 

Łąki 

trwałe 

Pastwi

ska 

trwałe 

Grunty 

rolne 

zabudo

wane 

Grunty 

pod 

stawami 

Grunty 

pod 

rowami 

Użytki 

rolne 

razem 

Udział 

w % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Grunty SP z wyłączeniem 

gruntów przekazanych w 

użytkowanie wieczyste 

247 0 70 442 1 3 2 765 6,86% 

2. Grunty SP przekazane w 

użytkowanie wieczyste 
2 0 6 3 0 0 0 11 0,10% 

3. Grunty gmin i związków 

międzygminnych, z 
545 0 212 532 5 0 21 1315 

11,79
% 
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wyłączeniem gruntów 

przekazanych w 

użytkowanie 

4. Grunty gmin i związków 

międzygminnych 

przekazane w 

użytkowanie wieczyste 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

5. 
Grunty osób fizycznych 4851 3 1546 2052 205 2 40 8699 

78,00
% 

6. Grunty spółdzielni 1 0 0 0 2 0 0 3 0,03% 

7. Grunty kościołów i 

związków wyznaniowych 
38 0 9 11 2 0 0 60 0,54% 

8. Wspólnoty gruntowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

9. Grunty powiatów 0 0 0 2 0 0 0 2 0,02% 

10. Grunty województw 11 0 1 3 0 0 0 15 0,13% 

11. Grunty będące 

przedmiotem własności i 

władania osób innych 

155 0 50 75 1 0 1 282 2,53% 

12. Suma 5850 3 1894 3120 216 5 64 11152 100% 
 

3.2. Lasy 
3.2.1. Charakterystyka lasów 

Powierzchnia lasów w gminie Międzylesie wynosi 5476 ha, na terenach wiejskich i 778 ha w obrębie miasta 

Międzylesie, co stanowi ok. 33% ogólnej powierzchni gruntów. Duże obszary leśne zajmują przede wszystkim 

wschodnią i zachodnią część gminy w większości na obszarach górzystych w okolicach Gniewoszowa, Różanki, 

Międzylesia, Jaworka, Nowej Wsi, Goworowa, Jodłowa, Potoczka i Kamieńczyka. Tereny leśne we wschodniej 

części gminy znajdują się w obszarze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Kompleksy leśne w zachodniej 

części gminy znajdują się w obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich.  

Tabela 7. Gmina Międzylesie – powierzchnia lasów i lesistość gminy 

Lp. Miejscowość 

Powierzchnia 

geodezyjna 

obrębu 

Grunty leśne 
Stopień lesistości 

% 
lasy  
(ha) 

zadrzewienia 
(ha) 

Ogółem 
(ha) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Miasto Międzylesie  1437,28 777,62 0,00 777,62 54,10 

2 Boboszów 993,42 188,61 0,06 188,66 18,99 

3 Długopole Górne 1511,19 169,87 0,89 170,76 11,30 

4 Dolnik 190,51 5,71 1,21 6,92 3,63 

5 Domaszków 1627,79 43,07 6,54 49,61 3,05 

6 Gajnik 304,39 5,67 1,09 6,76 2,22 

7 Gniewoszów 921,58 405,70 4,65 410,35 44,53 

8 Goworów 716,16 222,95 8,29 231,24 32,29 

9 Jaworek 503,59 135,57 0,98 136,55 27,12 

10 Jodłów 855,21 335,86 1,42 337,28 39,44 
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11 Kamieńczyk 552,06 86,25 0,00 86,25 15,62 

12 Lesica 582,91 67,03 0,00 67,03 11,50 

13 Michałowice 151,90 1,09 3,34 4,43 2,92 

14 Nagodzice 576,46 48,45 0,14 48,59 8,43 

15 Niemojów 918,70 339,40 0,60 340,00 37,01 

16 Nowa Wieś 2362,86 2039,61 1,43 2041,04 86,38 

17 Pisary 880,42 261,81 3,61 265,42 30,15 

18 Potoczek 384,97 54,75 0,00 54,75 14,22 

19 Roztoki 824,58 95,92 9,10 105,03 12,74 

20 Różanka 1486,93 800,55 12,86 813,41 54,70 

21 Smreczyna 427,90 50,57 6,93 57,50 13,44 

22 Szklarnia  649,69 111,21 2,07 113,28 17,44 

23 Obszar wiejski gminy 17423,21 5469,65 65,21 5534,86 31,77 

24 Miasto i gmina ogółem 18860,48 6247,27 65,21 6312,49 33,47 

[źródło: obliczenia własne na podstawie danych Starostwa powiatowego w Kłodzku, stan na dn. 04.05.2016] 

 
Przeważają górskie bory mieszane, górskie lasy mieszane i nizinne lasy mieszane. Potencjalna roślinność 

naturalna lasów to:  

 - „kwaśne” buczyny górskie, 

 - „żyzne” buczyny sudeckie w formie reglowej, 

 - grądy środkowoeuropejskie, częściowo grądy subkontynentalne, 

 - olszyny podgórskie, 

 - podgórskie łęgi jesionowe, 

 - żyzne buczyny sudeckie. 

Skład gatunkowy lasów: 

 - najliczniej występuje świerk oraz buk; 

 - mniejsze zasoby to jodła, dąb, jesion, jawor, wiąz, akacja i brzoza; 

 - najmniejszy udział w drzewostanie mają olcha, osika, lipa i wierzba. 

Klasyfikacja wieku drzewostanu: 

 - najliczniejszą grupę stanowią drzewa w wieku 60-100 lat, tj. ok. 60% ogółu drzewostanu; 

 - 26% stanowią drzewa w wieku 40-60 lat i w wieku 100-120 lat; 

 - 12% stanowią drzewa w wieku 20-40 lat oraz w wieku ponad 120 lat; 

 - najmniejszy odsetek tj. ok. 2% stanowią drzewa młode od 1 do 20 lat. 

Praktycznie 93% całej powierzchni lasów znajdujących się na terenie gminy posiada ważne kategorie 

ochronności tj.: 

 - 65% to lasy wodochronne, 

 - 30% to lasy glebochronne, 

 - 5% to lasy uzdrowiskowo-klimatyczne.  

Na obszarze gminy znajdują się również pomniki przyrody, szczególnie w okolicach Międzylesia, Różanki i 
Lesicy. 
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3.2.2. Gospodarka leśna 

Gmina charakteryzuje się umiarkowanym zalesieniem. Lasy i grunty leśne stanowią  32,1 % powierzchni gminy, 

to jest  6254 ha. Jest to wskaźnik niższy od średniej dla powiatu kłodzkiego – 43 % i nieznacznie wyższy do 

średniej charakteryzującej województwo dolnośląskie – 29 %. 

Tabela 8. Gmina Międzylesie - – wskaźnik lesistości w roku 2014 [źródło: Rocznik statystyczny: Województwo 

Dolnośląskie, podregiony, powiaty gminy 2015, GUS 2015] 

 Gmina Międzylesie Powiat Kłodzki 
Województwo 

Dolnośląskie 

Lesistość (%) 32,1 43 29,7 

 

Głównymi użytkownikami i zarządcami kompleksów leśnych gminy są Lasy Państwowe. Udział lasów gminnych, 

lasów prywatnych oraz innych użytkowników jest nieznaczny. Szczegółową strukturę władania leśnymi gruntami 

na terenie gminy Międzylesie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 9. Gmina Międzylesie - struktura władania gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (wg 

danych statystycznych Starostwa Powiatowego w Kłodzku – stan na dzień 01.01.2016 r.) 

Lp. Grupy rejestrowe 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 

powierzchnia w ha* 

Lasy 

Grunty 

zadrzewione  

i zakrzewione 

Razem 

1 2 3 4 5 

1. Grunty SP z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 
wieczyste oraz w zarządzie Lasów Państwowych 

67 6 73 

2. Grunty SP w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe 

4748 0 4748 

3. Gr. wchodzące w skład zas. nier. Skarbu Pańswa z wył. 
gr. przekaz. w trwały zarząd 

3 0 3 

4. Grunty SP w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 1 0 1 

5. Grunty gmin i związków międzygminnych 246 17 263 

6. Grunty osób fizycznych 398 38 436 

7. Grunty kościołów i związków wyznaniowych 1 2 3 

8. Grunty będące przedmiotem własności i władania osób 
pozostałych 

8 0 8 

9. Razem 5472 63 5535 

*powierzchnia ewidencyjna 

 
3.3. Wody powierzchniowe i podziemnie 

3.3.1. Wody powierzchniowe 

Sieć rzeczna gminy Międzylesie jest dobrze rozwinięta. Nysa Kłodzka stanowi oś hydrograficzną omawianego 

obszaru jak również całej Kotliny Kłodzkiej.  Do Nysy Kłodzkiej spływają liczne rzeki i potoki górskie. Nysa 

Kłodzka ma swoje źródła w południowej części Masywu Śnieżnika i stanowi jeden z największych lewobrzeżnych 

dopływów Odry. Znaczna większość powierzchni gminy Międzylesie należy do zlewni Odry. Do tego systemu 

należą następujące dopływy Nysy Kłodzkiej: 

Gmina Międzylesie poprzecinana jest dużą liczbą cieków wodnych w większości o przebiegu równoleżnikowym. 

Rzeki i potoki spływają z górzystej zachodniej i wschodniej części gminy do rzeki Nysy Kłodzkiej, która przebiega 
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centralnie przez całą gminę. Nysa Kłodzka ma południkowy przebieg i przepływa przez Międzylesie, Roztoki i 

Długopole Górne. Nysa Kłodzka jest zasilana dopływami: 

1) prawostronnymi: 

- Jodłówka (wieś Jodłów), 

- Polna (wieś Dolnik), 

- Szklarka (wieś Szklarnia), 

- Goworówka, Bielica, Cieszyca i Nowinka (wieś Roztoki), 

- Domaszkowski Potok (wieś Domaszków); 

2) lewostronnymi: 

- Bagnica 

- Potoczysko (wieś Potoczek) 

- Kamionka i Kamieńczyk (wieś Smreczyna) 

- Owczy Potok 

- Wapniarka (wieś Nagodzice), 

- Różanka z Głownią (wsie Różanka i Gniewoszów), 

- Świerz. 

 

Do rzek gminy oprócz Nysy Kłodzkiej, należy także Dzika Orlica z dopływami Czerwony Strumień i Jelonik. 

Obszar gminy podzielony jest na zlewnie dwóch rzek, tj. Nysy Kłodzkiej i Łaby. Punktem szczególnym (jedynym w 

całej Europie Środkowej) jest Trójmorski Wierch – znajdujący się we wschodniej części gminy – ze względu na 

fakt, że zbiegają się tu granice zlewisk trzech mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Północnego. 

 

3.3.2. Wody podziemnie 

Obszar gminy należy do terenów zasobnych w wody podziemne. Występują tu również wody mineralne w 

okolicach Długopola Górnego. Są to wody lecznicze – szczawy wodorowęglowo-wapniowo-magnezowe  

eksploatowane ze źródeł „Renata”, „Emilia” i „Kazimierz” o niewielkiej wydajności ujętych w starej sztolni. 

Użytkowe wody podziemne na obszarze gminy należą do dwóch pięter kredowego i paleozoicznego. 

Utwory wodonośne piętra kredowego zbudowane są z piaskowców przewarstwionych zlepieńcami, mułowcami i 

marglami, piętro paleozoiczne reprezentowane jest przez gnejsy, łupki oraz kwarcyty i ma charakter szczelinowy. 

Cały obszar gminy poza rejonami górskimi Masywu Śnieżnika i Gór Bystrzyckich cechuje się dużą 

wodonośnością. Wody występują jako szczelinowe, warstwowe oraz rzadko jako krasowe.  

Obszary górskie posiadają lokalnie wody podziemne w ośrodkach szczelinowych a lokalnie pozbawione są wód 

podziemnych. 

Omawiany obszar należy w całości do sudeckiego regionu hydrogeologicznego (XXVI), w ramach, którego 

wyróżnić można na terenie gminy Międzylesie podregiony: śródsudecki (XXVI 6), bystrzycko-orlicki (XXVI 7) oraz 

śnieżnicko-złotostocki (XXVI 8). W ramach podregionu śródsudeckiego wyróżnia się rejon hydrogeologiczny 

Polanicy-Międzylesia (XXVI 6E).  

W podregionie śnieżnicko-ztotostockim, którego fragmenty występują we wschodniej części gminy, poziomy 

użytkowe związane są z utworami krystalicznymi paleozoiku i prekambru oraz z osadami czwartorzędu. W 

skałach metamorficznych występują wody szczelinowe na głębokości od kilku do ponad 100 m. Wody podziemne 

tego rejonu występują w sposób nieregularny i są słabo rozpoznane.  
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Podregion bystrzycko-orlicki leży w zachodniej części gminy. Występują w nim wody szczelinowe w utworach 

krystalicznych paleozoiku i prekambru na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Zwierciadło wody 

jest przeważnie naporowe, niekiedy z samo wypływem z ujęć. Wydajności ujęć zwykle od kilku do 10 m/h.  

Rejon hydrogeologiczny Polanicy-Międzylesia zajmuje dno Kotliny Kłodzkiej oraz górną część zlewni Bystrzycy. 

Występują w nim wody szczelinowe i szczelinowo-porowe w utworach kredy górnej na głębokości od kilku do 300 

m. Zwierciadło wody jest zazwyczaj naporowe, częste są samo wypływy wód w ujęciach. Wydajności ujęć są 

bardzo zróżnicowane - od kilku do ponad 200 m3/h. Wody horyzontów użytkowych są na ogół dobrej jakości i nie 

wymagają uzdatniania – z wyjątkiem wąskiej strefy dna doliny Nysy Kłodzkiej poniżej Długopola, gdzie wymagają 

prostego uzdatniania. Na całym obszarze gminy występuje izolacja pierwszego horyzontu użytkowego wód 

podziemnych od powierzchni. W dnie Kotliny Kłodzkiej występują utwory powierzchniowe przepuszczalne i 

półprzepuszczalne, a w obszarach górskich - bardzo słabo przepuszczalne i nieprzepuszczalne. Pierwsze 

zwierciadło wód podziemnych zalega w dnie doliny Nysy Kłodzkiej oraz jej większych dopływów na głębokości 0-

5 m, w strefach wysokich teras Nysy Kłodzkiej oraz stożków napływowych na głębokości 5-20 m, a w obszarach 

gór na głębokości ponad 20 m. 

 

Na terenie gminy Międzylesie znajduje się fragment Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 339 Góry Bialskie 

- Śnieżnik. Ma on charakter porowo – szczelinowy i znajdujące się w skałach krystalicznych paleozoiku. Średnia 

głębokość poziomów wodonośnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 339 waha się w granicach 10 – 30 

m.  

 
3.3.3. Jednolite cześci wód 

Obszar gminy Międzylesie położony jest w granicach jednostek planistycznych gospodarowania wodami – 

jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): 

1) Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki o kodzie PLRW60004121169, która stanowi część scalonej części wód 

Nysa Kłodzka od źródła do Różanki (SO0901); 

2) Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Lądeckiej o kodzie PLRW6000812159; 

3) Domaszkowicki Potok o kodzie PLRW60004121189; 

4) Wilczka o kodzie PLRW60004121299, które stanowią część scalonej części wód Nysa Kłodzka od Różanki 

włącznie do Ścinawki (SO1201); 

5) Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia o kodzie PLRW500049617, która stanowi część scalonej 

części wód Orlica (SO1201). 

Zgodnie z zapisami PGW, JCWP wymienione w punkcie 1 i 5 zostały ocenione, jako naturalne o złym stanie, 

zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, 

JCWP z punktu 2 została oceniona, jako naturalna o dobrym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu 

środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, natomiast JCWP wymienione w 

punkcie 3 i 4 zostały ocenione, jako silnie zmienione o dobrym stanie, zagrożone nieosiągnięciem celu 

środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

 

3.4. Zanieczyszczenie i zagrożenia środowiska  

Jednym ze źródeł informacji o stanie środowiska na terenie gminy jest ”Raport o stanie środowiska w 

województwie dolnośląskim w 2014 roku” opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu.  
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3.4.1. Stan czystości atmosfery 

Jakość powietrza atmosferycznego na omawianym terenie kształtowana jest m.in. przez emisję zanieczyszczeń 

pochodzących z palenisk domowych, zakłady produkcyjno-usługowe, komunikację drogową, a także 

ukształtowanie terenu i warunki meteorologiczne, które warunkują migrację zanieczyszczeń na znaczne 

odległości.  

Na obszarze gminy Międzylesie tylko część miejska zaopatrywana jest w gaz ziemny. W  związku z tym 

przeważająca większość mieszkańców gminy korzysta z indywidualnych źródeł energii wykorzystujących paliwa 

stałe, przede wszystkim węgiel. W wyniku jego spalania znaczne ilości zanieczyszczeń trafiają do atmosfery. 

Emitowane są przede wszystkim dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla 

(CO2), oraz pyły zawierające metale ciężkie (np. ołów, cynk, kadm). Emisje niskie stanowią zagrożenie dla stanu 

czystości powietrza, przynajmniej w obrębie terenów. Ich oddziaływanie nasila się szczególnie w okresie sezonu 

grzewczego. 

Stan sanitarny powietrza atmosferycznego na omawianym terenie kształtowany jest m. in. przez zakłady 

przemysłowo-usługowe zlokalizowane przede wszystkim w obrębie miasta Międzylesie. Wśród nich wymieniane 

są: mleczarnia, Zakład Gazowniczy, a także kotłownia szkolna i Zakład Doświadczalny Elementów 

Elektroizolacyjnych. Ponadto w Domaszkowie znajduje się piekarnia i tartak. Dla omawianych obiektów roczna 

emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych nie przekracza 20 ton. 

Monitoring powietrza atmosferycznego w województwie dolnośląskim prowadzony jest przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Realizowany jest on w oparciu o sieci pomiarowe: sieć krajową, 

wojewódzką oraz automatyczną sieć pomiarową „ Czarny Trójkąt”.  

Na terenie gminy Międzylesie nie zlokalizowano punktów pomiarowych WIOŚ. Jednak w położonej na północ od 

gminy Spalonej i Czarnej Górze znajdują się stacje międzynarodowego monitoringu powietrza „Czarny Trójkąt”. 

System ten obejmuje zintegrowaną trójstronną polsko-niemiecko-czeską sieć 40 automatycznych stacji 

monitoringu powietrza, w tym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – 10 stacji, na terenie powiatu kłodzkiego 3 

stacje. 

Główne ciągi komunikacyjne, o znacznym natężenie ruchu, stanowią także źródło zanieczyszczeń atmosfery, 

gdyż za ich sprawą do powietrza trafiają znaczne ilości spalin, zawierających tlenek węgla (CO) - ok. 70%, tlenki 

azotu (NOx), węglowodory (lotne związki organiczne), dwutlenek siarki (SO2) i cząstki stałe. Gazy te, w wyniku 

reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze przekształcają się rozcieńczone roztwory kwasów, które za 

sprawą opadów atmosferycznych wracają, że na powierzchnię ziemi w postaci tzw. kwaśnych deszczów. 

Zgodnie wynikami pomiarami stanu czystości powietrza zawartymi w raraporcie Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony  Srodowksia we Wrocławiu poszczególne pamaetry kształtują się w sposób nastepujący. 

Dwutlenek siarki (SO2) 

Głównym powodem występowania podwyższonego stężenia dwutlenku siarki (SO2) w atmosferze jest emisja 

zanieczyszczeń ze stacjonarnych źródeł spalania paliw: kotłowni komunalnych i zakładowych, indywidualnych 

pieców grzewczych i kuchennych. W 2014 r. nie wystąpiły przekroczenia określonych dla dwutlenku siarki 

poziomów dopuszczalnych i poziomu alarmowego. Na całym obszarze województwa rejestrowano niski poziom 

SO2 w powietrzu. Maksymalne, zmierzone stężenia 24-go dzienne SO2, nie przekroczyły 42% normy dobowej, 

natomiast stężenia1-godzinne – 30% normy 1-godzinnej. Na pod stawie obliczeń modelowych szacuje się, że na 

całym obszarze województwa dolnośląskiego przez po nad 99% czasu w roku stężenia 1-godzinne SO2 nie 

przekroczyły 45% normy, a stężenia 24-go -dzienne SO2 – 56% normy. 
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Dwutlenku azotu (NO2) 

Główną przyczyną podwyższonego stężenia dwutlenku azotu (NO2) jest niezorganizowana emisja ze źródeł 

mobilnych oraz lokalna emisja z sektora komunalno – bytowego. W 2014 r. na terenie województwa 

dolnośląskiego nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego dwutlenku azotu. Analiza 

stężeń 1-godzinnych w ciągu doby wykazała wyraźną zmienność koncentracji dwutlenku azotu w powietrzu: 

maksimum stężeń w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz ścisłą korelację z natężeniem ruchu 

samochodowego. Ponadnormatywne stężenie średnioroczne dwutlenku azotu zarejestrowane zostało przez 

stację komunikacyjną zlokalizowaną przy al. Wiśniowej we Wrocławiu. W pozostałych stacjach zakres 

zarejestrowanych stężeń średniorocznych NO2 wynosił: pomiary ciągłe: 3–26 μg/m3, pomiary wskaźnikowe: 8–38 

μg/m3. 

 

Ozon 

Poziom zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się 

w odniesieniu do docelowego poziomu stężenia 8-godzinnego kroczącego. Poziom ten uznaje się za 

przekroczony, gdy ilość dni z maksymalnymi dobowymi wartościami średnich 8-godzinnych kroczących powyżej 

120 μg/m3 jest większa niż 25 dni (średnio w ciągu ostatnich 3 lat), co odpowiada wartości 93,2 percentyla z 

trzyletniej serii maksimów dziennych. Epizody przekroczeń wartości docelowej (120 μg/m3) występowały w 

większości punktów pomiarowych, jednak przekroczenie powyżej 25 dni ze stężeniami ponadnormatywnymi 

stwierdzono jedynie w  stacji położonej w Górach Izerskich. 

 

Tlenek węgla (CO) 

Tlenek węgla (CO) emitowany jest do atmosfery głównie jako produkt niepełnego spalania paliw – węgla lub paliw 

węglowodorowych (gazu ziemnego lub benzyny) Największym źródłem emisji na terenie gminy jest transport 

drogowy i sektor komunalno – bytowy. Poziom tlenku węgla w atmosferze nie przekracza dopuszczalnych norm. 

W 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu 8-

godzinnego tlenku węgla.  

 

Pył zawieszony (PM10) 

Główną przyczyną podwyższonego stężenia pyłu zawieszonego (PM10) jest bezpośrednia emisja, której 

podstawowym źródłem są lokalne systemy grzewcze, transport samochodowy i procesy przemysłowe, a także 

emisja wtórna, na przykład pylenie pyłu z podłoża. Ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego to jeden z 

największych problemów ochrony powietrza w Polsce. W 2014 r. w województwie dolnośląskim przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 (40 μg/m3) zarejestrowała tylko jedna stacja 

pomiarowa: zlokalizowana w Nowej Rudzie. Z kolei przekroczenia dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniami 

normy średniodobowej pyłu PM10 (powyżej 35 dni ze stężeniami przekraczającymi 50 μg/m3) zarejestrowały 

wszystkie stacje zlokalizowane na terenach miejskich, w tym Kłodzki i Nowej Rudzie. W 2014 r. zarejestrowano 

również przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia 

poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (200 μg/m3) (w tym w Kłodzku i Nowej Rudzie). W 2014 r. nie 

stwierdzono przekroczeń poziomu alarmowego (300 μg/m3). Przekroczenia średniodobowej wartości normatywnej 

pyłu zawieszonego PM10 występowały głównie w sezonie grzewczym. Na obszarach miejskich województwa w 

sezonie grzewczym stężenia dobowe były po nad 2-krotnie wyższe niż w sezonie poza grzewczym, w tym 

największe różnice stwierdzono w Nowej Rudzie. Najwyższe stężenia dobowe zarejestrowano w styczniu 

i grudniu. W 2014 r. stężenia pyłu PM10 utrzymywały się na podobnym poziomie jak w 2013 r. 
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3.4.2. Stan czystości wód powierzchniowych 

Gmina Międzylesie znajduje się w zlewni Nysy Kłodzkiej. Zlewnia rzeki jest zróżnicowana. Nysa Kłodzka 

w górnym biegu przepływa przez tereny górzyste o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, gdzie 

zlokalizowane są miejscowości:. Międzylesie, Domaszków, Roztoki, Nagodzice, Smreczyna i Boboszów. Zgodnie 

z Dyrektywą 75/440/EEC, która określa jakie wymagania muszą spełniać wody rzek przeznaczone zaopatrzenia 

ludności w wodę pitną przy zastosowaniu odpowiedniego uzdatniania, wody Nysy Kłodzkiej zakwalifikowano do 

kategorii A2. Dla tej kategorii zaleca się normalne uzdatnianie fizycznie i chemiczne lub dezynfekcja (np. 

chlorowanie wstępne, koagulacja, flokulacja, sedymentacja, filtracja i dezynfekcja). 

Na jakość wód prowadzonych przez Nysę Kłodzką (w górnym jej biegu) mają wpływ przede wszystkim 

zanieczyszczenia związane gospodarką wodno-ściekową. Źródłami zanieczyszczeń są zrzuty ścieków bytowo-

gospodarczych oraz ścieki pochodzące z oczyszczalni zakładowej PKP w Międzylesiu. Potok Domaszkowski 

odbiera ścieki z mechaniczno- biologicznej oczyszczalni osiedlowej w Domaszkowie. Ponadto funkcjonująca 

w Goworowie niewielka oczyszczalnia, jest źródłem zanieczyszczeń Goworówki – prawobrzeżnego dopływu 

Nysy. 

W gminach o takiej strukturze jak Międzylesie ujemny wpływ na jakość wód powierzchniowych ma rolnictwo, które 

jest znaczącym obszarem aktywności gospodarczej mieszkańców gminy. W związku z tym, że około 62 % 

powierzchni gminy jest użytkowane rolniczo, na rolników spada znaczna część odpowiedzialności za stan 

środowiska wodnego w gminie. Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym elementem w 

gospodarowaniu wodami jest jednolita część wód (JCW). Prawo wodne dzieli JCW na jednolite części wód 

powierzchniowych (JCWP) i jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Badaniami objętych zostało 163 

jednolitych części wód powierzchniowych, w tym 64 naturalne i 93 silnie zmienionych i 3 sztuczne. Przy analizie 

oceny stanu ekologicznego należy mieć na uwadze fakt, że opiera się ona w dużej mierze na wynikach 

uzyskanych w ramach monitoringu operacyjnego. Monitoring ten ustanowiony został głównie na tych JCWP, dla 

których prognozowano ryzyko niespełnienia celów RDW, dlatego też na podstawie tylko tych wyników nie można 

wnioskować o stanie wszystkich wód powierzchniowych Dolnego Śląska. Ocena stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2014 wykazała, że: 35% badanych jednolitych 

części wód charakteryzuje się I i II klasą jakości elementów biologicznych. Są to głównie rzeki górskie, wolne od 

działających na nie presji antropogenicznych, a także część rzek nizinnych, na których badano jeden element 

biologiczny. Największy udział (38,7%) ma III klasa jakości, co stanowi 63 JCWP. JCWP cechujące się IV klasą 

stanowiły 19% wszystkich badanych. W przeważającej większości są to cieki silnie zmienione. 

 
3.4.3. Stan zanieczyszczenia gleb 

Potencjalne zagrożenia dla zasobów glebowych gminy Międzylesie stanowi m.in.: przeznaczanie ziemi pod 

zabudowę, degradacja gleb, związana z nieuregulowaną gospodarką wodno-ściekową, oraz niewłaściwe 

stosowanie środków chemicznych w rolnictwie. 

Źródłem zanieczyszczeń gleb są często nawozy sztuczne i naturalne. Gnojowica wylewana przez rolników na 

pola i łąki może być źródłem skażenia bakteriologicznego i biogennego. Szczególnie szkodliwy jest nadmiar 

fosforu i azotu; w przypadku azotu chodzi o tworzenie jonu azotynowego, który jest szkodliwy.  

Niekorzystny wpływ na gleby mają także kwaśne deszcze. Powodują one zakwaszenie gleb, wypłukiwanie 

wapnia i magnezu. Ponadto woda o kwaśnym odczynie rozpuszcza zawarte w glebie sole glinu, a uwolniony w 

tych procesach glin zatruwa korzenie. Zwiększenie odczynu pH powoduje zubożenie warstwy glebowej, co 

ujawnia się w zmniejszonej ilości i jakości plonów.  

Gleby zlokalizowane w pobliżu głównych tras komunikacyjnych często skażone są metalami ciężkimi. 

Spożywanie uprawianych w takich warunkach produktów roślinnych może stanowić zagrożenie dla zdrowia 

i życia ludzi. 
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Wśród zagrożeń środowiska przyrodnicze należy wymienić istnienie dzikich i nielegalnych wysypisk śmieci. 

Wydostające się z nich wycieki powodują skażenie gleb, a za ich pośrednictwem trafiają także do wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

Stoki górskie, szczególnie te znajdujące się w zachodniej części gminy, pomiędzy Różanką a Gniewoszowem 

narażone są na erozję. Szczególnie narażone na degradację są stoki odsłonięte, gdyż brak pokrywy roślinnej 

wzmaga procesy spływu wód, a także szkodliwej działalności wiatru. 

 

4. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
 

4.1. Rozwój osadnictwa na terenie miasta i gminy Międzylesie 
 

4.1.1. Rozwój Miasta Międzylesie 

Mittewald (1294, 1350, 1383, 1393, 1397, 1418), Mittevald (1358), Mitrwald (1360), Mitrvelde (1361), Myttilwalde 

(1361), Mittilwalde (1362), Mezilesie (1379), Mytilwald (1384), Mitilwald (1384, 1399), Mitwald (1407, 1410), 

Mittewalde (1414), Mitlwalde (1560), Mittelwaldt (1631), Mittelwalde (1366, 1367, 1371, 1388, 1403, 1412, 1491, 

1765-1 945), Międzylesie (po 1945). 

Dawna nazwa wsi Mittelwald ma charakter topograficzny i oznacza osadę położoną pośród lasów. Nazwa czeska 

Mezilesie powstała z tłumaczenia nazwy niemieckiej. Współczesna nazwa Międzylesie nawiązuje do lokalnej 

tradycji. 

Międzylesie ma bardzo wczesną genezę, o czym świadczą znaleziska archeologiczne potwierdzające zasiedlenie 

tego terenu już w epoce neolitu. Pierwsza wzmianka pochodzi z dokumentu wydanego w 1294 r. przez króla 

czeskiego Wacława, który podarował cystersom z Kamieńca Ząbkowickiego miasto Międzylesie z zamkiem, 

przywilejami i przynależnościami oraz okolicznymi wsiami. Cystersi jednak nie utrzymali miasta zbyt długo, 

bowiem około 1315 r. odsprzedali je Glubosom, którzy dobra międzyleskie posiadali jeszcze w 1431 r. Wówczas 

Międzylesie było dużym ośrodkiem w południowej części Hrabstwa Kłodzkiego, funkcjonowały tutaj cechy 

krawiecki, szewski i rzeźnicki, około 1358 r. wzmiankowano ławy mięsne, chlebowe i rybne. Rozwijał się handel, 

prowadzono wyszynk piwa i wódki. W okolicy działały huty żelaza i szkła. W 1360 r. wzmiankowano po raz 

pierwszy miejscowego proboszcza, a zatem musiał już istnieć kościół parafialny. Miasto posiadało też samorząd, 

w 1417 r. wzmiankowano wójta i ławników. W czasie najazdu husyckiego (1428 r.) Międzylesie zostało 

doszczętnie zniszczone i opuszczone. Po usunięciu Glubosów z dóbr międzyleskich, włości te wielokrotnie 

zmieniały swych właścicieli, a od 1538 r. dostały się Tschirinhausom, którzy zachowali je jako lenno przez 

następne stulecie. Nicolaus i David von Tchirinhaus dbali o rozwój swych ziem, czyniąc z Międzylesia własny 

ośrodek. Sprowadzili osadników dla zasiedlenia tego terenu, zbudowali nowy zamek i kościół parafialny, założyli 

kilka hut i owczarnię oraz zajazd dla podróżnych. W 1579 r. uzyskali przywilej 2 jarmarków w roku i czwartkowe 

targi. W 1581 r. Międzylesie otrzymało od cesarza Rudolfa II potwierdzenie wcześniejszych przywilejów. Było to 

dobrze zorganizowane prywatne miasto, w którym istniał szpital-przytułek, szkoła, a od 1618 r. ratusz. W czasie 

wojny trzydziestoletniej (1618-48) miasto było wielokrotnie plądrowane i palone, nie ominęła go nawet zaraza. Po 

zakończeniu wojny trzydziestoletniej dobra międzyleskie nabyli od Tschirinhausów Althannowie, którzy utworzyli z 

nich majorat z siedzibą w mieście. Rozpoczęli też budowę nowej rezydencji pałacowej. W XVlI i XVIII w. miasto 

przeżyło szereg kataklizmów, atak zarazy (1680), powodzie (1686, 1696, 1702, 1783) i pożary (1686, 1743, 1776, 

1800). Wojny śląskie spowodowały stagnację gospodarczą miasta, szczególne zniszczenia miały miejsce 

podczas wojny siedmioletniej. Mimo tych przeciwności w 2 poł. XVIll w. nastąpił okres prosperity związany z 

rozkwitem płóciennictwa. W tym okresie Międzylesie było podzielone na dwie części, z których pierwszą 
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stanowiło miasto, drugą zaś część dominialna z folwarkiem, 8 zagrodnikami i chałupnikami oraz folwarkiem 

Dreihöfe. Folwark ten położony był na południe od drogi z Międzylesia do Pisar, w latach 1789-1850 składał się z 

5 parcel zagrodniczych i chałupniczych, które rozlokowano przy reliktach dawnych obwarowań zwanych 

Szwedzkimi Szańcami. W końcu XVIII w. było miastem rolniczo-wytwórczym bez stacjonującego garnizonu. 

Ludność utrzymywała się z rolnictwa, produkcji piwa, rzemiosła, handlu i przemysłu włókienniczego. Na terenie 

miasta znajdował się kościół parafialny, plebania, kaplica cmentarna (św. Barbary), szkoła, szpital, ratusz, 

Kaufhaus - dom kupiecki, dom mieszkalny dla urzędników, urząd celny, izba więzienna, budynek wodociągów i 

łaźnia miejska. Na czele administracji stał burmistrz wspomagany przez syndyka i członków rady miejskiej. 

Funkcjonowało bractwo strzeleckie i odbywały się cztery jarmarki rocznie. W 1808 r. miasto otrzymało wolność 

komunalną i samodzielność, uniezależniając się tym samym od dóbr. W 1830 r. odnotowano 232 domy, 1519 

mieszkańców, 21 kupców, 21 tkaczy lnu, w 1864 r. liczba tkaczy wzrosła do 120. Ponadto w mieście 

funkcjonowały sąd miejski, urząd celny z inspekcją graniczną, spedycja pocztowa i poczta kurierska do Czech, 

policja, przytułek dla ubogich i szpital. Obok włókiennictwa rozwijał się przemysł młynarski, garbarski oraz handel. 

W mieście regularnie odbywały się jarmarki odwiedzane przez Czechów. Sprzedawano tu naczynia kuchenne, 

chusty, drobną galanterię, ponadto były jarmarki bydlęce oraz tygodniowa targi, gdzie handlowano zbożem i 

lnem. Przybywających kupców i wędrowców obsługiwały 3 zajazdy, ponadto były 2 domy gospodarcze, 5 

szynków, kawiarnia i teatr czynny w zimie. Największy rozwój miasto przeżyło w 2 poł. XIX w., stanowiąc ośrodek 

administracyjny dla 8 wsi. W 1862 r. uruchomiono tu tkalnię mechaniczną zatrudniającą 900 osób. Poprzez 

zbudowanie nowej drogi z Wrocławia do Wiednia (1827-33) i założenie w 1875 r. linii kolejowej Międzylesie 

nabrało znaczenia jako stacja graniczna na linii kolejowej Wrocław-Praga-Wiedeń. Powstały liczne zakłady 

przemysłowe, fabryka obuwia, firanek, zapałek, zakłady drzewne. Na przełomie XIX i XX w. miasto otrzymało 

szereg urządzeń komunalnych i stało się także miejscowością letniskową. W okresie międzywojennym działało 6 

hotelików, gospody, schronisko studenckie i młodzieżowe. W 1945 r. Międzylesie zostało ponownie zasiedlone i 

nie utraciło praw miejskich. Krótko po wojnie na terenie miasta działały drobne zakłady przemysłowe, ale na 

skutek zamknięcia przejścia granicznego na Przełęczy Międzyleskiej miejscowość podupadła. Przejście 

graniczne ponownie otwarto w 1959 r. Wówczas pojawiło się zainteresowanie miastem, co sprawiło, że 

rozpoczęto rewaloryzację zabytkowego zespołu zabudowy. W sześćdziesiątych latach istniały koncepcje 

zagospodarowania Masywu Śnieżnika, jednak w większości pomysły te nie zostały zrealizowane, szczególnie nie 

uruchomiono bazy noclegowej. Obecnie Międzylesie jest lokalnym ośrodkiem rolniczym, handlowo-usługowym, 

przemysłowym i turystycznym. Rolnictwo odgrywa coraz mniejszą rolę, natomiast dobrze rozwinięte jest lokalne 

zaplecze handlowo-usługowe. 

 
4.1.2. Rozwój wsi gminy Międzylesie 

BOBOSZÓW 

Bobrischaw (1358), Bobiczow(1472), Bobczow(1479), Boboszow (1479), Bobschhof (1538), Bobischaw (1631), 

Bobischau (1765-1945), Boboszów (po 1945). 

Dawna nazwa wsi Bobrischaw wywodzi się od słowiańskiego słowa bobr (bóbr), obecna nawiązuje do lokalnej 

tradycji. Wzmiankowany w 1358 r. Boboszów wchodził w skład dóbr międzyleskich, które składały się z Dolnika, 

Gajnika, Goworowa, Nagodzic, Nowej Wsi, Roztok i Szklarni. Właścicielami tych dóbr byli początkowo cystersi z 

Kamieńca Ząbkowickiego, a następnie pochodzący z Miśni Glubosowie. Na terenie tym istniała co najmniej jedna 

kuźnica, niestety najazd husycki ok. 1428 r. doszczętnie zniszczył ten obszar, który ponownie został splądrowany 

w 1647 r, tj. podczas działań wojny trzydziestoletniej. Po odbudowie, aż do sześćdziesiątych lat XIX w., 

Boboszów pozostał w ramach dóbr międzyleskich. Wzmianka z 1631 r. podaje, że osadę tę zamieszkiwało 31 

kmieci, zaś w latach 1743-89 odnotowano 41-43 gospodarstwa kmiece i 41-80 zagrodników oraz chałupników. 
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Już przed 1739 r. powstała we wsi kaplica mszalna, która w XIX w. miała status kościoła cmentarnego, a w 1789 

r. pojawia się wzmianka o istnieniu szkoły i młyna. Szybki rozwój wsi w oparciu o rolnictwo i rzemiosło sprawił, że 

Boboszów stał się dość dużą osadą liczącą 125 domów. Rozwijało się młynarstwo, przemysł propinacyjny i 

płócienniczy z przewagą tkactwa lnianego. Przed 1750 r. działali tutaj kupcy płócienni - bracia Ludwigowie, którzy 

następnie przenieśli się do Międzylesia. Od połowy XVIII w., po przejęciu Hrabstwa Kłodzkiego przez Prusy, 

istniało tu przejście graniczne przez Przełęcz Międzyleską. W latach 1827-33 dla ułatwienia ruchu granicznego 

zbudowano nową szosę przez przełęcz. W 1840 r. odnotowano 133 domy, kaplicę cmentarną szkołę katolicką 

dwa młyny, olejarnię i gorzelnię. Ponadto Boboszów był siedzibą królewskiego urzędu celnego, należącego do 

urzędu granicznego w Międzylesiu. W 1875 r. założono linię kolejową. U schyłku XIX w. nadal rozwijało się 

tkactwo lniane i bawełniane, rolnictwo, co wraz z ożywieniem ruchu granicznego spowodowało przyrost ludności 

(1880 r. - 926 osób). Charakter wsi rolniczej Boboszów zachował do 1945 r. 

 

DŁUGOPOLE GÓRNE 

Langnow (1355, 1360, 1365, 1369, 1384), Langenow (1413), Langenau (1416, 1421), Ober Langenaw (1534, 

1613), Oberlangenaw (1496, 1558, 1631), Langenau superior (1560), in pago Langenau (1668), Langenaw 

(1687), Langenau Ober (1765), Ober Langenau (1434, 1571, 1743, 1857-1945), Długopole Górne ( po 1945). 

Dawna nazwa Langenaw ma charakter topograficzny i pochodzi od słów ouowa (łąka w dialekcie niemieckim) i 

lang (długi), co znaczy długa łąka, ober (górny) wiąże się z podziałem wsi na część górną i dolną. Obecna nazwa 

Długopole Górne nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1346 r., kiedy margrabia morawski Karl nadał sołectwo we wsi 

Nicolausowi de Glawbiz. W tym okresie obszar ten podzielono na część dolną i górną. W 1355 r. wzmiankowano 

w Długopolu Górnym kościół parafialny. Była to najstarsza w okolicy parafia. W latach 1358-1433 osada należała 

do państewka Szczerba, którym władali Glubosowie. Po usunięciu Glubosów z dóbr Szczerba włości te 

przyłączono do dóbr kameralnych, a dochody czerpane z huty szkła i folwarku przekazywano starostwu 

w Kłodzku. Po raz pierwszy w 1413 r. wzmiankowano w Długopolu sędziostwo, do którego należała wymieniana 

w 1487 r. i 1496 r. huta szkła i młyn ze stawem (1523). W okresie działań wojny trzydziestoletniej (1618-48) 

wybuchło tu powstanie chłopskie przeciwko wojskom cesarskim, co sprawiło że Długopołe zostało doszczętnie 

splądrowane. Do 1684 r. Długopole pozostało w ramach dóbr kameralnych, a następnie wraz z dwudziestoma 

dziewięcioma wsiami zostało odsprzedane hrabiemu Rzeszy, właścicielowi Międzylesia, Roztok i Wilkanowa, 

Michaelowi von Althann. Stosunki własnościowa na terenie wsi są nam znane od 1606 r., kiedy Długopole Górne 

było majątkiem kamery cesarskiej z wolnym sołectwem zamieszkałym przez 31 kmieci, 8 zagrodników i 5 

chałupników. W XVIII i XIX w. wzrosła liczba gospodarstw zagrodniczych i chałupniczych, których w 1743 r. 

odnotowano 40, a w 1786 - 126. Zatem u schyłku XVIII i w początkach XIX w. była to duża, dobrze rozwijająca się 

rolniczo-rzemieślnicza wieś. Głównie rozwijało się tu wydobywanie piaskowca, przemysł młynarki, drzewny, 

materiałów budowlanych i płócienniczy, w tym tkactwo i przędzalnictwo. Związany z tym przyrost ludności sprawił, 

że w 1782 r. Długopole Górne składało się z trzech części. Największa część z kościołem, plebanią szkołą i 3 

bielnikami należała do nowożytnego klucza Szczerba. W skład drugiej wchodziły dobra sędziowskie z folwarkiem, 

młynem wodnym, foluszem i bielnikiem. Kolejną stanowiły dobra wolnego kmiecia z 10 parcelami. W drugiej 

połowie XIX w. wieś oprócz charakteru rolniczego zyskała, nowy turystyczny i letniskowy, co było spowodowane 

rozwojem uzdrowiska w Długopolu Dolnym. Atrakcje turystyczne stanowiły kamieniołomy piaskowca kredowego, 

punkt widokowy ze świerkiem Grafenfichte, altana Florasruh i dom rodzinny malarza Hoeckera (nr 70). Turystów 

obsługiwały dwie gospody, restauracja, pensjonat. Dużym powodzeniem cieszył się browar. W 2 poł. XIX w. wieś 

należała do urzędu gromadzkiego w Domaszkowie, a na jej terenie istniał urząd stanu cywilnego. Po 1945 r. 
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Długopole Górne zachowało swój rolniczy charakter. Obecnie mimo walorów krajobrazowych funkcje turystyczne 

nie są w pełni rozwinięte. 

 

DOLNIK 

Schonintor (1358), Szontal (1472), Schontal, Ssontal (1479), Schonenthal (1743), Schönthal (1631, 1765, 1801-

1945), Dolnik (po 1945). 

Dawna nazwa wsi Schontal i późniejsze mają charakter topograficzny i pochodzą od słów schone - niem. piękny 

i Thal - niem. Tal - dolina. Dolnik wzmiankowano po raz pierwszy w 1358 r.. Prawdopodobnie został zniszczony 

podczas najazdu husytów. W 1479 r. Dolnik został przyłączony przez księcia Henryka starszego do dóbr 

międzyleskich. Tę niewielką osadę w 1631 r. zamieszkiwało 13 gospodarzy. W 1743 r. na terenie wsi odnotowano 

16 gospodarstw kmiecych i 9 zagrodniczych, a w 1789 r. obok 35 zagrodników i chałupników wymieniono 13 

tkaczy. Słaby rozwój rzemiosła i tkactwa lnianego sprawił, że w ogólnie niewielkiej wsi przeważał charakter 

rolniczy. Wieś należała, podobnie jak i obecnie, do parafii przy kościele Bożego Ciała w Międzylesiu. Po 1945 r. 

ludność utrzymywała się przeważnie z rolnictwa i mimo walorów krajobrazowych nie rozwinęła się letniskowa 

funkcja wsi. 

 

DOMASZKÓW 

Eberhardisdorf(1337), Eberhardsdorf (1340), Ebbirhardisdorf (1353), Ebirhardisdorff (1355), Ebrstorf (1360), 

Ewerhartsdorf (1379), Eberhardi villa (1384), Elbyrsdorf (1388), Ebrhardiuilla (1414), Ebirsdorf (1416), 

Aberrschdorf (1492), Eberssdorff (1605), Ebersdorf(1765), Domaszków (po 1945). 

Dawna, patronimiczna nazwa Eberhardisdorf pochodzi od imienia Eberhard, powstałego od słowa niemieckiego 

Ebert - odyniec, co można tłumaczyć jako wieś� Eberharda. Obecna nazwa wsi nie nawiązuje do lokalnej 

tradycji. 

Domaszków wzmiankowano po raz pierwszy w 1337 r. Wówczas na tym terenie istniała już parafia. Wzmianka 

z 1346 r. mówi o nadaniu sołectwa Nicolausowi de Glawbitz (Glubos). Zatem Domaszków stanowił już własność 

Glubosów, a po podziale ich włości wszedł w skład dóbr Szczerba. Po zniszczeniu zamku Szczerba wieś� 

przyłączono do dóbr kameralnych, w ramach których pozostawała do 1684 r., gdy sprzedano ją Althannom - 

właścicielom Międzylesia. W 1376 r. wzmiankowano sędziostwo, które w 1606 r. było już dziedziczne. Do dóbr 

sędziowskich należał młyn, karczma, gorzelnia, gospodarstwa kmiece i chałupnicze. Dobra te istniały do 1867 r. 

W latach 1631-1786 na terenie wsi odnotowano 60-65 kmieci i 40-151 zagrodników i chałupników. Zatem w 

początkach XVII w.  Domaszków był dużą wsią o charakterze rolniczo-rzemieślniczym. W 1782 r. wieś� licząca 

225 domów i składała się z dwóch części. W pierwszej znajdował się kościół, plebania, szkoła katolicka oraz dwa 

młyny wodne. Zamieszkiwało ją 64 kmieci, 149 zagrodników i chałupników. Drugą część stanowiło wolne 

sędziostwa z dwoma chałupnikami. W XIX w. w dalszym ciągu postępował rozwój wsi. Przemysł reprezentowany 

był przez młynarstwo, tkactwo lniane i bawełniane, olejarstwo, przemysł drzewny. Ponadto rozwijał się handel. 

W 1840 r. wieś� wzbogaciła się o browar i szynk. W tym okresie Domaszków zyskał na znaczeniu jako ośrodek 

letniskowy. Turystów obsługiwała istniejąca tu poczta i dwie gospody. Dalsze ożywienie przyniosło założenie linii 

kolejowej z Kłodzka do Międzylesia (1875) i przeprowadzenie przez wieś� trasy dyliżansów do Międzylesia. 

U schyłku XlX stulecia odnotowano 1532 mieszkańców. W latach 1889-1916 zbudowano wodociąg. Po 1945 r. 

Domaszków zachował rolniczy charakter i nadal jest jedną z największych wsi Kotliny Kłodzkiej. 
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GAJNIK 

Hain (1358), Haynau (1472), Haynaw (1479), Hainau (1538), Hayn (1765, 1789, 1801-45), Hain (1867-1945), 

Gajnik (po 1945). 

Dawna nazwa wsi Hain, Haynau ma charakter topograficzny i wywodzi się od słowa hadin - Hain oznaczającego 

las bądź zagajnik. Współczesna nazwa nawiązuje do lokalnej tradycji. Wzmiankowany w 1358 r. Gajnik wchodził 

w skład państwa międzyleskiego, początki tej osady nie są znane. Wiadomo, że w 1416 r. istniało tutaj wolne 

sędziostwo należące do mieszczanina z Bystrzycy Kłodzkiej, które około 1560 nabył Michael von Tschirinhaus i 

zamienił na folwark. Po 1600 r. Gajnik został dołączony do dóbr roztockich. Był wówczas niewielką osadą liczącą 

9 kmieci. Ogólnie rozwój wsi był bardzo słaby. Świadczy o tym fakt, że w 1864 r. wieś tworzyło 39 parcel, z 

których jedna należała do sołtysa, 14 do kmieci, 9 do zagrodników, a 15 do chałupników. Tym zjawiskom 

własnościowym towarzyszył słaby rozwój młynarstwa i tkactwa lnianego. Przez cały okres istnienia Gajnik należał 

do parafii w Roztokach. U schyłku XIX w. był miejscem o charakterze nie tylko rolniczym, ale i letniskowym. 

 

GNIEWOSZÓW 

Sybotendorf (1360, 1361, 1362), Seybittendorf (1411), Seittendorf(1571), Seytendorf(1631), Seitendorf (1560, 

1789-1945), Gniewoszów (po 1945). 

Dawna nazwa wsi pochodzi od staroniemieckiej nazwy powstałej od słów sigu - zwycięstwo i biotan - panować, 

nakazywać. Współczesna nazwa jest nowym tworem i nie nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Przez okres średniowiecza Gniewoszów związany był z dobrami zamku Szczerba, a po ich upadku został 

włączony do włości kameralnych. W XVI w. założono we wsi sędziostwo (ok. 1525) i kaplicę filialną (1568). W 

1884 r. właścicielami Gniewoszowa zostali Althannowie z Międzylesia, a następnie włączono go do nowożytnych 

dóbr Szczerba. W okresie tym była to wieś rolnicza zamieszkiwana przez 19 kmieci, 2 zagrodników i 18 

chałupników. Warstwa rzemieślnicza wykształciła się dopiero w 1 poł. XIX w. i stanowili ją tkacze oraz przędzarze 

lnu. Ponadto rozwijało się młynarstwo, olejarstwo i handel. Sąsiedztwo ruin zamku i Jaskinia Solna uczyniły z 

Gniewoszowa miejsce atrakcji turystycznych, tędy prowadziły trasy na Jedlnik i na Czerniec. Podział wsi na dwie 

części wiązał się z liczbą znajdujących się tutaj dóbr. A były to dobra kameralne z kościołem i szkołą, które 

weszły w skład nowożytnego klucza Szczerba i dobra sędziowskie. Według stanu posiadania z XVIII w. do dóbr 

sędziowskich należały 2 młyny, tartak, 2 dobra kmiece i 12 parcel zagrodniczych i chałupniczych; w latach 1830-

45 zostały powiększone o gorzelnię, browar i 18 domów. Po 1945 r. Gniewoszów zachował rolniczy charakter. 

Pomimo znacznych walorów krajobrazowych i krajoznawczych funkcje turystyczno-wypoczynkowe nie zostały 

przywrócone. 

 

GOWORÓW 

Lutirbach (1358), Lauterbacz (1360), Lutherbach (1396), Lewterbach (1479), Lauterpach (1560), Lauterbach 

(1384, 1472, 1631, 1765, 1789, 1801-1945), Goworów (po 1945). 

Dawna nazwa wsi Lauterbach ma charakter topograficzny i pochodzi prawdopodobnie od nazwy potoku, którą 

utworzono od słowa luter = lauter, co oznacza jasny; Lauterbach jest też często pojawiającym się nazwiskiem na 

terenie Hrabstwa Kłodzkiego. Obecna nazwa jest nowym tworem i nie nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Wzmiankowany w 1358 r. Goworów należał wówczas do Glubosów, właścicieli dóbr międzyleskich. Po 

wypędzeniu Glubosów z tego obszaru został włączony do włości kameralnych, a w 1472 r. ponownie do lennych 

dóbr międzyleskich. W 1544 r. wzmiankowano po raz pierwszy dobra sędziowskie, które wówczas należały do 

Wenzela von Zampach und Pottenstein. Wieś z uwagi na ilość dóbr była podzielona na dwie części. Pierwszą z 
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kościołem, domem parafialnym i szkołą była częścią dominialna należącą do dóbr roztockich. Drugą były wolne 

dobra sędziowskie. W XVIII i XIX w. na ich terenie powstał zespół pałacowy. Biorąc pod uwagę stan posiadania z 

1789 r. do dóbr tych należały: suszarnia lnu, młyn z foluszem, zakład apretury tkanin, magazyny wyrobów tkanin, 

bielnik, 15 parcel i grupa rzemieślników. W 1 poł. XIX w. stan posiadania został wzbogacony o bielnik, gorzelnię, 

browar i młyn papierniczy. Początkowo Goworów był dużą wsi rolniczą, którą w 1 631 r. zamieszkiwało 29 kmieci. 

W latach 1743-89 obok gospodarstw kmiecych znajdowało się 46-60 gospodarstw zagrodniczych i chałupniczych. 

Wówczas też zaczęła rozbudowywać się warstwa rzemieślnicza, głównie rozwijał się przemysł młynarski i 

płócienniczy. W 1 poł. XlX w. rozwijał się handel, papiernictwo i włókiennictwo. Z uwagi na malownicze położenie 

w Dolinie Goworowskiej miejscowość stała się letniskiem i ośrodkiem sportów zimowych. Turystów obsługiwały 

gospody i pensjonaty. Ogólnie w latach 1900-22 na odpoczynek przyjeżdżało 400 osób rocznie. Z myślą o 

letnikach założono promenadę na Górę Pątnik przy wschodnim krańcu wsi. W 2 poł. XlX w. wieś scalono, a na jej 

terenie znalazły swą siedzibę urząd gromadzki i urząd stanu cywilnego. 

 

JAWOREK 

czu dem Ohorns (1361), Auharn (1470), Yaworek (1472), Jaworek (1479), Awhorns (1480), Oriess (1511, 1571), 

Ohorns (1534, 1560), Jawornick (1538), Villa Ohorms (1.560), Ohrms (1568), Ornis (1614), Ornietz (1631), Arniss 

(1653), Urnitz (1743, 1765, 1789, 1801-1945), Jaworek (po 1945). 

Dawna nazwa wsi ,,czu dem Ohorns” ma charakter topograficzny i pochodzi od słowa Ahorn, co oznacza jawor. 

Późniejsza, czeska nazwa Yaworek jest tłumaczeniem niemieckiej nazwy wsi na język czeski. Obecna nazwa 

nawiązuje do lokalnej tradycji. Jaworek wzmiankowany po raz pierwszy w 1361 r. należał do Ottona von Glaubis - 

właściciela Wilkanowa i Długopola Dolnego. Po opuszczeniu Hrabstwa Kłodzkiego przez Glubosów ich dobra, w 

tym Jaworek, włączono do dóbr królewskich. Przez krótki czas Jaworek należał do Bystrzycy Kłodzkiej (1592), 

następnie znalazł się w granicach dóbr międzyleskich, a w 1607 r. wieś dołączono do włości wilkanowskich. W 

czasie wojny trzydziestoletniej na tym terenie wybuchło powstanie chłopskie, które zakończyło się bitwą pod 

Bystrzycą (1622). W tym okresie Jaworek był niewielką wsią którą zamieszkiwało 12 kmieci. W latach 1765-89 w 

Jaworku funkcjonowało 17 gospodarstw kmiecych, 43-69 gospodarstw zagrodniczych i chałupniczych. W 2 poł. 

XVIII w. Jaworek był wsią rolniczo-rzemieślniczą w której znajdowały się 2 młyny wodne, folwark dominialny. W 

1791 r. wzniesiono tu kościół. W 2 poł. XIX w. wieś stała się ośrodkiem turystycznym i miejscem sportów 

zimowych. Ruch turystyczny obsługiwały kwatery w przysiółkach wraz z górskimi przewodnikami. Po 1945 r. 

Jaworek pozostał wsią rolnicza obecnie jest też niewielkim letniskiem z dwoma ośrodkami wczasowymi. 

Malownicze położenie i dobre warunki glebowo klimatyczne sprawiają że stanowi potencjalną rezerwę dla 

rozwoju funkcji wypoczynkowej okolic Międzygórza. 

 

JODŁÓW 

Tannendorf (1467), grosse Niessdof (1575), grosse newe Niessdorf (1579), Tannendorf (1585, 1588), Thandorf 

(1765), Tanndorf (1789), Thandorff (1631), Thanndorf(1801-1945), Jodłów (po 1945). 

Najstarsza, topograficzna nazwa wsi pochodzi od słowa Tanne - jodła i oznacza wieś położoną wśród jodłowych 

lasów. Obecna nazwa nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Pierwsza wzmianka dotycząca Jodłowa pochodzi z 1467 r., niemniej jednak osada istniała już wcześniej i została 

zniszczona przez husytów. W 1572 r. bracia von Tschirinhaus z Międzylesia przeprowadzili ponowną lokację wsi, 

co było związane z powinnościami osadników względem dominium. W tym okresie kolonizacyjnym Jodłów 

należał do dóbr międzyleskich, a od 1609 r. - do roztockich. W latach 1581-1591 luteranie zbudowali na terenie 
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Jodłowa kościół, który w 1624 r. został przejęty przez katolików i dołączony wraz z kościołem filialnym w 

Roztokach do parafii w Międzylesiu. W 1631 r. odnotowano na terenie wsi 35 gospodarstw kmiecych, natomiast w 

latach 1743-65 funkcjonowało 36-43 kmieci, 10-14 zagrodników, 41 wolnych od pańszczyzny i 7 chałupników. 

Jodłów zatem prezentował się jako duża rolniczo-rzemieślnicza wieś, w której rozwijał się przemysł młynarski, 

drzewny i płócienniczy. Sprzyjało to przyrostowi zaludnienia i w sześćdziesiątych latach XIX w. wieś tworzyły 123 

parcele i zamieszkiwało ją 818 osób. Atrakcyjne położenie na trasie na Śnieżnik, Trójmorski Wierch i do Czech 

uczyniło zeń miejscowość turystyczną, a w okresie międzywojennym ośrodek narciarski ze schroniskiem 

młodzieżowym. Obecnie Jodłów posiada rolniczo-letniskowy charakter. Na terenie wsi nie ma zaplecza 

handlowo-usługowego. 

 

KAMIEŃCZYK 

Steinbach (1631-1945), Kamieńczyk (po 1945). 

Dawna, topograficzna nazwa wsi Steinbach została utworzona od nazwy potoku, obecna - Kamieńczyk nawiązuje 

do Iokalnej tradycji. 

Osada została założona w 1564 r. w ramach dóbr międzyleskich przez braci Tschirinhausów z Międzylesia. Nowa 

wieś powstała przy granicy pomiędzy hrabstwem i dobrami kralickimi, przy trakcie łączącym Międzylesie z 

Mladkovem w Czechach. W 1631 r. odnotowano na tym terenie 31 gospodarstw. Natomiast w okresie od 1743 r. 

do sześćdziesiątych lat XIX w. liczba gospodarstw kmiecych wahała się w granicach 34 -37, a gospodarstw 

zagrodniczych i chałupniczych w ilości 36 - 43. Zatem była to niewielka rolniczo-rzemieślnicza wieś ze słabo 

rozwiniętym rzemiosłem oraz przemysłem młynarskim i płócienniczym. W 1710 r. został wzniesiony drewniany 

kościół cmentarny, przy którym założono szkołę katolicką. W otoczeniu kościoła już w 1631 r. wzmiankowano 

cmentarz, który służył luteranom tuż po założeniu wsi. W 1840 r. na terenie Kamieńczyka odnotowano 79 domów 

i młyn wodny. W sześćdziesiątych latach XIX w. wzrosła liczba tkaczy i rzemieślników. Na pocz. XX w. odkryto 

walory narciarskie wsi. Do Kamieńczyka należała położona na południowym stoku Bochniaka - kolonia 

Waldhäuser, wzmiankowano w latach 1885-1941. istniało tutaj schronisko narciarskie. Obecnie Kamieńczyk 

posiada charakter rolniczy. Niestety jego walory letniskowe i narciarskie nie są wykorzystane. 

 

LESICA 

Freiwalde (1574), Newrosinthal (1631), Freywald (1743), Freywalde (1631, 1765), Freiwaldt (1640), Freywaldau 

(1887), Freiwalde (1789, 1801, 1845-1945), Lesica (po 1945). 

Dawna nazwa wsi Freiwalde nawiązuje do przywilejów nadanych jej mieszkańcom i wywodzi się od 

sformułowania „freigelegt Walď oznaczającego, że ludność posiadała w wolnym użytkowaniu las. Współczesna 

nazwa Lesica ogólnie nawiązuje do tradycji. 

Wzmiankowana w 1574 r. Lesica została założona przez cesarskiego nadleśniczego hrabstwa Leonharda von 

Veldhammera jako osada przygraniczna. Do 1684 r. wieś należała do cesarskich dóbr kameralnych, następnie 

wchodziła w skład dóbr Althannów z Międzylesia, a ostatecznie została włączona do klucza Szczerba. Była to 

średniej wielkości wieś o rolniczo-rzemieślniczym charakterze, zamieszkiwana w 1632 r. przez 16 zagrodników. 

Lokalny przemysł wiejski rozwijał się nader skromnie i ograniczał się do tkactwa, olejarstwa i młynarstwa. Około 

1600 r. protestanci zbudowali na terenie wsi drewniany kościół, który w 1624 r. został przejęty przez katolików i 

włączony do parafii w Domaszkowie. 

W 1706 r. wzniesiono nowy kościół, przy którym powstała plebania i szkoła katolicka, wówczas też dołączono 

Lesicę do parafii w Różance. W 2 poł. XVIII w. we wsi odnotowano jednego kmiecia, 10 zagrodników, 33 wolnych 
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ludzi, 8 chałupników i 16 rzemieślników. W XI w. prowadzono w dalszym ciągu akcję osadniczą, a w 1880 r. 

liczba mieszkańców wynosiła 565 osób. Wieś z uwagi na liczbę dóbr podzielona była na dwie części. Do 

pierwszej dominialnej, wchodzącej w skład klucza Szczerba, należał kościół i młyn. W skład drugiej wchodziły 

dobra sędziowskie wzmiankowane w 1598 r. W obrębie dóbr sędziowskich pozostających pod jurysdykcją 

dominium w 1789r. znajdowało się 7 parcel. W latach 1833-45 istniało tu 15 domów, gorzelnia i browar. 

Malownicze położenie nieopodal przełomu Dzikiej Orlicy uczyniło z Lesicy w 2 pot XIX w. miejscowość 

letniskową. Do Lesicy należała kolonia Neuwalde (Kolonia Leśna) przy trakcie z Różanki do Niemojowa, założona 

w części dominialnej w łatach 1787-96. Po 1945 r. z uwagi na przygraniczne położenie i trudne warunki glebowo-

klimatyczne Lesica zaczęła się wyludniać. Obecnie walory krajobrazowo-rekreacyjne nie są wykorzystywane, 

ponadto na terenie wsi brak zaplecza handlowo-usługowego. 

 

MICHAŁOWICE 

Michaelsthal (1782-1945), Michałowice (po 1945). 

Dawna nazwa wsi ma charakter patronimiczny i pochodzi od imienia jej założyciela Michaela Ottona von 

Althanna, które połączono ze słowem Tal - dolina, co można tłumaczyć jako dolina Michaela. 

Obecna nazwa Michałowice nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Michałowice powstały około 1770 r. bądź w latach 1 780-82 w obrębie dóbr roztockich, na rozparcelowanych 

gruntach folwarku w Gajniku. Wieś założono w wyniku akcji kolonizacyjnej z dotacji przyznanych przez króla 

Fryderyka 11 w wysokości 150 talarów na każdą zagrodę. Założycielem osady był hrabia Michael Otton von 

Althann. Do nowo powstałej wsi przybyli osadnicy spoza Śląska. Wydzielono tu 31 parcel zagrodniczych i 

chałupniczych oraz utworzono dziedziczne sołectwo przybywającym przysługiwały trzy lata wolnizny, co oznacza 

że byli oni zwolnieni z płacenia podatków na rzecz izby skarbowej i dominium. Michałowice były niewielką wsią, w 

której obok rolnictwa słabo rozwijało się rzemiosło, a przemysł młynarski i płócienniczy stał się podstawą 

utrzymania mieszkańców. W 1845 r. we wsi odnotowano 40 domów, 14 warsztatów bawełnianych i 18 lnianych 

oraz gorzelnię. W 2 poł. XIX w. Michałowice stały się miejscowością letniskową. W latach 1864 i 1885 

odnotowano największą liczbę mieszkańców - 228 osób. Do Michałowic należała niewielka osada Schafhäuser 

położona na południowy wschód od wsi, gdzie zajmowano się hodowlą owiec. W 1870 r. osada spłonęła. 

 

NAGODZICE 

Hertwigswald (1358, 1472), Hertwiswald (1538), Hertzogswalde (1631), Herzogswaldau (1765), Herzogswalde 

(1789-1945), Nagodzice (po 1945). 

Dawna nazwa wsi Hertwigswalde na charakter patronimiczny i oznacza las Hertwiga. Nazwa Hertwig pochodzi od 

słów hart - mocny i wig - walka. Obecna nazwa Nagodzice nie nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Pierwsza wzmianka o wsi pojawiła się w 1358 r. W XIV w. wydobywano na tym terenie rudę Żelaza, którą 

przerabiano w kuźnicy w Międzylesiu. Prawdopodobnie osada ta uległa zniszczeniu i wyludnieniu podczas 

najazdu husyckiego. W 1479 r. Nagodzice, podobnie jak i okoliczne wsie, zostały nadane przez księcia Henryka 

Podiebradowicza Tschiswitzom z Wilkanowa. Od tej pory pozostawały w ramach dóbr międzyleskich. Około 1550 

r. wieś przeszła w ręce Tschirinhausów, którzy dokonali ponownej lokacji. W 1570 r. wzmiankowano sędziostwo. 

Wieś rozwijała się dzięki hucie żelaza, która wraz z terenem wsi została częściowo zniszczona w okresie wojny 

trzydziestoletniej (1645). Nagodzice należały do parafii w Międzylesiu. Znajdował się tu folwark dominialny. 

Początkowo była to nieduża o charakterze rolniczym wieś, ze słabo rozwiniętym lokalnym przemysłem 

młynarskim i płócienniczym (10-15 tkaczy). Tkactwo rozwinęło się dopiero około 1860 r., kiedy we wsi 
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odnotowano 54 warsztaty tkackie, ponadto 80 domów, młyn i 474 mieszkańców. We wsi istniała też szkoła, 

prywatna gorzelnia, tartak i młyn do mielenia kory dębowej. Koło wsi znajdował się kamieniołom wapienia, z 

którego pozyskiwano surowiec do wypalania wapna w piecu wapienniczym. Przyrost zaludnienia następował w 

Nagodzicach w ciągu XIX stulecia, największą liczbę ludności osiągnięto w 1880 r. (509 osób). Po 1945 r. wieś 

zachowała rolniczy charakter. Prawdopodobnie w wyniku bliskiego sąsiedztwa Międzylesia Nagodzice nie 

posiadają zaplecza handlowo-usługowego. 

 

NIEMOJÓW 

Marienthaal (1631), Marienthaal (1632133), Marienthal (1765-1945), Niemojów (po 1945). 

Dawna nazwa wsi Marienthal ma charakter patronimiczny i pochodzi od imienia Maria i słowa Tal - dolina, co 

można tłumaczyć jako dolina Marii. Obecna nazwa Niemojów nie nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Teren, na którym powstał Niemojów był przedmiotem sporów granicznych i aby ostatecznie ustalić granice 

Hrabstwa Kłodzkiego w 1578 r. założono tu osadę leśną. Założycielem jej był cesarski nadleśniczy hrabstwa 

Leonhard von Veldhammer. W momencie założenia wsi powstało też sędziostwo. Wieś należała do dóbr 

kameralnych, a od 1684r. weszła w skład włości Althannów i dołączono ją do klucza Szczerba. W 1597 r. 

zbudowano na tym terenie pierwszy kościół. Po usunięciu ewangelików z hrabstwa (1624) Niemojów przyłączono 

do katolickiej parafii w Domaszkowie, a po 1665 do parafii w Różance. Niemojów pod względem ludnościowym 

był średniej wielkości wsią, terytorialnie jednak był to obszar dość rozległy. Teren ten rozpościerał się od Lesicy 

do Poniatowa. W 1741 r. odnotowano 41 kmieci, 10 zagrodników, 9 chałupników i 17 komorników. Wieś 

posiadała charakter rolniczo-rzemieślniczy ze skromnie rozwijającym się lokalnym przemysłem młynarskim, 

olejowym, drzewnym i płócienniczym. Z uwagi na ilość dóbr teren wsi był podzielony na dwie części. Pierwsza z 

kościołem i szkołą - dominialna, należała do klucza Szczerba. W skład drugiej wchodziły dobra sędziowskie. 

Dobra sędziowskie leżały przy granicy hrabstwa i były bogato uposażone. Przez długi czas należały do rodziny 

Neudeków. W 2 poł. XVIII w. stanowiły lokalny ośrodek płóciennictwa. Na ich terenie znajdowało się założenie 

dworskie, początkowo renesansowe, następnie zbarokizowane. W 1845 r. na terenie dóbr sędziowskich 

znajdowało się 36 domów, 3 młyny, młyn olejowy i tartak. W 2 poł. XIX w. obie części scalono. Wówczas też 

Niemojów stał się miejscowością letniskową. Ożywienie ruchu turystycznego nastąpiło po wybudowaniu nowej 

drogi z Międzylesia do Różanki i odkryciu walorów narciarskich tej okolicy. W 1909 r. powstało tu towarzystwo 

sportów zimowych, w latach międzywojennych funkcjonowało schronisko młodzieżowe. Wieś była popularnym 

wczasowiskiem. Obecnie Niemojów ma charakter rolniczy. Jest jednak wsią zanikającą. 

 

NOWA WIEŚ 

newe Ebirhartsdorf, das neues Ebirhartsdorf (1358), Novuves (1472), Nwuwes (14790, Neudorf (1560), Neudorff, 

Newdorf (1631), Neudorf (1765), Neuendorf (1857), Neundorf (1486, 1538, 1789-1945), Nowa Wieś(po 1945). 

Najwcześniejsza nazwa wsi ,,newe Ebirhartsdorť (nowy Domaszków) ma charakter topograficzny i nawiązuje do 

faktu założenia nowej osady. Kolejna nazwa Neudorf powstała zapewne po przekształceniu przysiółka w odrębną 

gminę wiejską. Obecna nazwa Nowa Wieś nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Pierwsza wzmianka o Nowej Wsi pochodzi z 1358 r. Wówczas to została dołączona do klucza Szczerba na 

skutek podziału dóbr Glubosów. Prawdopodobnie została zniszczona w czasie najazdu husyckiego. W 1472 r. 

książę Henryk Podiebradowicz uposażył Nową Wsią dobra międzyleskie. W ramach tych włości osada 

pozostawała do 1609 r., kiedy to włączono ją do dóbr roztockich. Początkowo wieś należała do paraf1i w 

Domaszkowie, a w czasach reformacji do parafii ewangelickiej w Roztokach. Pierwszy obiekt sakralny, 
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prawdopodobnie kaplica p.w. św. Barbary, istniał na tym terenie w XV w. (przed 1486). Z uwagi na fakt, że Nowa 

Wieś była popularnym ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego ok. 1560 r. wzniesiono drugi kościół p.w. św. 

Małgorzaty, zamieniony później na zbór. Gdy dobra roztockie zostały przejęte przez barona von Anneberg, w 

1640 r. wzniesiono murowany kościół. Wkrótce jednak, w związku z potrzebą rozwijania kultów Marii i św. 

Barbary - celów pielgrzymek, pojawił się zamiar wzniesienia nowej, dla pomieszczenia większej liczby 

pielgrzymów, świątyni. Wznoszono ją w kilku etapach, które przypadły na lata 1702-14, 1724-51 i 1804.-05, przy 

udziale włoskiego architekta pracującego na zlecenie Althannów - Jacopo Carove. W 1743 r. na terenie wsi 

odnotowano 23 kmieci, 22 zagrodników i 12 komorników. Z kolei w 1789 r. wzmiankowano 13 kmieci, 71 

zagrodników i chałupników, 26 tkaczy a ogólna liczba mieszkańców wynosiła 469. Ponadto funkcjonowała szkoła, 

młyn i gorzelnia. Tak więc w XVII i XVIII w. była to średniej wielkości wieś o rolniczo - rzemieślniczym 

charakterze. Wzmiankowane w 1515 r. dobra sędziowskie przekształcono w dominialny folwark. Utworzono 

natomiast sołectwo, do którego należały tartak, gorzelnia i folusz. Obok rzemiosła rozwijał się przemysł młynarski, 

propinacyjny i płócienniczy. W latach 1820-1861 Iiczba warsztatów tkackich wynosiła 40-53. W 2 poł. XIX w. 

Nowa Wieś stała się letniskiem. Atrakcją dla przybywających tu, był znajdujący się w kościele szal Marii Antoniny. 

Działały tu gospody, a przez wieś i dolinę Nowinki prowadził szlak turystyczny do samotnego gospodarstwa 

(Neundorfer Baude) pod szczytem Małego Śnieżnika. Po 1945 r. Nowa Wieś zachowała rolniczo-letniskowy 

charakter. Niestety nie ma rozwiniętego zaplecza handlowo-usługowego. Atrakcyjne walory widokowe, 

krajobrazowe i krajoznawcze nie są w pełni wykorzystywane. 

 

PISARY 

Schreybendorff (1631), Schreibendorf (1765-1945), Pisary (po 1945). 

Dawna nazwa wsi Schreibendorf według niemieckich etymologów nawiązuje do faktu, że wieś należała do 

książęcego notariusza (pisarza). Obecna nazwa wsi Pisary nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1631 r., jednak osada mogła powstać wcześniej i ulec zniszczeniu w czasie 

wojen husyckich. Już w 1631 r. Pisary należały do katolickiej parafii w Międzylesiu. Wówczas wieś zamieszkiwało 

29 kmieci. O istnieniu kościoła na tym terenie wiemy, że pojawił się on około połowy XVIII w. Z kolei w latach 

1743-1789 odnotowano 35-40 kmieci i 31-60 chałupników i zagrodników. Liczba mieszkańców ogółem wynosiła 

448. Ponadto we wsi funkcjonowały szkoła i młyn. Tak więc Pisary były średniej wielkości osadą - wsią pasów 

leśnych - o charakterze rolniczo-rzemieślniczym. Rozwijał się lokalny przemysł młynarski i włókienniczy. 

Płóciennictwo rozwinęło się na tym terenie w 1 poł. XIX w., czyniąc z Pisar lokalny ośrodek tkactwa 

chałupniczego. W latach 1830-1864 wzmiankowano 73-103 tkaczy płótna, szpital, 3 młyny i gorzelnię. Natomiast 

w osiemdziesiątych latach XIX w. osiągnięta została największa liczba ludności - 710 osób. W latach 1858-59 

zbudowano nowy, murowany kościół. W 2 poł. XIX w. Pisary zyskały na znaczeniu jako wieś letniskowa i 

turystyczna. Prowadziły tędy trasy turystyczne na Trójmorski Wierch i do źródeł Nysy Kłodzkiej. Po 1945 r. Pisary 

zostały ponownie zasiedlone, jednakże zaczęły się stopniowo wyludniać. Obecnie są wsią o charakterze 

rolniczym. 

 

POTOCZEK 

Neisendorff (1564), Neissbach (1631), Neysbach (1765), Alt Neissbach (1789-1945), Potoczek (po 1945). 

Historyczna nazwa wsi Neisendorff (nyska wieś) ma charakter topograficzny i nawiązuje do położenia osady w 

pobliżu źródeł Nysy Kłodzkiej. Obecna nazwa Potoczek ma związek z lokalną tradycją. 
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Wieś została założona przez Tschirinhausów w 1564 r. na terenach Ieśnych w Masywie Śnieżnika. Sędziostwo w 

Potoczku, wzmiankowane w 1579 r., należało do Adama Zache z Ołdrzychowic; należały do niego 4 dziedz iny, 

młyn, tartak, piekarnia, kuźnia i olejarnia. Sędziostwo to w 1589 r. wykupili Tschirinhausowie i założyli na jego 

terenie folwark, a następnie po likwidacji sędziostwa powstało sołectwo. W początkach swego istnienia Potoczek 

należał do ewangelickiej parafii w Jodłowie, w 1631 r. - do parafii w Międzylesiu, a od 1637 do parafii w 

Roztokach. W 1631 r. wieś zamieszkiwało 14 drobnych kmieci, Przez długi czas liczba osadników utrzymywała 

się na tym samym poziomie. Wynikało to z faktu wysokogórskiego położenia osady i tym samym trudnych 

warunków życia na tym terenie. W 1789 r. odnotowano 248 mieszkańców, w 1820 - 253 i w 1830 r. - 211. Dopiero 

w 1 poł. XIX w. Potoczek znacznie się rozwinął i w latach sześćdziesiątych istniały na jego terenie 64 parcele. 

Była to więc średniej wielkości wieś o charakterze rolniczo-rzemieślniczym, z rozwijającym się przemysłem 

młynarskim i włókienniczym. W latach 1845-61 działało 49-63 warsztatów tkackich, 2 młyny, 2 piece wapiennicze 

i gorzelnia. W latach 1905-41 do Potoczka przyłączono Nowy Potoczek (Neu Neissbach). Była to kolonia 

założona przez hrabiego von Althann na gruntach rozparcelowanego folwarku. Wieś pełniła też funkcję letniska, 

prowadziły tędy trasy turystyczne do źródła Nysy i do malowniczego młyna Neisse-Mühl położonego na 

zachodnim krańcu Potoczka, u zbiegu Nysy Kłodzkiej i Jodłówki. Po 1945 r. Potoczek został zasiedlony, ale 

szybko się wyludnił. Wieś posiada atrakcyjne walory krajobrazowe. 

 

ROZTOKI 

Schoninvelt (1358), Schonuwald (1360), Schonwald (1360, 1462), Schonfeld (1361), Schönwald (1384), 

Schönweld (1402), Ssonwald (1413), Ssönwald ((V w.), Schönwald (1472), Schinwald (1479), Schönfeldt (1538), 

Schoenwald (1560), Schöfeld (1631-1945), Roztoki (po 1945). 

Dawne nazwy wsi Schonwald - piękny las i Schonfeld - piękne pole ogólnie mają charakter topograficzny. Obecna 

nazwa Roztoki nie nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Pierwsza wzmianka o Roztokach pochodzi z 1358 r., wówczas wieś należała do Glubosów. Następnie po 

podziale ich włości znalazła się w ramach dóbr międzyleskich. Stosunkowo wcześnie Roztoki były wsią parafialną 

Nicolaus Gundrami był pierwszym proboszczem tutejszego kościoła. Kolejni właściciele Roztok byli wyznawcami 

różnych odłamów wyznaniowych. Szwenkfeldyzm wprowadzono tutaj po 1551 r. natomiast po 1603 r. przewagę 

stanowiło wyznanie ewangelicko-augsburskie, a następnym nurtem był katolicyzm. W okresie, gdy właścicielem 

wsi byli już von Tschirinhausowie Roztoki, Gajnik, Goworów, Nowa Wieś, Szklarnia, Potoczek oraz Jodłów 

zostały wyodrębnione z włości międzyleskich i utworzono z tych miejscowości odrębny klucz z siedzibą w 

Roztokach (1609). U schyłku działań wojny trzydziestoletniej (1643) część wsi wraz z dominialnym folwarkiem 

uległa zniszczeniu. Roztoki były dość dużą wsią z dziedzicznym sołectwem utworzonym po nabyciu dóbr 

sędziowskich przez Tschirinhausów i wzmiankowanym jeszcze w 60-tych latach XIX w. Wieś miała charakter 

rolniczo-przemysłowy ze skromnie rozwijającym się lokalnym przemysłem młynarskim i płócienniczym. Na terenie 

wsi istniał założony na gruncie dóbr sędziowskich dominialny folwark. W latach 1631-1861 odnotowano 22-24 

kmieci oraz 13 zagrodników. Dopiero w 2 ćw. XlX w. można zaobserwować bujniejszy rozwój wsi. Działały tutaj 

62 warsztaty tkackie, które utrzymywały co najmniej połowę mieszkańców Roztok. Obok rzemiosła i handlu 

rozwinął się przemysł związany z produkcją materiałów budowlanych i włókienniczy. Powstały zakłady 

produkcyjne: suszarnia lnu, tkalnia mechaniczna i roszarnia lnu. w 1875 r. założono linię kolejową łączącą 

Kłodzko z Międzylesiem. Przez Roztoki wiodły trasy turystyczne do Różanki i zamku Szczerba w Górach 

Bystrzyckich. Ponadto w 2 poł. XIX w. Roztoki stały się popularnym letniskiem. Po 1945 r. Roztoki utrzymały swój 

rolniczy charakter, jednak utraciły funkcję turystyczno-letniskową, mimo potencjalnych możliwości jej rozwoju. Na 

terenie wsi zachował się cenny zespół kościelny i dworski. Zespół kościelny usytuowany jest w północnej części 
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wsi. W jego skład wchodzą kościół, kaplica, plebania i cmentarz. Obecny kościół św. Marcina pochodzi z lat 1725-

26, powstał według projektu proboszcza ( architekta - amatora) Antona Legenfelda. Stylistycznie i formalnie 

wykazuje podobieństwo z architekturą Jacopo Carove, tj. z budownictwem schyłku XVII w. Jest to założenie 

jednonawowe z szeregami wnęk po obu stronach salowej nawy. Wyposażenie kościoła pochodzi z 1 poł. XVIII i 

jest dziełem Michaela Klahra starszego. Polichromie są datowane na 1901 r. W rozwiązaniu przestrzennym i 

formach artykulacji i dekoracji splatają się wpływy starsze północnowłoskie i bardziej nowatorskie czesko-

morawski. Na terenie przykościelnego cmentarza w 1732 r. wzniesiono kostnicę, którą włączono w mur 

cmentarny. Jest to proste na planie czworoboku, barokowe założenie. Plebania i zagroda znajdują się na 

południe od kościoła. Obecna plebania została odbudowana w 1836 r. w formie jaką posiadał budynek 

wzniesiony w latach 1794-95. Budynek utrzymany jest w stylu późnego baroku. Jest to uproszczone dwutraktowe 

założenie ze sklepioną sienią na osi. Założenie dworskie rozlokowane jest na północ od kościoła, na terenie 

dominialnego folwarku. Pierwotny dwór powstał w 1569 r. W 1836 r. spłonął i został odbudowany w do dziś 

zachowanych formach. Jest to budynek mieszkalno-gospodarczy, w rzucie prostokątny, dwukondygnacyjny. 

Roztocki dwór znajduje się w zachodniej pierzei folwarku powstałego na rzucie nieregularnego czworoboku. 

Zabudowa folwarku składa się z dwóch murowanych budynków wzniesionych w czasach nowożytnych. 

 

RÓŻANKA 

Rosintal (1358), Rosenthal (1360), Rosinhal (1420), Rosentat (1560), Rosennthal (1571), Rosenthall (1631), Alt 

Rosenthal (1631), Rosenthal (1765-1945), Różanka (po 1945). 

Historyczna nazwa wsi Rosenthal ma charakter topograficzny i znaczy różana dolina. Obecna nazwa wsi 

Różanka nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Różankę wzmiankowano w 1358 r. w ramach dóbr Glubosów, a po podziale ich włości weszła w skład klucza 

Szczerba. Wieś uległa zniszczeniu w czasie najazdu husytów i przez długi czas miała pozostać niezamieszkana. 

Około połowy XVI w. wzmiankowano w Różance sędziostwo, skład którego w 1601 r. tworzyły urbarz piwny, 

młyn, tartak i grupa rzemieślników. Dość wcześnie (1360) Różanka była wsią parafialną. Pierwszy drewniany 

kościół został zniszczony przez husytów, następną kaplicę splądrowali Szwedzi w czasie wojny trzydziestoletniej. 

Ponownie zbudowana tu parafia (1656-65) miała szeroki zasięg i obejmowała Gniewoszów, Lesicę, Niemojów, 

Poniatów i Rudawę. Była to duża i ludna wieś rolniczo-rzemieślnicza, którą w latach 1606-1861 zamieszkiwała 

liczna warstwa kmieci - 30-40, liczba zagrodników wynosiła 12-36 i chałupników 22-40. Obok produkcji wapna 

rozwijało się młynarstwo, przemysł drzewny i włókiennictwo, w tym tkactwo i przędzalnictwo. Na terenie wsi 

działali kupcy płócienni Franz Bernhard i Johann Volkmer, a także właściciele manufaktur, bielników i tkacze. 

Różanka stanowiła znaczny ośrodek płóciennictwa w Hrabstwie Kłodzkim i była lokalnym ośrodkiem handlu 

przędzą i lnem. Wpłynęło to na przyrost ludności (1789 r. - 812 osób) i ogólną zamożność wsi. Handel płótnem 

upadł na początku XlX w., ale wzrosła produkcja wyrobów bawełnianych. Dużego znaczenia nabrał przemysł 

materiałów budowlanych. Czynny był kamieniołom marmuru i 4 piece wapiennicze. Z uwagi na liczbę dóbr wieś 

dzieliła się na trzy części. Pierwsza, dominialna związana była z kluczem Szczerba i obejmowała dużą część 

Różanki z dworem i folwarkiem, kościołem, szkołą i siedzibą administracji klucza. Druga należała do sędziostwa. 

Na początku XIX w. w ramach dóbr sędziowskich znajdowały się folwark z domem mieszkalnym, 2 młyny, 

karczma i 8 gospodarstw. Trzecią stanowiły dobra przy dawnej hucie (Hüttenguth), we wschodniej części wsi. 

Dobra te wzmiankowano już w 1556 r. i w skład ich wchodził las, który w 1789 r, nabył kupiec z Międzylesia 

Ludwig. W 2 poł. XlX w. wieś scalono. W Różance zachowały się do dzisiaj zespół kościelny i dom mieszkalno-

handlowy Johanna Volkmera. Dawniej istniały tu: siedziba zarządu klucza szczerba, zabudowa sędziostwa z 

siedzibą barona von Stillfried, zespół nadleśnictwa i leśniczówka oraz dom handlowy kupca Bernharda. Obecny 
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kościół usytuowany w centrum Różanki pochodzi z lat 1755-56. Jest to jeden z najwcześniejszych przykładów 

kościołów emporowo-halowego na terenie Śląska. Jest założeniem o jednolitej, zwartej bryle, trójprzęsłowe z 

rzędami wnęk i empor, krytych sklepieniami kolebkowymi rozdzielonymi gurtami wspartymi na kompozytowych 

pilastrach. 

 

SMRECZYNA 

Schönaw, Schönav (1631), Schönau (1765-1845), Mittelwaldische Schönau (1811), Schönau bei Mittelwalde 

(1867-1945), Smreczyna (po 1945). 

Pochodzenie historycznej nazwy wsi nie zostało wyjaśnione. 

Wieś wzmiankowano po raz pierwszy 1615 r., gdy była własnością rodziny von Haugwitz. Jednak wieś istniała już 

wcześniej, według lokalnej tradycji od około 1530 r. Początkowo Smreczyna należała do ewangelickiej parafii w 

Międzylesiu, a od XVII w. - do katolickiej. Była to średniej wielkości osada o rolniczo-rzemieślniczym charakterze 

zamieszkała w 1660 r. przez 18 kmieci i 20 uboższych kmieci lub zagrodników. Według danych z 1867 r. 

odnotowano 87 domów i 528 mieszkańców, w tym 15 kmieci, 22 zagrodników i 35 chałupników. We wsi istniało 

też dziedziczne sędziostwo i folwark dominialny, rozwijał się lokalny przemysł młynarski, drzewny i płócienniczy. 

Folwark Meierhof Schönau wzmiankowany był w 1743 r. i użytkowany do 1885 r. W 2 poł. XlX w. Smreczyna 

stała się miejscowością letniskową i turystyczną. Po 1945 r. zachowała tylko rolniczy charakter. W latach 

siedemdziesiątych Agrokompleks Sudety utworzył fermy owiec celem zaktywizowania rolnictwa. Obecnie wieś nie 

posiada rozwiniętego zaplecza handlowo-usługowego, jednak ma dobre perspektywy rozwoju zarówno jako 

rolnicze zaplecze Międzylesia oraz jako ośrodek letniskowy. 

 

SZKLARNIA 

Gleserdorf (1358), Sklenarzwicze (1472), Sklenarczowice (1479), Giäserdorf (1560), Glaesendorf, Gläsendorff 

(1631), Glesendorf (1765,1789), Gläsendorf (1801-1945), Szklarnia (po 1945). 

Historyczna nazwa wsi Gläsendorf odnosi się do czasów, gdy na tym terenie działała huta szkła, tj. w XIV w. 

Czeskie nazwy Sklenarzwicze i Sklenarczowice są tłumaczeniem niemieckiej nazwy na język czeski. Obecna 

nazwa wsi Szklarnia nawiązuje do lokalnej tradycji. 

Wieś wzmiankowano po raz pierwszy w 1358 r., gdy należała do dóbr Glubosów. W XIV w. czynne były tu huty 

szkła i nie jest wykluczone, że wieś powstała jako osada szklarzy. W 1565 r. wzmiankowano we wsi sędziostwo, 

zamienione później na sołectwo. W czasie działań wojny trzydziestoletniej Szklarnia została splądrowana i 

spalona przez Szwedów (1643). Wówczas już znajdowała się w ramach dóbr roztockich. W latach 1631-1945 

wieś należała do parafii w Roztokach (jak i obecnie również). Szklarnia była średniej wielkości rolniczo-

rzemieślniczą wsią, którą w 1631 r. zamieszkiwało 25 kmieci. W czasach nowożytnych huty szkła już nie 

funkcjonowały. Obok młynarstwa rozwijało się płóciennictwo. W 1845 r. na terenie wsi odnotowano szkołę, 2 

młyny, gorzelnię, prasę olejową , tkactwo wełniane i płócienne. Wieś zamieszkiwało 336 osób. W drugiej poł. XIX 

w. tkactwem trudniła się prawie cała wieś i systematycznie wzrastało jej zaludnienie (w 1864 r. - 447 osób). W 

pierwszych latach XIX w. wzniesiono kościół p.w. św. Floriana, posiadający wówczas status świątyni cmentarnej. 

Po 1945 r. Szklarnia została zasiedlona i zachowała rolniczy charakter. Z uwagi na dobre warunki glebowo-

klimatyczne i walory krajobrazowe ma dobre perspektywy rozwojowe jako letnisko. 
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4.2. Stan zabytków architektury i budownictwa 

Ewidencja zabytków gminy Międzylesie liczy 1290 obiektów zabytkowych nieruchomych w tym 57 wpisanych do 

rejestru zabytków (17 w Międzylesiu, 1 w Boboszowie, 5 w Długopolu Górnym, 5 w Domaszkowie, 2 w 

Gniewoszowie, 3 w Goworowie, 2 w Jaworku, 1 w Jodłowie, 3 w Kamieńczyku, 1 w Lesicy, 2 w Niemojowie, 2 w 

Nowej Wsi, 3 w Roztokach, 9 w Różance, 1 Szklarni) oraz 22 stanowiska archeologiczne, w tym 1 wpisane do 

rejestru zabytków w Długopolu Górnym. Są to głównie XIX-wieczne zabytki nieruchome o funkcji mieszkalnej i 

gospodarczej.  

 

Wśród obiektów zabytkowych na szczególną uwagę zasługują w mieście Międzylesie: 

 Zespół zamkowo-pałacowy  (pl. Wolności) – stanowi jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych na 

ziemi kłodzkiej tego typu zespołów. Należy też do największych ma ok. 47 tys. m3 kubatury. Rozległa, 

posadowiona na działce o pow. 1,7993 ha, wieloczłonowa budowla o wysokich walorach artystycznych. 

Najstarszą cześć stanowi tzw. Czarna Wieża – jedyny zachowany element gotycki zamku z ok.1370 r, 

zniszczonego podczas wojen husyckich. W latach 1580-90 dobudowano do niej renesansowy zamek 

założony na nieregularnym czworoboku, z wewnętrznym dziedzińcem. W latach 1684-1686 i 1695 r. 

dobudowano od północy dwuskrzydłowy barokowy pałac, który w 1778 r. połączono z kościołem. W 

północnym skrzydle zamku mieści się obecnie hotel. 

 Kościół p.w. Bożego Ciała (pl. Wolności) – pierwotnie wzmiankowany ok. 1350 r. W 1428 r. wzniesiono 

nowy, gotycki zburzony w 1595 r. i odbudowany w latach 1600-1613. Obecną, barokową postać kościół 

otrzymał w 1676 r. W 1778 r. kościół połączono krytym krużgankiem z zamkiem. Wewnątrz bogate 

wyposażenie barokowe i rokokowe, polichromie i ołtarzem z poł. XVIII w. i oryginalna drewniana ambona 

z ok.1750 r. w kształcie łodzi. Kościół otacza częściowo zachowany mur z bramą o półkulistym wykroju z 

opaską. 

 Kościół p.w. Św. Barbary (ul. Słowackiego) – wzniesiony w 1491r., na przedmieściu miasta, pierwotny 

gotycki zniszczony i odbudowany w latach 1670-1671 jako barokowy, ale z zachowaniem pierwotnej 

bryły i części detalu (ostrołukowe okna, portal). Skromna budowla salowa, z wydzielonym prezbiterium 

wielobocznie zamkniętym. Nawa przykryta drewnianym kasetonowym stropem z 1671r. Na osi smukła, 

kwadratowa wieża, zwieńczona hełmem z prześwitem. Na murze epitafia z XVII-XVIII w. Wewnątrz 

drewniane empory i barokowo-rokokowe wyposażenie między innymi ołtarz dłuta Schramma z 1670 r. 

 Budynek byłej plebani (ul. Powstańców Śląskich) – dawny, dwukondygnacyjny dom czeladny, należący do 

parafii, przeznaczony na pocz. XVIII w. na plebanię. Przeprowadzane współcześnie remonty zniszczyły 

dużą część pierwotnego wystroju fasady, zachowując tylko portal i kamienne obramowania okienne. 

 Budynek byłego sądu (ul. Powstańców Śląskich) – neorenesansowy budynek z 1900 r. Niegdyś siedziba 

sądu, obecnie mieści się tu Praktyka Lekarza Rodzinnego. 

 Zespół budynków byłej gazowni (ul. Syrokomli)  dwa okazałe, utrzymane w stylu budownictwa ceglanego 

budynki - produkcyjny oraz administracyjno - mieszkalny, usytuowane na północy wschód od rynku. 

Dzięki wybudowanej w 1905 r. gazowni miasto zyskało nowe, niezwykle cenne źródło energii świetlnej i 

cieplnej. 

 Domki tkaczy (ul. Sobieskiego) - pozostałość z siedmiu drewnianych „Domków Tkaczy” („Domki Siedmiu 

Braci”), wzniesione w końcu XVIII w. Drewniano-murowane, parterowe z dwupoziomowymi poddaszami 

mieszkalno-użytkowymi. Reszta zespołu pomimo remontów została rozebrana, ostatnie dwa domy 

częściowo rekonstruowane – ustawione szczytowo, z oszalowanymi szczytami i dachami krytymi 

gontem. W przyziemiu podcienia na drewnianych, zmieczowanych słupkach, w podcieniach skromne 

portale i okna w opaskach.  
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 Sukiennice (ul. Wojska Polskiego) – obiekt barokowy z ok. 1740 r., przy drodze krajowej, prowadzącej do 

granicy państwa. Pierwotnie była to długa, 14-osiowa budowla, siedziba kupca Ludwiga, hurtownika i 

poważnego eksportera płótna i innych wyrobów lnianych na rynki europejskie. Obecnie sukiennice to 

dwukondygnacyjny budynek, ustawiony kalenicowo, gdzie w odrestaurowanej części mieści się zajazd. 

 Kościół poewangelicki (ul. Wojska Polskiego) – wzniesiona latach 1899-1900 świątynia, w stylu łączącym 

elementy stylu neoromańskiego i noegotyckiego. Budynek kościoła to jednonawowy korpus, oświetlony 

ostrołucznymi oknami, osłonięty dwuspadowym dachem, z wydzielonym, zamkniętym wielobocznie 

prezbiterium, nakrytym oddzielnym dachem i czworoboczną, smukłą wieżą. Obiekt położony przy ulicy 

Wojska Polskiego łączącej rynek ze stacją kolejową. 

 

Na terenach wiejskich gminy do najważniejszych obiektów zabytkowych należą: 

 Kościół filialny p.w. św. Anny wraz z cmentarzem przykościelnym w Boboszowie –murowany kościół 

zastąpił w roku 1811 kaplicę cmentarną. Nową budowlę wzniesiono w bardzo uproszczonej wersji 

późnego baroku ze skromną, i oszczędną dekoracją późnobarokową oraz rokokową. Wpływy 

wczesnego klasycyzmu rzutowały na ogólne usztywnienie formy. Budynek odnawiano w latach 

1852/1853, 1901, 1902, 1909, 1910, 1911, 1973, 1976-1978. Zachowała się stylowa stolarka drzwiowa, 

wczesnoklasycystyczna oraz stylowa stolarka okienna. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w. i z 

pocz. XIX stulecia. Przy kościele znajduje się cmentarz, starszy od obecnego kościoła, istniejący już w 

poł. XVIII w. Zachowały się pozostałości nagrobków z lat dwudziestych XX w. 

 Zespół kościelny kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Długopolu Górnym - najstarszy kościół 

w Długopolu Górnym, istniejący jeszcze w 1 poł. XVI w. był drewniany. Dopiero w latach 1561(?), 1587 

lub 1595 r. protestanci zbudowali obecny, murowany kościół. Wystrój wnętrza wykonał malarz Martin 

Hoblik z Nysy. W architekturze obecnie istniejącego kościoła czytelny jest jego późnorenesansowy 

rdzeń. Widoczne są też odniesienia do gotyku. Styl ten, czytelny jeszcze, mimo barokizacji, uwypukla się 

w układzie przestrzennym kościoła, w formach jego bryły, w kształtach otworów oraz w formach 

sklepienia prezbiterium naśladującego sklepienie gwiaździste oraz stropu nawy. Przy kościele znajduje 

się czynny obecnie stary cmentarz, założony na planie prostokąta, ograniczony kamiennym murem. W 

północny odcinek cmentarnego muru włączono kaplicę cmentarna, lub kostnicę. Kostnicę zbudowano 

ok. poł. XVIII w. utrzymana jest w stylu łączącym elementy wczesnego i dojrzałego baroku oraz 

genetycznie wiąże się przede wszystkim jeszcze z wczesnobarokową architekturą północnowłoskiej 

proweniencji. 

 Zespół kościelny kościoła parafialnego p.w. św. Św. Mikołaja w Domaszkowie - kościół usytuowany jest 

w centrum wsi przy rozwidleniu dróg i na niewielkim wzniesieniu. Interesujące jest wyposażenie kościoła 

złożone w dużym stopniu z rzeźb Michała Ignacego Klahra, wykonanych przez tego artystę w 2 poł. 

XVIII w. Kościół wzniesiono w 1563 r., zastępując nim drewniany wcześniejszy budynek. W latach 1682-

1683 obiekt rozbudowano w duchu wczesnego baroku. Odeskowanie stropu nawy usunięto w 1801 r. i 

zastąpiono je sufitem na trzcinowym podkładzie, na którym polichromie (sceny biblijne) wykonał malarz 

Wäse (Wehse) z Kłodzka. Ozdobił on również balustrady chóru muzycznego i empor. Kolejne 

polichromie wnętrza kościoła wykonane przy użyciu szablonów w końcu XIX w. lub na początku XX 

stulecia były dziełem lądeckiego malarza Reinischa. W końcu XIX w. istniały jeszcze dzwony z lat 1464 i 

1629. Kościół remontowano w latach 1924 i 1963. W południowym odcinku muru cmentarnego 

wzniesiono w 1751 kostnicę utrzymaną w stylu baroku łączącego elementy wczesnego i dojrzałego 

baroku. Zbudował ją budowniczy Georg Faulhaber. W końcu XVIII w. kaplica ta stała się kaplicą 

grobową proboszcza Josepha Heiderera (t 1801) i jego krewnych. A w 1924 r. przeznaczono ją na 
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pomnik żołnierzy z I wojny światowej. Na zachód od kościoła znajduje się plebania (ul. Kolejowa 2), przy 

której urządzono niewielki regularny, tarasowy ogród założony na planie prostokąta, z tarasami 

wzmacnianymi niskimi, kamiennymi murami oporowymi. Ogród został założony przez proboszcza 

Franza Baunerta (1 829-1832). Na jednym z tarasów wzniesiono późnobarkowy pawilon ogrodowy. 

 Ruiny zamku Szczerba w Gniewoszowie - Zamek Szczerba zbudowany został na pocz. XIV w. dla 

ochrony okrężnego traktu handlowego z Pragi przez dolinę Dzikiej Orlicy do Kłodzka i był też jednym z 

kilku najważniejszych zamków-ośrodków dóbr Iennych na terenie ziemi kłodzkiej. Został zniszczony w 

1318 r. Wzmiankowano go jednak nadal w latach sześćdziesiątych XIV stulecia, a zagładzie uległ w 

1428 r., w czasie wojen husyckich. W 1770 r. zaczęto rozbierać ruiny zamku dla pozyskania materiału 

do wznoszenia budynków dominialnych w Różance, która od 1770 stała się administracyjnym ośrodkiem 

klucza Szczerba. Rozbiórka zamku wywołała jednak sprzeciw sędziego z Gniewoszowa i została 

przerwana. W 1855 r. zamek kupiła księżna Marianna Orańska. Obecnie zachowane są ruiny zamku.  

Zamek usytuowany jest na porośniętym lasem skalistym grzbiecie Szczerba o wysokości 520 m n.p.m., 

położonym w widłach potoków Głownia i Gołodolnik. Zamek zbudowany został z dużych bloków 

kamiennych posadowionych na fundamencie umieszczonym w rowie fundamentowym wykutym w skale. 

Budowla wznosiła się na nieregularnym rzucie zbliżonym do paraboli, z zaokrąglonymi odcinkami murów 

ujmującymi wewnętrzny dziedziniec. Wjazd na teren zamku umieszczono w północno-zachodnim 

odcinku zamkowego muru. Do dziś zachowały się pozostałości muru obwodowego wznoszące się na 

wysokość 7-8 m, mieszkalna część zamku wraz z reliktami sklepień i znajdującej się nieopodal baszty. 

 Kościół p.w. św. Michała z cmentarzem w Gniewoszowie –  już w 1568 r. luteranie wznieśli we wsi 

drewniano-murowany kościół, który istniał jeszcze w r. 1631. Ten renesansowy kościół rozbudowany 

został i zbarokizowany w r. 1664 i następnie - przebudowany w latach 1693-1694. Otrzymał wówczas 

nad wejściem drewnianą sygnaturkę. W 1785 r. zastąpiono ją nową wieżą. Wnętrze kościoła pokryte jest 

polichromiami. starszymi o motywach ludowych, pokrywającymi sklepienie prezbiterium oraz ścianę 

nawy pod chórem, współcześnie zrekonstruowanymi oraz polichromiami nowszymi. Te ostatnie 

wykonane zostały przez malarza W. Reincha w 1910 r. umieszczone na sklepieniu prezbiterium. 

Wyposażenie kościoła pochodzi z XVI, XVIII i XIX w. 

 Zespół kościelny kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Goworowie - Zespół kościelny złożony z 

kościoła, cmentarza i budynku bramnego. W 1569 r. zapewne Iuteranie zbudowali w Goworowie kościół 

drewniany, a w 1598 - murowany, z zachowaniem starych fundamentów. Wnętrze kościoła było dawniej 

polichromowane i np. w 1922 r. strop nawy zdobiła polichromia przedstawiającą Św. Rodzinę i czterech 

ewangelistów (w narożnikach stropu). Kościół usytuowany w centrum wsi jest budowlą nieorientowaną 

(ze względu na topografię terenu). W 1631 r. cmentarz otoczono murem. Obecnie istniejący, 

przykościelny, nieużytkowany obecnie cmentarz założony na planie czworoboku ze ściętymi narożnikami 

otoczony jest kamienno-ceglanym murem. W północno-wschodnim odcinku muru, od strony wsi i przy 

budynku bramnym zachowały się pozostałości pomnika żołnierzy poległych w I wojnie światowej (brak 

tablicy inskrypcyjnej). Na cmentarzu brak starych nagrobków. 

 Założenie pałacowe w Goworowie - Na terenie wsi zachowało się założenie dworskie z parkiem. Znajduje 

się ono w centrum wsi, na południe od kościoła. Związane było z dobrami sędziowskimi 

wzmiankowanymi w 1544 r., określanymi później, w XVIII i XIX. Dwór wznosi się na planie prostokąta i 

jest budynkiem dwukondygnacjowym, nakrytym dachem mansardowym z długimi lukarnami osłoniętymi 

dachami pulpitowymi. W przyziemiu zachowały się wnętrza nakryte sklepieniami kolebkowymi. W 

zespole urządzono w końcu XIX w. obecnie istniejące założenie ogrodowo-parkowe o charakterze 

krajobrazowym. Bliżej pałacu znajdowała się część ogrodowa oddzielona od dalszej krajobrazowej, 
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południowej aleją z lip drobnolistnych. W tej partii założenia czytelne są ślady kwadratowej sadzawki z 

balustradą i rowu. Nad stawem znajduje się betonowy taras obsadzony tujami. Za nim wgłębnik ze 

szpalerem strzyżonych grabów. Południowa część parku, dzielona żywopłotem wypełniona została w 

centrum polaną, obsadzoną głównie drzewami i krzewami iglastymi. Tu też znajdował się pawilon 

ogrodowy lub altana. Na południowy wchód od dworu i blisko głównej wiejskiej drogi zbudowano w 

okresie międzywojennym ujęcie wody. Otoczono je ziemnym kopcem, na którym założono 

komponowany, tarasowy ogród z kaskadą i prostokątnym basenem. Obecnie czytelne są historyczne 

granice parku i elementy jego dawnej kompozycji. 

 Kościół filialny p.w. św. Barbary wraz z cmentarzem w Jaworku - Kościół p.w. św. Barbary wzniesiono w 

stylu późnego baroku przetworzonego w stylu wczesnego, śląskiego neoklasycyzmu, który wyraził się w 

ogólnym usztywnieniu form. Wnioskując z ich prostoty kościół można uznać za dzieło lokalnego 

budowniczego. Aneksy przy prezbiterium i nawie ukończono w 1850 r. Nowe, fakturowe tynki położono 

na elewacjach w latach dwudziestych lub trzydziestych obecnego stulecia albo współcześnie. Świątynia 

znajduje się na terenie prostokątnego cmentarza, ogrodzonego ponownie 1888 r. tynkowanym murem 

ceglanym z dwiema bramami.  Na terenie cmentarza zachowały się kaplica, nieliczne, stare nagrobki 

oraz pozostałości nasadzeń (tuje). Nowy cmentarz założono przed 1865 r., na gruntach na północ od 

wsi. W północno-wschodnim narożniku starego, przykościelnego cmentarza znajduje się dawna kostnica 

z pocz. XIX w., zamieniona później na grobowiec rodzinny. Zbliżona charakterem do zabudowy wsi i 

utrzymana w stylu łączącym elementy późnego baroku oraz wczesnego klasycyzmu jest dziełem 

lokalnego budowniczego. 

 Kaplica górska w Jaworku - Na terenie Jaworka Górnego, przysiółka Jaworka została wzniesiona przed 

1785 r. bardzo skromna kaplica mszalna (górska), utrzymana w stylu budownictwa wsi. Jest to salowa 

kaplica niewyodrębnionym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, nakryta jednym, dwuspadowym 

dachem z sygnaturką z ostrosłupowym hełmem krytym gontem.  

 Zespół kościelny kościoła parafialnego p.w. św.  Jana Chrzciciela w Jodłowie - zespół kościelny złożony 

z kościoła, cmentarza i dawnej plebanii. W latach 1581-1591 luteranie zbudowali drewniany kościół, 

zastąpiono go nowym, murowanym kościołem, wzniesionym w 1756 r. z inicjatywy działającego tu 

kapłana Johanna Rotera. Świątynia w Jodłowie została wzniesiona jako skromna, barokowa budowla, o 

tradycyjnym typie przestrzennym, z wieżą od zachodu oraz z dwoma dwukondygnacjowymi aneksami 

przy prezbiterium, z oratorium na piętrze jednego z nich. Równie typowo przedstawia się czworoboczna 

wieża przechodząca w ośmiobok. Kościół usytuowany jest na stoku wzniesienia znajdującego się 

dawniej w centrum miejscowości, a obecnie ze względu na zniszczenie południowej części wsi na jej 

skraju południowym. Stary, przykościelny cmentarz powstał zapewne wraz z kościołem, w końcu XVI w. i 

wymieniony był w 1631 r., kiedy to ujęty był murem z polnych kamieni. Ten użytkowany obecnie 

cmentarz ma zarys trapezu i ograniczony jest nadal murem. Na jego terenie zachowały się liczne, dawne 

nagrobki z lat 1901-1931, w tym bardzo okazałe, także w formie kapliczek. Koło kostnicy znajduje się 

cokół po grupie figuralnej. 

 Kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła wraz z cmentarzem w Kamieńczyku - Drewniany, obecny, 

barokowy kościół wzniesiono w 1710 r. jako cmentarny. Pod względem ujęcia wnętrza (salowego z 

emporami wspartymi na słupach) kościół w Kamieńczyku reprezentuje tradycyjny typ wiejskiego 

budynku sakralnego, wywodzący się jeszcze z budownictwa doby renesansu. Tradycyjnie też 

wzbogacono bryłę kościoła wieżą. Natomiast barok uwypuklił się w przestrzennym ujednoliceniu 

prezbiterium i nawy nakrytych jednym dachem oraz w formach cebulastego hełmu wieży. Balustrady 

empor i chóru muzycznego pokryto polichromią w 1734 r. Kościół usytuowany jest w centrum wsi, na 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

49 

 

grzbiecie wzniesienia i dość wysoko w stosunku do zabudowy wsi. Bardzo interesująco przedstawia się 

wystrój wnętrza kościoła tworzony przez polichromie w stylu barokowym i ludowym. Wszystkie 

polichromie odnawiano w okresie międzywojennym. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w. 

Cmentarz wzmiankowany w 1631 r. jest starszy niż kościół i powstał zapewne jako luterański w końcu 

XVI w. niedługo po założeniu wsi. Obecnie nie jest ogrodzony. Jego zarys wyznacza szpaler świerków. 

Istnieje jeszcze dawna kostnica z 4 ćw. XIX w., murowana, na planie prostokąta, przepruta 

ostrołucznymi oknami i nakryta dachem dwuspadowym. Zachowały się stare nagrobki z lat 1920-1933. 

W sąsiedztwie kościoła stoi też pomnik żołnierzy poległych na I wojnie światowej.  

 Kościół filialny p.w. św. Marcina wraz z cmentarzem w Lesicy – kościół wybudowano w 1706 r. jako 

jednowieżowy kościół o charakterystycznej, ujednoliconej bryle nakrytej jednym dachem. W 

architekturze kościoła znaleźć można rozwiązania charakterystyczne dla baroku końca XVII i początku 

XVIII w. i są to: osie okienne w prezbiterium i w nawach oraz nisze z figurami nad portalami w bocznych 

elewacjach naw. Kościół ozdobiony został kamieniarka, będącą ludową wersją wczesnobarokowych 

detali architektonicznych i motywów zdobniczych charakterystycznych dla baroku 4 ćw. XIX w., w wersji 

propagowanej przez północnowłoskich budowniczych. Podobnie przedstawia się kamieniarka kościoła w 

sąsiednim Niemojowie. W 1858 r w skutek uderzenia pioruna kościół spłonął, po pożarze pozostały tylko 

mury obwodowe. Odbudowę przeprowadzono rok później. Świątynia usytuowana jest w centrum wsi, na 

grzbiecie wzniesienia (stąd pewnie często uderzenia piorunów w wieżę) i dość daleko od głównej drogi 

wiejskiej. Zachowana jest stylowa stolarka okienna i drzwiowa. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVI, 

XVIII i XIX w. Stary, przykościelny cmentarz o układzie tarasowym sąsiaduje z kościołem od północy, ma 

zarys półowalu i otoczony jest kamiennym murem z bramą i furtą. Brama została ozdobiona dwiema 

kamiennymi figurami z 1706 r. wykonanymi przez warsztat lesicki - figurą św. Rozalii i nieznanej (dziś) 

świętej. Na cmentarzu znajduje się kostnica wzniesiona w XIX w., zbudowana na planie czworoboku i 

nakryta dachem dwuspadowym, bezstylowa. Zachowały się pozostałości starych nagrobków z lat 1911-

1933. 

 Kościół filialny p.w. Nawiedzenia NMP wraz z cmentarzem w Niemojowie - Kościół początkowo posiadał 

status kaplicy. Ta duża, murowana budowla kryta gontem, została przebudowana w 1716 r. Przebudowę 

tę przeprowadzono w stylu wczesnego baroku. Bryła kościoła została ujednolicona w charakterystyczny 

sposób i nakryta wspólnym dachem. Zastosowano też dość rzadko stosowane rozwiązanie fasady 

powstałej z połączenia fasady bezwieżowej z wieżą częściowo zawartą w korpusie kościoła i wyłaniającą 

się z połaci dachu. Ze względu na to, że kościół wzniesiono na stoku zbudowano przed jego południowo-

zachodnią elewacją rampę, w której ścianę czołową wmurowano pięć płyt nagrobnych. Wystrój elewacji 

kościoła opracowano bardzo skromnie. Kościół usytuowany jest w południowej części wsi, na stoku 

wzniesienia i dość wysoko w stosunku do jej zabudowy. Użytkowany przykościelny cmentarz o zarysie 

owalu otoczony jest kamiennym murem z bramą filarową od południa i z bramą zamkniętą półkolistym 

łukiem od północy. Na cmentarzu zachowały się pozostałości starych nagrobków.  

 Zespół kościelny kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowej Wsi - zapewne już w XV w. istniał w Nowej 

Wsi budynek sakralny, z którego jeszcze na początku XIX w. zachowany był dzwon z datą 1486. Ten 

usytuowany na cmentarzu mały i drewniany obiekt sakralny, poświęcono kultowi św. Barbary 

motywowanemu spisaną w 1670 r. starą legendą o odnalezieniu za orędownictwem św. Barbary 

zaginionej córki tutejszego rycerza, sołtysa lub kmiecia. Ośrodek pielgrzymkowy w Nowej Wsi przyciągał 

tak dużo pielgrzymów, że przed r. 1560 zbudowano obok cmentarza drugi, również drewniany kościół 

poświęcony św. Małgorzacie. Po przejęciu roztockich dóbr przez katolika, barona von Anneberg został 

wybudowany w 1640 r. nowy, murowany kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Barbary. W końcu XVII 
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w. oba budynki sakralne nie odpowiadały potrzebom wiernych. Fundacja, nowego, barokowego obecnie 

istniejącego kościoła przypadła na początek XVIII w. Pierwszy etap budowy kościoła przypadł na lata 

1702-1714 (stan surowy bez sklepienia korpusu nawowego i bez dachu),drugi na lata 1742-1751 

(sklepienia i dach) oraz trzeci - na lata 1804-1805 (górne kondygnacje wież). To rozciągnięcie w czasie 

budowy i przyłączenie hrabstwa do Prus wpłynęło a osłabienie ruchu pielgrzymkowego, w rezultacie 

czego kościół stał się tylko wiejskim kościołem filialnym. Kościół Wniebowzięcia NMP usytuowany był 

dawniej blisko centrum wsi, a dziś ze względu na zanikanie jej wschodniej części, znajduje się blisko jej 

skraju, na niewielkim stoku wzniesienia. Na zachód od kościoła znajduje się stary cmentarz. Zapewne 

jest on identyczny z cmentarzem, na którym stała kaplica św. Barbary, istniejąca jeszcze w 1676 r. 

Została wyburzona po przeniesieniu figury świętej patronki do nowego kościoła. Obecnie istniejący, 

niewielki i nieużytkowany cmentarz o owalnym zarysie jest otoczony murem z półkoliście zamkniętą 

bramą. Do muru przylega bardzo prosta, barokowa kostnica wzniesiona na planie kwadratu Na 

cmentarzu zachowały się nieliczne nagrobki z lat dwudziestych i trzydziestych XX w.  

 Kościół  filialny p.w.  św. Michała w Pisarach - Bardzo prosty pod względem architektonicznym kościół 

przypomina lokalne budownictwo użytkowe, wzbogacone elementami neogotyku, stylu arkadowego 

i neoromanizmu szkoły berlińskiej. Świątynia jest budowlą jednonawową z wyodrębnionym prezbiterium 

i z dwukondygnacjowym aneksem. Już w poł. XVIII w. istniał w Pisarach kościół, który usytuowany był 

na stoku wzniesienia wznoszącego się przy drodze z Pisar do Smreczyny. W latach 1858— 1859 stary 

nie możliwy już do użytkowania kościół drewniany zastąpiono nowym, budując we wsi nowy, obecny, 

murowany i tynkowany kościół, który usytuowano w bardziej dogodnym miejscu, na płaskim terenie w 

centrum wsi oraz przy rozwidleniu wiejskich ulic. Przy kościele nie było cmentarza. 

 Kościół parafialny p.w. św. Marcina w Roztokach - w 1560 r stał w Roztokach drewniany kościół, który 

został w latach 1590 - 1595 zastąpiony nowym, murowanym. Kościół był jednak zbyt mały w stosunku 

do potrzeb, w związku z czym podjęto zamysł budowy nowego. w latach 1725-1726 ukończono budowę 

nowego kościoła z wieżą. Kościół usytuowany jest na północnym krańcu wsi, na terenach zalewowych 

Nysy Kłodzkiej. Ma zwarta i jednolita bryłę. Jest budowlą orientowaną z wyodrębnionym, zamkniętym 

trójbocznie prezbiterium, wspierającymi bogate belkowanie i sklepienie kolebkowe z lunetami. W osi 

elewacji bocznej uszakowy portal. Nad nim nisza z figurą św. Jana Nepomucena. Stary, przykościelny, 

użytkowany obecnie cmentarz o zarysie nieregularnego wieloboku otoczony jest murem, w który 

włączono kostnicę. W południowo-zachodnim odcinku tego muru i przed fasadą kościoła znajduje się 

główna, murowana, późnobarokowa brama z 2 poł. XVIII w. Tworzy ją wyższy i szerszy odcinek muru, 

przepruty półkoliście zamkniętym otworem w kamiennym obramieniu. Do 1 830 r. znajdował się na 

cmentarzu kamienny krucyfíks wykonany w 1781  r. przez Josepha Luxa, później wywieziony do 

Boboszowa. Obecnie na terenie cmentarza zachowały się kamienny krucyfîks z 2 poł. XIX w., płyty 

nagrobne wmurowane w ściany kościoła oraz dwie barokowe rzeźby położone przy cmentarnym murze, 

koło kaplicy. W 1 732 r. wzniesiono kostnicę, włączoną w cmentarny mur. Jest to bardzo prosty, wręcz 

użytkowy budynek wzniesiony na planie czworoboku Plebania i zagroda plebańska znajdują się na 

południe od kościoła Dość duża plebania, świadcząca o randze tutejszej parafii, wzniesiona w końcu 

XVIII w. utrzymana była w stylu późnobarokowego, rodzimego, użytkowego budownictwa. Wznosił ją 

niewątpliwie lokalny budowniczy, który wykorzystywał tradycyjne układy przestrzenne, jak i rozwiązania 

zaczerpnięte z wczesnego baroku i rozpowszechnione w baroku dojrzałym. Wszystkie te formy jednak 

uległy daleko idącemu uproszczeniu. Czytelny jest też wpływ neoklasycyzmu wyrażający się w dominacji 

płaszczyzny ścian i w oszczędnym stosowaniu architektonicznej artykulacji. 
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 Założenie dworskie Roztokach - Na północ od zespołu kościelnego oraz w jego sąsiedztwie znajduje się 

dawne sędziostwo, zamienione później na dominialny folwark. W 1568 r. powstał na jego terenie dwór z 

portalem z datą 1569, zbudowany przez któregoś z sędziów. Zachowały się pozostałości portalu 

sędziowskiego dworu w Roztokach wmontowane w nowy portal z końca XVI w., lub z przełomu XVI i 

XVJI stulecia. Dwór był wielokrotnie naprawiany po zniszczeniach wojennych czy w innych kataklizmach 

i z czasem zatracił niektóre swe cechy stylowe. Ostatnia znacząca przebudowa przypadła na lata po r. 

1836, po pożarze. Powstały wówczas obecny, naczółkowy dach i trapezowe szczyty nad bocznymi 

elewacjami. Wprowadzono proste podziały gzymsowe, w rezultacie budynek odbudowano w stylu 

lokalnego, użytkowego budownictwa utrzymanego w stylu bardzo prostego neoklasycyzmu. 

Przeprowadzano też pewne drobne modernizacje w 2 poł. XIX w. Obecny dwór w Roztokach jest 

budynkiem murowanym, mieszkalno-gospodarczym, założonym na planie wydłużonego prostokąta, 

jednotraktowym (niekiedy z wtórnymi podziałami), dwukondygnacyjnym, nakrytym dachem 

naczółkowym. Roztocki dwór znajduje się w zachodniej pierzei folwarku założonego na rzucie 

nieregularnego czworoboku obudowanego ze wszystkich stron. Zabudowę tego folwarku tworzą dwa 

murowane budynki powstałe  w czasach nowożytnych i odbudowane w 1836. Jeden z nich, w pierzei 

północnej, zmodernizowany został dodatkowo w 2 poł. XIX w., a drugi w pierzei wschodniej zachował się 

w formach z 1836 r. Jest on zbliżony stylistycznie do dworu. 

 Zespół kościelny kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Różance - W średniowieczu istniał we wsi kościół, 

który był zapewne drewniany. Został zniszczony w czasie wojen husyckich, nowy drewniany kościół 

wybudowali luteranie przed 1575 r. W czasie wojen trzydziestoletnich w roku 1647 została splądrowana i 

wyniku zniszczeń powodu złego stanu technicznego nie odpowiadała już potrzebą. Nowy murowany 

kościół ukończono w 1660 r. Obecny swój kształt świątynia uzyskała w latach 1755-1756. Jeszcze w 

1756 r. powstały freski wykonane przez malarza Bartscha z Wilkanowa. W 1787 r. został upiększony 

prospekt organowy. W 1850 r. zostały odnowione przez malarza Becka z Międzylesia malowidła na 

sklepieniu nawy. W latach 1889-1899 renowacja dotyczyła też wyposażenia oraz fresków na sklepieniu 

prezbiterium odnowionych przez malarza Rongego z Regensburga, inny malarz, Rokowsky 

przeprowadził renowację rzeźb, ołtarzy i innych polichromii. I w końcu w 1913  r. malarz Reinsch z Lądka 

przemalował wszystkie polichromie w nawie kościoła. Na zdobionych wcześniej freskami balustradach 

empor umieścił on własne, nowe obrazy malowane na blasze. W wyniku licznych przemalowań 

oryginalne są tylko wąskie i długie freski umieszczone pod emporami w nawie głównej. Pozostałe 

malowidła przemalowano w mniejszym, lub większym stopniu, zapewne z zachowaniem starej tematyki. 

Także po 1945 r. kościół był remontowany, ale wykonywano wówczas tylko prace budowlane dotyczące 

elewacji i dachu. Remonty te przeprowadzono w latach 1958 i 1968 oraz po 1990 r. W czasie ostatniej 

renowacji przekształcono ramowy podział elewacji zakłócając jego logikę i proporcje lub w niektórych 

miejscach w ogóle go zlikwidowano. Kościół w Różance można uznać za dzieło dojrzałego baroku. 

Kościół usytuowany jest w centrum wsi, na lekkim wzniesieniu. Jest budowlą orientowaną z 

wyodrębnionym prezbiterium, zamkniętym półkoliście, niewiele węższym od nawy, oddzielonym od jej 

wnętrza skrajnymi uskokami muru i łukiem tęczowym, wspartym na kompozytowych pilastrach. 

Wewnątrz zachowały się omówione powyżej polichromie i wyposażenie z XVIII w. Stary cmentarz, na 

którym wznosi się kościół, założony na rzucie owalu otoczony został kamiennym murem z dwiema 

bramami od strony głównej ulicy wiejskiej. Ważniejszą z nich jest chyba brama wschodnia, gdyż 

sąsiadujące z nią odcinki muru zostały dekoracyjnie ukształtowane, wzdłuż krzywej wklęsłej.  Na 

cmentarzu rozszerzonym przed 1945 r. nie zachowały się pozostałości starych nagrobków. Istnieje 

pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Na terenie nowszej części cmentarza zachowały się 
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tylko nieliczne stare nagrobki. W południowy odcinek muru starego cmentarza wmurowano w czasie 

budowy kościoła (ok. 1756 r.) nową kostnicę. Później została ona zamieniona na kaplicę grobową, 

Pochowano w niej proboszcza Johanna Spittela (zm.1874).  Plebania wzmiankowana była po raz 

pierwszy w 1631 r, obecnie istniejący budynek powstał lub był przebudowywany w 2 poł. XVIII w. lub w l 

ćw. XIX w. Ostatnia modernizacja wykonana został w latach 1874-1899. 

 Dom mieszkalno-handlowy kupca Johanna Volkmera w Różance - Znajduje się on na północnym krańcu 

wsi. Według lokalnej tradycji miał to być początkowo folwark należący do średniowiecznego państewka 

Szczerba. Na początku jednak XVII w. użytkowany już był przez osoby prywatne (kmieci?) jako zagroda. 

W 2 poł. XVIII w. zagroda ta należała do kupca płóciennego Johanna Volkmera. Dom ten założony na 

planie litery L (poprzez skrajne usytuowanie nowej dobudówki przy istniejącym korpusie) składa się z 

części dwu- i trzytraktowej, rozdzielonych, jak w miejskich kamienicach długą i wąską sienią z 

przechodem. Na rzucie tym wznosi się dwukondygnacjowy budynek nakryty dachami dwuspadowymi. 

Wystrój elewacji tworzą kamienne obramienia okienne. Najokazalszy, dekoracyjny szczyt od wschodu. 

W którego centrum umieszczono dwie nisze, w których stały dawniej (jeszcze w 1969 r.) dwie naturalnej 

wielkości figury Marii i św. Floriana. Od zachodu dostawiono do domu w 1853 r. dwunawowy budynek 

gospodarczy nakryty sklepieniem wielopolowym z przęsłami wydzielonymi gurtami i nakrytymi kapą 

czeską. Pozostałe budynki tworzące dużą zagrodę w czworobok i pochodzące z 2 poł. XVIII w. są już 

bezstylowe. interesujący jest tylko ośmioboczny, murowany gołębnik, zdobiony gzymsami i nakryty 

ośmiopołaciowym dachem, powstał on zapewne jeszcze ok. poł. XIX w. 

 Zespół kościelny kościoła filialnego p.w. św. Floriana w Szklarni -  Kościół, jak świadczy data na portalu 

został wzniesiony w latach 1801-1802 r. W trakcie budowy zawaliła się wieża, którą odbudowano w rok 

później. Kościół miał status świątyni cmentarnej i wezwanie św. Floriana. Obecnie jest to kościół filialny. 

Zachował on swe historyczne wezwanie. Remontowany był w latach 1976-1978. Ten niewielki kościół 

wzniesiono w bardzo uproszczonym (i usztywnionym pod wpływem wczesnego neoklasycyzmu) stylu 

późnego baroku. Świątynia usytuowana jest we wschodniej części wsi i blisko jej centrum. Jest budowlą 

orientowaną z zamkniętym półkoliście prezbiterium, węższym od nawy, ale nie niższym od niej. 

Cmentarz przy kościele uzyskał zarys prostokąta i otoczony został (niedługo po wzniesieniu kościoła) 

ceglanym i tynkowanym murem, w którego obwód włączono kostnicę, furtę i budynek bramny. Układ 

tych trzech elementów małej architektury był komponowany, w centrum tego muru, na osi portalu 

kościoła umieszczono furtę, a przy skrajach muru i w narożnikach cmentarza dwa niewielkie budynki o 

identycznych bryłach. Przypomina to nieco kompozycje przestrzenne stosowane w sztuce ogrodowej. 

Na cmentarzu nie zachowały się pozostałości dawnych nagrobków. 

 

4.3. Stan stanowisk archeologicznych 

Stanowiska archeologiczne na terenie gminy Międzylesie zlokalizowane są zasadniczo na niezabudowanych 

terenach rolniczych, będących w bieżącym użytkowaniu. W związku z powyższym nie istnieją realne zagrożenia 

zniszczenia całości substancji zabytkowej zawartej w obrębie danego stanowiska. W gminie Międzylesie 

udokumentowano 22 stanowiska archeologiczne 1 w Boboszowie, 1 w Długopolu Górnym, 1 w Domaszkowie, 3 

w Gniewoszowie, 1 w Jaworku, 2 w Lesicy,  6 w Międzylesiu, 2 w Niemojowe, 1 w Nowej Wsi, 1 w Potoczku, 2 w 

Różance, 1 w Szklarni. Część stanowisk to stanowiska archiwalne bez lokalizacji. Jako stanowisko o największej 

wartości należy uznać stanowisko w Długopolu Górnym – grodzisko z X/XI-XII wieku, wpisane do rejestru 

zabytków. Szczegółowy wykaz stanowisk archeologicznych zawiera cześć II Kierunki. 
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4.4. Strefy ochrony konserwatorskiej 

Na terenie Gminy Międzylesie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Międzylesie (uchwała Nr XXVIII/183/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 maja 2005 r) ustanowił strefy 

ochrony konserwatorskiej: 

 strefę „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej, 

 strefę „B" częściowej ochrony konserwatorskiej, 

 strefę „K" ochrony krajobrazu kulturowego, 

 strefę „E" ochrony ekspozycji, 

 strefę „W" ochrony archeologicznej, 

 strefę „OW" obserwacji archeologicznej dla miejscowości o średniowiecznej metryce i stanowisk 

archeologicznych. 

 

Strefę „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej wyznaczono w: Boboszowie, Długopolu Górnym, Domaszkowie, 

Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie. Kamieńczyku, Lesicy, Międzylesiu, Niemojowie, Nowej Wsi, 

Różance i Szklarni. W granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego planu, obowiązują: 

a) obowiązuje pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie  

działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową, 

b)  nakazuje się zachowanie historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowania dróg, ulic, 

placów, linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych i kompozycji zieleni,  

c) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 

sytuacji, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz 

nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej, 

d) nakazuje się poddanie szczególnym rygorom (dotyczących gabarytów i sposobu kształtowania 

bryły) nowej zabudowy -maksymalnie do 4 kondygnacji w tym poddasze użytkowe, przy założeniu 

nawiązania wysokością budynków do budynków sąsiadujących i wpisanie się przez to w sylwetę 

miejscowości, z dachami o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi 

materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu (z wykluczeniem materiałów 

dochówkopodobnych), 

e) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o 

asymetrycznym nachyleniu połaci, 

f) ustala się konserwację zachowanych głównych elementów układu przestrzennego, szczególnie: 

posadzek, ścian (zabudowa, zieleń) i elewacji oraz dążenie w miarę możliwości do usunięcia 

elementów uznanych za zniekształcające założenie historyczne i odtworzenie elementów 

zniszczonych w oparciu o szczegółowe warunki określane każdorazowo przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, 

g) dopuszcza się usunięcie lub przebudowę obiektów dysharmonizujących przestrzeń zabytkową, 

h) ustala się wymóg konsultowania i uzyskania uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

wszelkich zmian i podziałów nieruchomości oraz przebudowy, rozbudowy i remontów wszystkich 

obiektów będących w strefie, a także uzgadniania wszelkich zamierzeń inwestycyjnych na tym 

obszarze, 

i) ustala się wymóg uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie 

wszelkich prac ziemnych, które uwarunkowane są przeprowadzeniem badań archeologicznych 

wyprzedzających lub towarzyszących.  
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Strefę „B" częściowej ochrony konserwatorskiej wyznaczono w: Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, 

Goworowie, Jaworku, Międzylesiu, Nowej Wsi, Roztokach, Różance i Szklarni. W granicach strefy „B” ochrony 

konserwatorskiej, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu, obowiązują następujące ustalenia: 

a) ustala się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede 

wszystkim układu dróg, sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

b)  ustala się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z 

dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów, 

c) wszelka działalność inwestycyjna powinna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już 

związków przestrzennych i planistycznych, 

d)  nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 

skali i formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji 

historycznej i współczesnej, 

e)  ustala się wymóg uzgadniania ze Służbą Ochrony Zabytków zmian rodzaju nawierzchni dróg oraz 

korekt lub zmian w ich przebiegu, 

f) ustala się wymóg konsultowania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich 

działań inwestycyjnych w zakresie: 

-budowy nowych obiektów kubaturowych, 

- remontów, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w wykazie  

zabytków architektury i budownictwa, 

- zmian historycznie ukształtowanych wnętrz urbanistycznych i ruralistycznych, 

- prowadzenia wszelkich prac ziemnych, 

g) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy w zakresie gabarytów i sposobu kształtowania bryły do 

miejscowej tradycji architektonicznej, 

h)  zaleca się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących, 

i) ustala się wysokość zabudowy na terenach wsi 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, w 

mieście 4 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, 

j) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami 

naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu (z wykluczeniem materiałów 

dochówkopodobnych), 

k) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o 

asymetrycznym nachyleniu połaci. 

Strefę „K" ochrony krajobrazu kulturowego wyznaczono w Boboszowie, Dolniku, Długopolu Górnym, 

Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie, Kamieńczyku, Lesicy, Michałowicach, 

Międzylesiu, Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Roztokach, Różance, Smreczynie i 

Szklarni. W granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu, 

obowiązują następujące ustalenia: 

a) ustala  się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym 

ich odtworzeniem, 

b)  ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem; 

c) dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących,  

d)  ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, 

e)  zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów o 

asymetrycznym nachyleniu połaci, 

f)  ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami 

naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu. 
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g)  ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura 

regionalna inspirowana ma być charakterem budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architektura 

współczesna, komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu. 

Strefę „E" ochrony ekspozycji wyznaczono w Pisarach (z drogi ku kościołowi), Roztokach (z drogi z Domaszkowa 

do Roztok, w kierunku kościoła w Nowej Wsi), Różance (z drogi z Międzylesia do Różanki, ku tej wsi). W zasięgu 

strefy „E” ochrony ekspozycji, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu, obowiązują następujące ustalenia: 

a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, 

b) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów 

o asymetrycznym nachyleniu połaci, 

c) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami 

naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu. 

d) ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura 

regionalna inspirowana ma być charakterem budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architektura 

współczesna, komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu. 

Strefę „W" ochrony archeologicznej wyznaczono w Długopolu Górnym, Gniewoszowie, Niemojowie, Nowej Wsi. 

W granicach strefy „W” ochrony archeologicznej obowiązują, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu, 

następujące ustalenia: 

a) zakazuje się wszelkiej działalności inwestycyjnej, która mogłaby naruszyć specyficzną formę 

obiektów znajdujących się w niniejszej strefie 

b) ustala się wymóg uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przedsięwzięć o 

charakterze rewaloryzacyjnym i prac rekultywujących, 

Strefa „OW" obserwacji archeologicznej obejmująca miejscowości o średniowiecznej metryce i stanowisk 

archeologicznych wyznaczono w Boboszowie, Długopolu Górnym, Dolniku, Domaszkowie, Gajniku, 

Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Międzylesiu, Nagodzicach, Nowej Wsi, Roztokach, Różance i Szklarni. W 

granicach strefy OW” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu, 

następujące ustalenia: 

a) nakazuje się, aby wszelkie inwestycje planowane na obszarach objętych strefą „OW" były  

uzgadniane ze Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

b)  na obszarze działek, na których leżą stanowiska archeologiczne wszelka działalność inwestycyjna 

uzależniona jest od opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

5. REKOMENDACJE I WNIOSKI ZAWARTĘ W AUDYCIE 

KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIE PRZEZ AUDYT 

KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH 

Dla obszaru obejmującego Miasto i Gminę Międzylesie nie opracowano Audyty Krajobrazowego, w 

związku z czym brak jest rekomendacji, wniosków oraz wyznaczonych granic krajobrazów 

priorytetowych. 
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6. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W TYM OCHRONY 
ICH ZDROWIA 

6.1. Warunki zamieszkiwania 
6.1.1. Zasoby mieszkaniowe 

Przeciętne wskaźniki dotyczące mieszkalnictwa w gminie Międzylsie są zbliżone do poziomu występującego w 

skali kraju i województwa dolnośląskiego. Podobnie kształtuje się problematyka związana z gospodarką 

mieszkaniową, to jest: 

 nadal wysoki odsetek mieszkań o niskim standardzie; 

 ograniczone fundusze na remonty bieżące; 

 niezaspokojone potrzeby kwaterunkowe ludności; 

 wysoka przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie; 

 mała powierzchnia użytkowa w m² na 1 osobę; 

 wysoka przeciętna liczba osób na 1 izbę. 

Na terenie gminy występują zróżnicowane typy zabudowy. Zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna i 

jednorodzinna – usługowa występuje głównie na terenach wiejskich, natomiast zabudowa wielorodzinna na 

terenie miasta. Powierzchnie działek w zależności od typu zabudowy wahają się od 500 do 2000 m². Przeciętna 

wysokość zabudowy na wsi wynosi 2, a maksymalnie 3 kondygnacje, natomiast w mieście do 5 kondygnacji. 

 

Tabela 10. Gmina Międzylesie – liczba budynków mieszkalnych według formy własności (na dzień 01.01.2016) 

Lp. Forma własności Miasto 
Tereny 

wiejskie 

Razem 

miasto i 

gmina 

1 2 3 4 5 

1 
Skarb Państwa (włącznie z gruntami przekazanymi w użytkowanie 

wieczyste)  
4 11 15 

2 Gmina, jednostki  organizacyjne gmin i związków międzygminnych 31 38 69 

3 
Użytkownicy wieczyści na gruntach gmin i związków 

międzygminnych 
16 0 16 

4 Osoby fizyczne 269 1283 1552 

5 Spółdzielnie 2 5 7 

6 Kościoły i związki wyznaniowe 2 5 7 

7 
Powiat (włącznie z gruntami przekazanymi w użytkowanie 

wieczyste)  
0 1 1 

8 
Województwa (włącznie z gruntami przekazanymi w użytkowanie 

wieczyste)  
0 0 0 

9 Spółki prawa handlowego i inne podmioty, nie wymienione wyżej 1 3 4 

10 Łącznie 325 1 346 1671 
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Tabela 11. Gmina Międzylesie - wskaźniki charakteryzujące warunki zamieszkania w 2014 

Lp. 
Wskaźnik zasobów 

mieszkaniowych 
Kraj 

Woj. 

dolnośląskie 

Powiat 

kłodzki 

Gmina Międzylesie 

Międzylesie 
Obszar 

wiejski 
Łącznie 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 

przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 1 

mieszkania [m2] 

73,4 72,2 68,3 67,2 86,5 79,3 

2 

przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa mieszkania 

na 1 osobę [m2] 

26,7 27,9 26,5 25,5 31,6 29,4 

3 
mieszkania na 1000 

mieszkańców 
363,4 386,2 388,5 379,5 365,6 370,6 

4 
przeciętna liczba izb w 

1 mieszkaniu 
3,82 3,84 3,58 3,33 4,11 3,82 

5 
przeciętna liczba osób 

na 1 mieszkanie 
2,75 2,59 2,57 2,64 2,74 2,70 

6 
przeciętna liczba osób 

na 1 izbę 
0,72 0,67 0,72 0,79 0,67 0,71 

 [źródło: GUS. Bank Danych Lokalnych, data aktualności danych: 21.06.2016 ]  

 

Tabela 12. Gmina Międzylesie – zasoby mieszkaniowe w 2014 roku 

Lp. Nazwa 

Zasoby mieszkaniowe 

mieszkania izby 

powierzchnia 

użytkowa mieszkań 

[m2] 

1 2 3 4 5 

1 Miasto Międzylesie 1 028 3 419 69 041 

2 Obszar wiejski gminy 1 728 7 098 149 487 

3 Miasto i gmina razem 2 756 10 517 218 528 

[źródło: GUS. Bank Danych Lokalnych, data aktualności danych: 21.06.2016 ]  

 

Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Międzylesie wyniosła w 2014 roku 218 528 m². 

Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy na przestrzeni ostatnich lat kształtuje się na stałym poziomie. 

Realizowana jest głównie prywatna zabudowa jednorodzinna, lecz wielkość tego budownictwa nie jest 
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dynamiczny i tylko w nieznacznym stopniu poprawia wskaźniki zagęszczenia mieszkańców w zasobach 

mieszkaniowych gminy. Przeciętna liczba osób w mieszkaniu jest taka sama jak w powiecie kłodzkim. Natomiast 

wskaźniki w przeliczeniu na metr kwadratowy kształtują się podobnie do średniej z innych gmin miejsko – 

wiejskich z powiatu kłodzkiego i jest wyższy niż średnia dla powiatu. 

 

6.1.2. Budownictwo mieszkaniowe komunalne 

W 2013 r własnością komunalną objętych było 194 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 9393 

m². Średnia powierzchnia mieszkania komunalnego w gminie jest wyższy niż wskaźniki dla powiatu i 

województwa przy czym wskaźnik liczby mieszkań na 100 mieszkańców jest zbliżony do warunków w powiecie i 

województwie oraz niższy niż przeciętna na terenie kraju. 

Tabela 13. Gmina Międzylesie - komunalne zasoby mieszkaniowe w 2013 r 

Lp. Nazwa 

Mieszkania ogółem 

 Liczba 

mieszkań 

komunalnych 

na 100 

mieszkańców 

Liczba mieszkań 

 

Powierzchnia 

użytkowa 

mieszkań 

[m2] 

Średnia 

powierzchnia 

użytkowa w m2/ 

1 mieszkanie 

1 2 3 4 5 6 

1 POLSKA 934 863 41 585 794 44,48 2,43 

2 DOLNOŚLĄSKIE 129 168 6 007 012 46,51 2,15 

3 Powiat kłodzki 8 812 407 175 46,21 2,16 

4 Miasto Międzylesie 130 5 885 45,27 2,21 

5 Obszar wiejski gminy Międzylesie 64 3 508 54,81 1,82 

6 Miasto i gmina Międzylesie razem 194 9 393 48,42 2,06 

[źródło: GUS. Bank Danych Lokalnych, data aktualności danych: 21.06.2016 ]  

 

Własność komunalna stanowi 4,13 % ogółu zasobów mieszkaniowych na terenie gminy. Przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania komunalnego wynosi 48,42 m². 

 

6.1.3. Budownictwo mieszkaniowe 

Na terenie gminy Międzylesie w 2014 roku oddano do użytku 11 mieszkań, składających się ze 57 izb. Łączna 

powierzchnia użytkowa nowo oddanych mieszkań wyniosła 1393 m². Wszystkie mieszkania w 2014 oddano w 

systemie jednorodzinnym. 

W 2014 roku wskaźnik ilości nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców był niszy od wartości 

charakteryzującej powiat Kłodzki, oraz znacząco niższy od wskaźnika dla całego województwa dolnośląskiego. 

Natomiast w kolejnym porównaniu obserwujemy, że przeciętna powierzchnia nowo oddanego mieszkania była 

wyższa od wartości przyporządkowanej dla województwa i powiatu. Należy nadmienić, że prezentowane dane nie 

są wizerunkiem stałych tendencji, lecz tylko obrazem sytuacji w danym roku i mogą z roku na rok ulegać 

znacznym zmianom. Bez względu na to gmina Międzylesie nie jest obecnie atrakcyjnym miejscem pod względem 

osadnictwa, zwłaszcza dla dotychczasowych mieszkańców gminy, o czym świadczy między innymi obserwowane 

od kilku lat ujemne saldo migracji. Wpływ na to ma zła kondycja lokalnej gospodarki i związany z tym brak 

nowych miejsc pracy. Z drugiej strony atrakcyjne walory krajobrazowe, bardzo dobre powiązanie komunikacyjne z 
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regionem, bezpośrednie sąsiedztwo atrakcyjnych miast uzdrowiskowych Dolnego Śląska stanowią istotne 

czynniki do dalszego rozwoju zabudowy mieszkaniowej gminy pomimo negatywnych tendencji w skali kraju i 

województwa. 

Rysunek 4. Gmina Międzylesie – wskaźniki charakteryzujące mieszkania oddane do użytku w roku 

2014 na 1000 mieszkańców, na tle powiatu i województwa 

 

Rysunek 5. Gmina Międzylesie – powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w roku 2014 na tle 

powiatu i województwa 
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Tabela 14. Gmina Międzylesie – mieszkania oddane do użytku w roku 2014 [źródło: GUS 2015] 

Lp. Wyszczególnienie 

Gmina Międzylesie 

Powiat 
Kłodzki 

Województwo 
Dolnośląskie 

Razem Miasto 
Tereny 

wiejskie 
gminy 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mieszkania oddane do użytku ogółem na 

1000 ludności 
1,5 2,2 1,1 2,4 4,8 

2 Mieszkania oddane do użytku ogółem 11 6 5 391 13953 

3 W tym mieszkania oddane do użytku  

w budownictwie indywidualnym na 1000 

ludności 

1,5 2,2 1,1 1,3 2,0 

4 W tym mieszkania oddane do użytku  

w budownictwie indywidualnym 
11 6 5 220 5702 

5 Nowe izby mieszkalne ogółem na 1000 

ludności 
7,7 11,8 5,3 9,4 18,1 

6 Nowe izby mieszkalne ogółem 57 32 25 1546 52687 

7 W tym nowe izby mieszkalne w 

budownictwie indywidualnym na 1000 

ludności 

7,7 11,8 5,3 7,2 10,0 

8 W tym Izby mieszkalne w budownictwie 

indywidulanym 
57 32 25 1178 29159 

9 Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem 

w m² 
1393 716 677 39225 1255414 

10 Przeciętna powierzchnia użytkowa  

1 nowego mieszkania (ogółem) w m² 
126,6 119,3 135,4 100,3 90 

11 Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań 

w budownictwie indywidualnym w m² 
1393 716 677 31101 770938 

12 Przeciętna powierzchnia użytkowa  

1 nowego mieszkania w budownictwie 

indywidualnym w m² 

126,6 119,3 135,4 141,4 135,2 

 

Istotną cechą oddanych mieszkań w roku 2012 w gminie są wskaźniki dla terenów wiejskich, których ilość na 

1000 mieszkańców jest znaczącą niższa od średniej w województwie i powiecie. Wynika to z bardzo małej ilości 

mieszkańców analizowanego terenu, więc braku reprezentatywności tych wskaźników, ale razem z dodatnim 

bilansem liczby mieszkańców na terenach wiejskich gminy jest sygnałem potrzeb zapewnienia warunków 

prawnych, poprzez ustalenia niniejszego studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 

zaktywizowania rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich gminy. 

 

Na etapie niniejszej diagnozy (uwarunkowań rozwoju), będącej częścią Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego, nadmienić można, że perspektywiczne potrzeby mieszkaniowe są ściśle 

powiązane ze skalą rozwoju ludności, istniejącym deficytem mieszkań samodzielnie zamieszkiwanych, jakością 
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zasobów mieszkaniowych (wiek i stopień zużycia technicznego) oraz aspektami ekonomicznymi wynikającymi z 

polityki społeczno – gospodarczej państwa (zamożność społeczeństwa, dostępność do tanich kredytów 

hipotecznych, itp.). W przypadku gminy Międzyelsie czynnikami decydującymi w głównej mierze o potrzebie 

wyznaczenia i rezerwowania terenów przeznaczonych pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, pomimo 

prognozowanej malejącej liczby ludności, będącej konsekwencją dotychczasowych procesów demograficznych 

są: 

 przewidywane dążenie do modelu gospodarstw rodzinnych mieszkających samodzielnie – co wiąże się 

ze znacznym defuzytem miszkań, 

 konieczność wymiany zużytej technicznie zabudowy na nową - co wiąże się ze znacznym defuzytem 

miszkań; 

 prognozowany spadek liczby ludności, będący konsekwencją dotychczasowych procesów 

demograficznych, a zwłaszcza ruchów migracyjnych może zaś doprowadzić do konieczności 

utrzymywania niezamieszkanej substancji. 

Rozwój osadnictwa w gminie powinien sprowadzać się do: 

 uzupełniania istniejących luk w zabudowie; 

 podnoszenia wartości użytkowych istniejącej substancji mieszkaniowej poprzez wykonywanie remontów, 

modernizacji oraz rozbudowy; 

 wymianę zużytej zabudowy w obrębie dotychczasowego siedliska; 

 realizację zabudowy na nowych działkach budowlanych, aktywizacje wartościowych terenów gminy pod 

zamieszkanie. 

Za jednostki rozwojowe w gminie Międzylesie uznać należy, poza miastem,  miejscowości największe i zarazem 

koncentrujące już wykształcone funkcje usługowe oraz miejscowości o wysokich walorach rekracyjno – 

turystyczno – mieszkaniowych.  Dla terenów preferowanego rozwoju funkcji mieszkaniowych należy przyjmować 

zasadę wyposażania ich w niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej i technicznej, dopuszczając 

realizację usług podstawowych w formie urządzeń wbudowanych lub wolnostojących.  

W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego w kierunkowej części Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzylesie należałoby określić następujące kierunki rozwoju: 

 adaptację, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy; 

 dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług lokalnych i 

zabudowy mieszkniowej; 

 kształtowanie nowej zabudowy popzez – tworzenie zabudowy zwartej (wypełnianie luk, enklaw, 

realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych, wzdłuż istniejących dróg, 

tworzenie nowych stref pod zabudowę); 

 preferowanie regionalnych cech architektonicznych w budownictwie; 

 realizację zabudowy usługowej i gospodarczej z dostosowaniem formy architektonicznej do otaczającej 

zabudowy i krajobrazu; 

 uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych. 

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarki przestrzennej, określonych w ustawie o samorządzie 

terytorialnym, następuje na drodze stanowienia przepisów gminnych jakimi są miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego oraz ich praktycznego egzekwowania. Podstawą do ustalenia warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu, a w rezultacie wydania pozwolenia na budowę, są ustalenia planu 

miejscowego. 
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6.2. Oświata i wychowanie 

W roku szkolnym 2015/2016 sieć oświatowa na terenie Gminy i Miasta Międzylesie składała się z następujących 

placówek: 

 Samorządowe Przedszkole ul. Wojska Polskiego 25, Międzylesie, 

 Zespół Szkolno- Przedszkolny im. ‘’ Przyjaciół Dzieci ‘’ w Domaszkowie ul. Kolejowa 10, 

 Zespół Szkół w Międzylesiu ul. Bolesława Chrobrego 2. 

 

Tabela 15. Gmina Międzylesie – charakterystyka obiektów oświatowych w roku szkolnym 2015/20116 [źródło: 

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie] 

Lp. Placówki: Ilość uczniów Ilość oddziałów 
Ilość nauczycieli 

(liczba etatów) 

1 2 3 4 4 

1 Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 118 5 8 

2 Zespół Szkolno- Przedszkolny im. ‘’Przyjaciół 

Dzieci ’ w Domaszkowie, w tym: 
261 14 

26 Przedszkole 67 3 

Szkoła podstawowa 140 8 

Gimnazjum 54 3 

3 Zespół Szkół w Międzylesiu, w tym: 405 21 

39 Szkoła podstawowa 307 15 

Gimnazjum 98 6 

8 Suma 784 40 73 

Ogółem w roku szkolnym 2013/2014 z gminnej sieci oświatowej korzystało 784 uczniów, z czego: 185 dzieci 

w przedszkolach, 447 uczniów w szkołach podstawowych; 150 uczniów w gimnazjach. Pozostawali oni pod 

opieką 73 nauczycieli. 

Powyższe oznacza, że przeciętnie na jednego nauczyciela przypadało 10 wychowanków. 

 

Młodzież z gminy Międzyelsie korzysta również z bogatej sieci placówek zlokalizowanych poza granicami 

samorządu, głównie w Kłodzku i we Wrocławiu. Dotyczy to pobierania nauki w szkołach średnich o innych 

specjalizacjach niż w miejscowych placówkach oraz na wyższych uczelniach. 

Obecnie gminna i powiatowa sieć oświatowa jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb w zakresie 

wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. 

 

6.3. Kultura 

Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmuje się Miejsko Gminny Ośrodek Kultury zlokalizowany w 

Międzylesu przy ul. Wolności 15 MGOK prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i usługową. MGOK wychodzi 

z szeroką i zróżnicowaną ofertą inicjatyw kulturalnych. Przy MGOK funkcjonują zespoły i sekcje zainteresowań. 

Prowadzone przez MGOK koła zainteresowań skupiają aktywnych kulturalnie mieszkańców gminy, a poziom 
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prezentowanych działań artystycznych wykracza po za ramy ruchu amatorskiego jak w przypadku działań 

teatralnych czy muzycznych.  

MGOK w realizacji swoich zadań współdziała z instytucjami kultury, oświaty, instytucjami artystycznymi, 

impresariatami, organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, z klubami sportowymi, 

turystycznymi, rekreacyjnymi, z sołectwami gminy Międzylesie, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 

instytucjami kultury i oświaty  

i organizacjami krajowymi i zagranicznymi. MGOK posiada swoją filię w Domaszkowie: Wiejski Ośrodek Kultury w 

Domaszkowie. 

Działalność w w/w instytucjach kultury obejmuje organizowanie rożnego rodzaju imprez, m.in.: koncerty, 

spektakle, wystawy, wernisaże, spotkania, warsztaty, konkursy, imprezy plenerowe, koła zainteresowań, kluby 

czytelników czy miłośników poezji, akcji artystycznych, zajęć dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, szkoleń. Wśród 

podejmowanych przedsięwzięć przez Ośrodek Kultury na szczególną uwagę zasługują: imprezy rekreacyjne i 

plenerowe (np. Kiermasz Adwentowy; Dożynki Gminne; Półmetek wakacji, Obchody Dni Międzylesia ); 

wernisaże, wystawy i koncerty (Międzyleskie Kolędowanie, koncerty patriotyczne, koncerty zespołów: 

Długopolanie, Oset, Róża, Międzylesianie, z Kralik). Ośrodek Kultury organizuje również półkolonie letnie i 

zimowe dla dzieci, jest współorganizatorem Wigilii dla Samotnych i Paczki dla najmłodszych. 

W Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu prowadzone są następujące sekcie i zespoły: 

 grupa taneczna „ plus minus „ 

 sekcja Hap- Kido 

 ognisko muzyczne gry na fortepianie, 

 warsztaty tworzenia biżuterii artystycznej  i  decoupage   

W Wiejskim Ośrodku Kultury w  Domaszkowie prowadzone są następujące sekcie i zespoły: 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Domaszkowie, 

 Stowarzyszenie „ Serce dla Domaszkowa”  

 Stowarzyszenie dla rozwoju Domaszkowa   

 Sekcja Szkółka szachowa  

 

Bardzo ważnym  uzupełnieniem ośrodków kultury są działające świetlice wiejskie w: Boboszowie, Długopolu 

Górnym, Dolniku, Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie, Kamieńczyku, Lesicy, 

Michałowicach, Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Różance, Roztokach, Smreczynie, 

Szklarni. 

 

Integralną częścią struktury placówek kulturalnych w gminie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Międzylesiu. 

Biblioteka posiada księgozbiór liczony na ponad 43 tysięcy woluminów. Korzystało z niej roku 2015 - 991 

czytelników. W 2015 roku wypożyczenia na 1 czytelnika wyniosły 20,2 wolumina. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Międzylesiu w roku 2015 miała zarejestrowanych czytelników: 

 Biblioteka główna w Międzylesiu – 553 

 filia w Domaszkowie – 239 

 filia w Długopolu Górnym – 133 

 filia w Goworowie - 66. 
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Tabela 16. Gmina Międzylesie – księgozbiór i wypożyczenia na tle kraju, województwa i powiatu w 

roku 2015 [źródło: GUS, 2016] 

Lp. Nazwa Polska 
Woj. 

dolnośląskie 

Powiat 

kłodzki 

Gmina Międzylesie 

Łącznie 

Miasto i 

tereny 

wiejskie 

Miasto 

Międzylesie 

Obszar 

wiejski 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ludność na 1 placówkę 

biblioteczną (łącznie z 

punktami bibliotecznymi 

ujętymi zgodnie z siedzibą 

jednostki macierzystej) 

4 113 4 258 2 539 1 842 2 678 1 563 

2 księgozbiór bibliotek na 

1000 ludności 
3 379,7 3 111,5 4 957,0 5 938,5 8 075,1 4 718,0 

3 czytelnicy bibliotek 

publicznych na 1000 

ludności 

162 160 166 134 205 93 

4 wypożyczenia 

księgozbioru na 1 

czytelnika w woluminach 

18,0 18,5 20,2 36,5 48,7 21,0 

 

Z usług kultury wyższego rzędu (np.: teatry, opery, galerie, muzea, wystawy, itp.) mieszkańcy gminy Międzyelsie 

korzystają poza jej granicami, głównie w Kłodzku i Wrocławiu oraz wydarzeń i ofert pobliskich miast 

uzdrowiskowych. 

Obecna sieć i zakres usług kultury jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. Władze samorządowe 

zamierzają nadal utrzymywać i kontynuować działalność istniejących placówek kulturalnych. Ponadto przyszłe 

działania powinny prowadzić do zachęcenia uczestnictwem w życiu kulturalnym Gminy i Miasta coraz większej 

liczby mieszkańców. Osiągnąć to można między innymi poprzez szersze dostosowanie oferty w kierunku potrzeb 

różnych grup wiekowych, między innymi wzbogacając obecną ofertę oraz łącząc działalność instytucji 

kulturalnych z innymi rodzajami aktywności, szczególnie w dziedzinach: sportu, rekreacji, gastronomii czy 

rozrywki. W najbliższym czasie nie przewiduje się likwidacji żadnej z placówek kulturalnych.  

Tabela 17. Gmina Międzylesie - kalendarium imprez i wydarzeń kulturalnych zaplanowanych na rok 2015. 

miesiąc     Nazwa imprezy Ranga imprezy - Organizator 
 

styczeń Szkolny Konkurs Recytatorski „Miniatura” lokalna ZSP Międzylesie  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy lokalna ZSP Międzylesie   

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  lokalna ZSP Domaszków  

Dzień Babci i Dziadka  lokalna Przedszkole Domaszków 

Bal  Karnawałowy lokalna Opiekunowie RSU 

Powiatowy Konkurs j. niemieckiego 
 j. angielskiego  

powiatowa 
(etap szkolny)  

ZSP Międzylesie  
LO Nowa Ruda  

Regionalny Konkurs Ortograficzny regionalna ZSP Międzylesie   

XI  Szkolny Festiwal Nauki  lokalna ZSP Międzylesie  

luty Gminny konkurs geograficzny  lokalna  ZSP Międzylesie 

Turniej  halowej piłki nożnej  lokalna  ZSP Międzylesie  

Międzyszkolny turniej piłki siatkowej  lokalna ZSP Międzylesie  

Mistrzostwa szkoły w mini siatkówce  lokalna  ZSP Międzylesie  

Walentynki  lokalna ZSP Międzylesie  
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Walentynki dla dzieci  lokalna ZSP Domaszków 

„Moja misja - Ekwador”  lokalna ZSP Międzylesie  

marzec „Osobliwości Wielkanocne”  regionalna ZSP Międzylesie   

Wielkanocne Tradycje, warsztaty, wystawy, kiermasz lokalna 
regionalna 

(współorganizacja) 

ZSP Międzylesie 

Turniej trójek siatkarskich  lokalna ZSP Międzylesie   

Konkurs MATEMATYCZNY „Kangur”  wojewódzka ZSP Międzylesie  

Mini siatkówka 2-ki dziewcząt i chłopców  lokalna  ZSP Międzylesie  

Wiosenny turniej Mini Siatkówki Dziewcząt i chłopców  lokalna  ZSP Międzylesie  

Warsztaty i konkurs –„Dzień Wiosny”  lokalna ZSP Międzylesie  

Konkurs „Najlepszy humanista gimnazjalista” kl. III lokalna ZSP Międzylesie 

Konkurs ortograficzny klas gimnazjalnych lokalna ZSP Międzylesie 

Pierwszy Dzień Wiosny lokalna ZSP Domaszków  

Tradycje Wielkanocne powiatowa Rejonowy Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 
Bystrzyca Kłodzka, 
UMiG Międzylesie  
Rady Sołeckie Gminy  

Szkolny Turniej Wiedzy o Ruchu drogowym –eliminacje  wojewódzka ZSP Międzylesie  

Konkurs dla szkoły podstawowej 
 „Jan Paweł II „  

lokalna  ZSP Międzylesie  

Konkurs Plastyczny – „Witaj Wiosno”  lokalna  ZSP Międzylesie 

kwiecień Tradycje Wielkiej Nocy lokalna ZSP Domaszków  

Manifestacja ekologiczna lokalna ZSP Międzylesie  

Szkolny konkurs czytelniczy „ Hary Potter w szkole Magii 
i Czarodziejstwa” cz.4  

lokalna ZSP Międzylesie  

Mistrzostwa szkoły w mini piłce nożnej  lokalna ZSP Międzylesie 

Święto Patrona Szkoły  lokalna ZSP Domaszków   

Konkurs j. niemieckiego Gmin Masywu Śnieżnika lokalny  ZSP Międzylesie  

Konkurs informatyczny   
„E- Prezentacja, czyli przedstaw się „  

powiatowa  ZSP Międzylesie  

maj Gminny Konkurs Ortograficzny klas III lokalna ZSP Międzylesie  

Konstytucja 03 maja Uroczysta Msza Święta  
Występy zespołów muzycznych 

lokalna UMiG Międzylesie   
MGOK Międzylesie 

Konstytucja 03 maja lokalna ZSP Domaszków 

Dzień Matki i Ojca lokalna ZSP Międzylesie  

Gimnazjalna -  Regionalna impreza Szkół Masywu 
Śnieżnika  

lokalna  ZSP Międzylesie  

Konkurs o Unii Europejskiej.  
Dni Europejskie  

lokalna ZSP Międzylesie  

Mistrzostwa Szkoły w Lekkoatletyce Czwórboju  lokalna ZSP Międzylesie 

Świat Baśni- gminny konkurs czytelniczy lokalna ZSP Międzylesie 

Gminny Konkurs języka niemieckiego lokalna ZSP Międzylesie  

Gminny Quiz języka angielskiego  lokalna ZSP Międzylesie  

Wewnątrzszkolny konkurs języka niemieckiego kl. IV-VI lokalna ZSP Międzylesie   

Rejonowy konkurs pierwsza pomoc  rejonowa ZSP Międzylesie  

Konkurs „Magia Gór” rejonowa ZSP Międzylesie  

„ Mój dzienniczek lektur” konkurs dla klas III SP  lokalna ZSP Międzylesie  

Dzień Mamy i Taty  lokalna Przedszkole Domaszków  

czerwiec XII  Lekkoatletyczny trójbój Przyjaźni Przygranicznej  przygraniczna ZSP Międzylesie  

Dni Międzylesia  lokalna ZSP Międzylesie, MGOK 
Międzylesie,  
UMiG Międzylesiu  
Stowarzyszenia Gminy 
Międzylesie  

Szkolny konkurs historyczny „Dzieje Międzylesia” lokalna ZSP Międzylesie  

Turniej Warcabowo-Szachowy  Dzień Dziecka  lokalny  ZSP Międzylesie  

Dzień Dziecka lokalna ZSP Międzylesie  

Siatkówka plażowa dziewcząt lokalna ZSP Międzylesie   

Siatkówka plażowa chłopców  lokalna ZSP Międzylesie  

Mała Olimpiada Sportowa Międzylesie   lokalna ZSP Międzylesie 

Sportowy Dzień Dziecka lokalna ZSP Międzylesie 

Biegi terenowe „Parszywa trzynastka”  powiatowa ZSP Międzylesie 

Wymiana polsko-niemiecka Międzylesie - Lohne lokalna ZSP Międzylesie  

Popołudnie z kulturą lokalna ZSP Międzylesie  

Bookcrossing – „Uwolnij książkę” lokalna ZSP Międzylesie  

„Co uczniom w duszy gra ? ” lokalna ZSP Międzylesie  

Dzień  Rodziny  lokalna ZSP Domaszków  

Przegląd piosenki dziecięcej  lokalna ZSP Międzylesie  

lipiec – 
sierpień 

Turnie Piłki Nożnej o Puchar Dziekana lokalna Ks. Dziekan Dekanatu 
Międzylesia, 
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Klub Sportowy „ Sudety” 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza lokalna Burmistrz Międzylesia, 
Klub Sportowy „ Sudety”  

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Krzysztofa   lokalna Klub Sportowy „ Sudety”  

Dożynki Gminne  lokalna Sołectwo Smreczyna  
UMiG Międzylesiu  

Zawody Sportowo-Pożarnicze  lokalna Państwowa Straż Pożarna 
Kłodzko  
UMiG Międzylesie 

wrzesień Ślubowanie gimnazjalistów lokalna ZSP Międzylesie  

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów  lokalna ZSP Międzylesie  

„Czytelnik Roku” konkurs czytelniczy  lokalna ZSP Międzylesie  

Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej – Szkoła Podstawowa  lokalna ZSP Międzylesie   

Dzień Sybiraka lokalna ZSP Międzylesie  

październi
k 

Ślubowanie  klas I  lokalna ZSP Domaszków 

Konkurs ładnego pisania - Parker wojewódzka ZSP Międzylesie 

Konkurs matematyczny „zDolny Ślązaczek „  wojewódzka  ZSP Międzylesie 

Konkurs recytatorski i literacki o Miłoszu  lokalna  ZSP Międzylesie 

Międzynarodowy miesiąc Bibliotek Szkolnych  lokalna ZSP Międzylesie  

Międzynarodowy konkurs językowy  „ test Oxford Plus” – 
język niemiecki  

lokalna/ powiatowa  ZSP Międzylesie  

Konkurs „ Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na 
drodze”  

lokalna/ powiatowa ZSP Międzylesie  

Ekologiczna wycieczka rowerowa  lokalna  ZSP Międzylesie  

Konkurs Języka polskiego „zDolny Ślązak”  lokalna/powiat  ZSP Międzylesie  

Konkurs „zDolny Ślązaczek „ 
Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista”  

lokalna/powiat ZSP Międzylesie  

Dzień Edukacji Narodowej lokalna ZSP Domaszków 

listopad Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej dziewcząt i 
chłopców  

lokalna  ZSP Międzylesie  

Andrzejki  lokalna ZSP Domaszków 

Rocznica Odzyskania Niepodległości  lokalna ZSP Domaszków 

Rocznica Odzyskania Niepodległości   lokalna UMiG Międzylesiu  
Parafia Międzylesie 
MGOK Międzylesie 

Mistrzostwa szkoły w mini koszykówce  lokalna ZSP Międzylesie  

Kampania antynikotynowa lokalna ZSP Międzylesie  

Andrzejki lokalna ZSP Domaszków 

Wystawa patriotyczna „Orzeł Polski”  lokalna ZSP Międzylesie  

Mistrzostwa szkoły w Mini Koszykówce  lokalna ZSP Międzylesie 

Międzynarodowy Dzień Pluszowego  Misia  lokalna ZSP Międzylesie  

Spotkanie z podróżnikiem „Świat nigdy nie był tak 
blisko…” 

lokalna ZSP Międzylesie  

Prawa Dziecka lokalna ZSP Międzylesie  

grudzień Mikołajki  lokalna ZSP Domaszków 

Spektakl „ Marzenka.”  lokalna ZSP Międzylesie  

Konkurs plastyczny „Cicha noc, święta noc”  lokalna ZSP Międzylesie  

Pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych  lokalna ZSP Międzylesie  

Konkurs wiedzy o HIV i  AIDS 
Kampania informacyjno-edukacyjna 

lokalna ZSP Międzylesie 

Spotkanie wigilijno - noworoczne lokalna ZSP Międzylesie  

Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej - gimnazjum lokalna ZSP Międzylesie  

Sportowe Mikołajki na Wesoło lokalna ZSP Międzylesie 

Między-gimnazjalny Mikołajkowy Konkurs Matematyczny 
kl. I-III Gim  

lokalna ZSP Międzylesie 

Zwyczaje i Tradycje Bożonarodzeniowe lokalna ZSP Domaszków  

Międzyleska choinka  lokalna  ZSP Międzylesie  
MGOK Międzylesie 

Jasełka lokalna ZSP Międzylesie  

Bożonarodzeniowe Tradycje –  
Wystawa Polsko- Czeska  

przygraniczna ZSP Międzylesie  

Obchody Dnia Prawa Człowieka  lokalna ZSP Międzylesie   

Konkurs Wiedzy o Zdrowiu 
Kampania Informacyjno-edukacyjna 

lokalna ZSP Międzylesie  

Konkurs Plastyczny „ Najładniejszy Kalendarz 
Adwentowy”  

lokalna ZSP Międzylesie  

Wyjazd do Wrocławia/Łysa Polana  po Betlejemskie 
Światełko Pokoju  z Zuchami i  Harcerzami  

powiatowa  ZSP Międzylesie 

 Festiwal Kolęd i Pastorałek  lokalna  ZSP Międzylesie 
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6.4. Sport i wypoczynek 

Działania klubów i sekcji sportowych oraz urozmaicona infrastruktura sportowa to podstawowa możliwość rozwoju 

kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta, a szczególnie dzieci i młodzieży. Organizacją aktywności 

związanych ze sportem zajmuje się placówki oświatowe gminy Międzylesie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 

oraz działające na terenie gminy sekcje i zespoły sportowe. 

 

Głównymi obiektami skąłdającymi się Infrastrukturę sportową w gminie są: 

1. Zespół Sportowo Rekreacyjny  - Boisko do gry w piłkę nożną  z bieżnią kilkutorową  400 m. Międzylesie ul 

Kościelna, 

2. Boisko Domaszków  ul. Międzyleska  57, 

3. Boisko Roztoki na przeciw kościoła w  Roztokach, 

4. Basen Kąpielowy Międzylesie 57-530 Międzylesie ul. Kościelna nr 6, 

5. Siłownia Międzylesie ul. Wojska Polskiego 11  w obiekcie Biblioteki  Publicznej  na parterze Budynku. 

 

Na terenie Gminy działają cztery kluby sportowe: 

 Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy MLKS Sudety – Międzylesie. Funkcjonuje od 1945r., działa jako 

Stowarzyszenie oferujące zajęcia sportowe i rekreacyjne w Międzylesiu dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Międzylesie w dyscyplinach sportu takich jak: piłka nożna, tenis stołowy i sporty siłowe. 

 Ludowe Zespoły Sportowe LZS Śnieżnik – Domaszków , działa jako Stowarzyszenie oferujące zajęcia 

sportowe i rekreacyjne w Domaszkowie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzylesie w dyscyplinie 

sportu: piłka nożna, 

 Międzyleskie Towarzystwo Sportowe MTS – Międzylesie, działa jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

oferując zajęcia sportowe i rekreacyjne w Międzylesiu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzylesie 

w dyscyplinie sportu: piłka siatkowa. 

 Uczniowski Klub Sportowy – Orle Międzylesie, działa jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oferujące 

zajęcia sportowe i rekreacyjne w Międzylesiu dla dzieci w grupie wiekowej do 13 roku życia z terenu 

gminy Międzylesie w dyscyplinie sportu piłka nożna. 

Działania samorządu powinny nadal koncentrować się wokół rozwoju oraz upowszechniania na terenie miasta 

różnych form sportu i rekreacji. 

 

6.5. Turystyka i rekreacja 
 

6.5.1. Główne atrakcje turystyczne 

Wysokie walory przyrodnicze i kulturowe gminy Międzylesie determinują jej atrakcyjność turystyczną, wynikającą 

z położenia pomiędzy masywem Śnieżnika po wschodniej stronie gminy objętego ochrona Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego a Pasmem Gór Orlickich i Bystrzyckich w zachodniej części gminy objętym ochroną Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Góry Orlickie i Bystrzyckie. Teren parku obejmuje następujące obręby: Potoczek, 

Jodłów, Nowa Wieś. Jego powierzchnia na terenie gminy Międzylesie wynosi 5294 ha (całkowita powierzchnia 

28800 ha, powierzchnia otuliny 14868 ha). Śnieżnicki Park Krajobrazowy został utworzony na podstawie Uchwały 

Nr 35/81 w Wałbrzychu z dnia 28.10.1981r. (Dz.Urz. W.R.N. w Wałbrzychu Nr 5, poz. 46 z 1981r.), powstał on w 

celu ochrony zachowanych wartościowych drzewostanów o charakterze naturalnym, kopulastych wzniesień, 

wąskich dolin, wąwozów i ciekawych form przyrody nieożywionej. Na terenie parku istnieje pięć rezerwatów 
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przyrody. W zachodniej części gminy znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu – Góry Orlickie i Bystrzyckie o 

pow. 4250 ha. Pod pojęciem obszarów chronionego krajobrazu rozumie się tereny na których prowadzi się 

gospodarkę przeznaczoną do potrzeb masowego rozwoju turystyki i rekreacji. W granicach obszaru znajdują się 

grunty obrębów Niemojów, Gniewoszów, Różanka, Lesica, Kamieńczyk i obszar lasów w mieście Międzylesie. Na 

terenie znajduje się ponadto 8 pomników przyrody ożywionej (pojedyncze drzewa): w Międzylesiu, Różance, 

Pisarach, Boboszowie i Goworowie oraz dwa pomniki przyrody nieożywionej w Gniewoszowie: Jaskinia „Solna 

Jama” i „Diabelskie Głazy”. W masywie Gór Bystrzyckich w  granicach Gminy Międzylesie , w obrębie 

Gniewoszów, znajdują się ruiny zamku Szczerba. Zamek został wzniesiony na wysokim gnejsowym wzgórzu 

wznoszącym się 535 m n.p.m. między Diabelskimi Skałkami. Ruin zamku otaczają naturalne lasy liściaste i 

mieszane. Zamek Szczerba zbudowano pod koniec XIII wieku z nieobrobionego kamienia, na obrysie 

nieregularnego owalu, w kształcie podkowy. 

Szczególnym elementem infrastruktury turystycznej jest Wieża widokowa na Trójmorskim Wierchu, oddana do 

użytku w 2010 roku, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, wybudowana przez Gminę Międzylesie. Wieża 

ma wysokość 25 m, położona jest na szczycie o wysokości 1145 m n. p. m., leżącym w Masywie Śnieżnika 

pomiędzy Puchaczem a Jasieniem w granicznym grzbiecie, oddzielającym Polskę od Czech. Trójmorski Wierch 

jest jedynym w Polsce miejscem gdzie zbiegają się zlewiska trzech mórz. Na zachodnich zboczach mają swoje 

źródła dopływy Nysy Kłodzkiej w zlewisku Morza Bałtyckiego, z południowo-wschodniego zbocza spływa 

Lipkovský potok, dopływ Cichej Orlicy w zlewisku Morza Północnego, a u stóp wschodniego zbocza znajduje się 

dolina Morawy w zlewisku Morza Czarnego. 

Na wartości turystyczne terenu składają się również walory kulturowe obszaru, zachowane obiekty zabytkowe, 

historyczne układy zabudowy wsi oraz historyczny układ urbanistyczny Miasta Międzylesie z jego zabytkami. Na 

terenie miasta Międzylesie wyznaczona została i oznakowana w 2006 roku Miejska Trasa Turystyczna. W 

ramach trasy wyznaczono na terenie miasta 22 punkty, na które składa się: kolumna maryjna, zespół zamkowo – 

pałacowy, kościół p.w. Bożego Ciała, 2 figury św. Jana Nepomucena, budynek Ludwiga i Gmerk, kościół p.w. Św. 

Barbary, budynek byłej plebani, budynek byłego sądu, dąb papieski, zespół budynków byłej gazowni, domy 

tkaczy, aleja spacerowa na Trzy Dworki, Punkty widokowe na ul. Sobieskiego i ul. Kolejowej, zespół sportowy,  

sukiennice, kościół poewangelicki, zespół budynków dawnego zakładu tkackiego, zespół figuralny – rzeźba 

przedstawiająca Trójcę Świętą i Koronację Maryi, zespół budynków stacyjnych, oczyszczalnia ścieków.  

Wśród tych obiektów za jeden z najważniejszych atrakcji turystycznych miasta należy uznać zespół zamkowo  - 

pałacowy, bo stanowiący zarówno infrastrukturę turystyczną (hotel z restauracją, z ofertą „nocnego zwiedzania 

zamku”) jak i obiekt zabytkowy o wartościach kulturowych. Zespół ten stanowi jeden z najcenniejszych i najlepiej 

zachowanych na ziemi kłodzkiej tego typu obiektów. Należy też do największych ma ok. 47 tys. m³ kubatury i ok. 

2900 m² powierzchni. Rozległa, wieloczłonowa budowla o wysokich walorach artystycznych. Najstarszą cześć 

stanowi tzw. Czarna Wieża- jedyny zachowany element gotyckiego zamku z ok.1370r, zniszczonego podczas 

wojen husyckich. W latach 1580-90 dobudowano do niej renesansowy zamek założony na nieregularnym 

czworoboku, z wewnętrznym dziedzińcem, następnie w latach 1684-86 i 1695r. dobudowano od północy 

dwuskrzydłowy barokowy pałac, który w 1778 r. połączono z kościołem. Hotel mieści się w północnym skrzydle 

zamku. 

 

Ponadto bardzo ważnym walorem atrakcyjności turystycznej terenu gminy jest bezpośrednie sąsiedztwo licznych 

i bogatych atrakcji turystycznych Kotliny Kłodzkiej oraz jej miast uzdrowiskowych. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gnejs
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa_K%C5%82odzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlewisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cicha_Orlica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlewisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_P%C3%B3%C5%82nocne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morawa_%28lewy_dop%C5%82yw_Dunaju%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlewisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Czarne
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6.5.2. Znakowane trasy turystyczne 

Przez teren gminy przebiega szereg szlaków turystycznych zarówno po obszarze Masywu Śnieżnika jak i pasma 

Góry Orlickich i Bystrzyckich. 

Szlaki piesze – przebieg na terenie gminy: 

 czerwony – Międzylesie-Kamieńczyk (granica państwa) – czas przejścia 2 godziny; 

 czerwony – Międzylesie-Sikornik (550 m n.p.m.)-Pisary-Opacz (741 mn.p.m.) – czas przejścia 2 godziny, 

 czerwony – Jodłów Leśniczówka-przejście graniczne turystyczne – czas przejścia 1 godzina 30 minut, 

 niebieski – (odcinek europejskiego szlaku E3) Międzylesie-Jodłów-Mały Śnieżnik (1318 m n.p.m.)-

Schronisko na Hali pod Śnieżnikiem – czas przejścia 8 godzin; 

  niebieski – Międzylesie-Różanka-Solna Jama-Ruiny zamku Szczerba-Jagodna (977 m n.p.m.)-Przełęcz 

Spalona (811 m n.p.m.) – czas przejścia 8 godzin; 

  zielony – Przełęcz Międzyleska (534 m n.p.m.)-Opacz (741 m n.p.m.)- Trójmorski Wierch (1145 m n.p.m.) 

– czas przejścia 3 godziny, 

 zielony - Przełęcz Międzyleska (534 m n.p.m.)-Graniczny Wierch (711 m n.p.m.)-Kamieńczyk (702 m 

n.p.m.)-Czerwony Strumień-Lesica-Niemojów (granica państwa) – czas przejścia 5 godzin 

 żółty – Jama Solna (580 m n.p.m.)-Niemojów (granica państwa) – czas przejścia 2 godziny 

  żółty – (odcinek europejskiego szlaku E3) Międzylesie-Sikornik (550 m n.p.m.) – Boboszów-Przełęcz 

Międzyleska (534 m n.p.m.) – czas przejścia 2 godziny 30 minut, 

 żółty – Jodłów-przejście graniczne turystyczne – czas przejścia 1 godzina 30 minut. 

 

Przez teren gminy przebiegają szlaki rowerowe z czego dwa są szlakami ponad gminnymi (czerwony i niebieski): 

 czerwony – Jodłów (turystyczne przejście graniczne)-schronisko „Ostoja” –Jodłów – Pisary – Międzylesie – 

Różanka – Domaszków - Długopole Górne, 

 niebieski – Hala Pod Śnieżnikiem – Goworów – Gajnik – Roztoki -Gniewoszów (punkt Widokowy na 

Jedlniku (746 m n.p.m.), 

 zielony – Jaworek – Domaszków, 

  zielony – Międzylesie (stacja PKP) - Kamieńczyk (turystyczne przejście graniczne) 

  żółty – Jaworek – Domaszków. 

 

6.5.3. Baza noclegowa 

Gmina Międzylesie posiada dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji lecz baza turystyczna jest 

niewystarczająca by wypromować gminę. Standard bazy noclegowej jest zróżnicowany. Oferta obejmuje hotele, 

ośrodki wypoczynkowe, schroniska turystyczne, obiekty agroturystyki i pokoje gościnne. Przeważają 

gospodarstwa agroturystyczne oraz wynajmowane pokoje.  

 

Głowna baza noclegowa gminy Międzyelsie: 

 Międzylesie: 

 Zamek Międzylesie - 56 miejsc noclegowych, 

 Zajazd sukiennice – 23 miejsca noclegowe, 
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 Gospdoarstwo Agroturystyczne „Wandzi i Marcina” – 9 miejsc noclegowych, 

 Boboszów: 

 Zajazd Byczy Róg – 30 miejsc noclegowych, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne – 6 miejsc noclegowych, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Modrzewiowa Osada” 

 Różanka: 

 Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Regle” w Różance – 100 miejsc noclegowych, 

 Ośrodek Wypoczynkowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 50 miejsc postojowych, 

 Agroturystyka „Różana Dolina”, 

 Agroturystyka „Nad Potokiem”, 

 Goworów: 

 Rezydencja Terra Sudety, 

 Agroturystyka Emaus – 20 miejsc noclegowych, 

 Agroturystyka „Krzeprowski Inn”, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśny spokój” – 20 miejsc noclegowych, 

 Gospdoarstwo gościnne „Jesionówka”, 

 Jodłów: 

 Ośrodek wypoczynkowy „ Ostoja” – 40 miejsc noclegowych, 

 Ośrodek wypoczynkowy „Andrzejowa Chata”, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Jodłówka” Jerzy Warda – 12 miejsc noclegowych, 

 Niemojów 

 Zajazd „Gościniec” – 50 miejsc noclegowych, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Karasówka” – 10 miejsc noclegowych, 

 Długopole Górne: 

 Agroturystyka „Trzy Źródła”, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Trary Młyn”, 

 Dolnik: 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lasem”, 

 Domaszków: 

 Agroturystyczne gospodartstwo rolne „Pod leśnymi brzózkami”, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne Jaworowa Zagroda, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom pod malinami”, 

 Gniewoszów: 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Wojtulanka”, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Froja”, 

 Agroturystyka „Pod Gniewoszowem”, 

 Jaworek: 

 Gospodarstwo Agroturystyczne Szpakowska Regina, 

 Agroturystyka Jawornicka pod Śnieżnikiem – 16 miejsc noclegowych, 

 Kamieńczyk: 

 Agroturystyka „Łowisko i smażalnia” gospodarstwo rybne Żubr 
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 Siedlisko Ciszy – Dom działań twórczych – 14 miejsc postojowych, 

 Lesica: 

 Villa Meridian, 

 Pisary: 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Dolina”, 

 Ośrodek „Modrzewie” – 50 miejsc noclegowych, 

 Potoczek: 

 Gospodarstwo „Pod Opaczem” – 14 miejsc  noclegowych, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Dwa borsuki” – 23 miejsc noclegowych, 

 Smreczyna: 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Klimaty”, 

 Roztoki: 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Marki” – 10 miejsc postojowych, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Dolina Roztoki” – 16 miejsc postojowych. 

 

6.5.4. Uwarunkowania rozwoju turystyki 

Gmina Międzylesie posiada dobre warunki rozwoju, jako gmina turystyczna i cel ten jest w ciągu ostatnich lat 

skutecznie i konsekwentnie realizowany, poprzez inwestycje publiczne i inicjatywy prywatne.  Biorąc pod uwagę 

zasoby przyrodniczo – krajobrazowe regionu oczekuje się rozwoju następujących form ekoturystyki: 

 krajoznawcza – polegająca na zwiedzaniu różnych miejsc i obiektów. Ta forma dotyczy zarówno 

turystów wypoczywających kilka godzin, jak i kilku dni; 

 rekreacyjna weekendowa – przyjazdy w wolne dni od pracy z możliwością zakwaterowania, połączona z 

różnymi formami turystyki specjalistycznej; 

 turystyka specjalistyczna: turystyka rowerowa; turystyka górska; sporty ekstremalne, obserwacje 

przyrody; fotografika; hippika; wędkarstwo. 

Warunki terenowe do uprawiania sportów zimowych, jazdy konnej i pieszej turystyki są znakomite, jednakże 

zaplecze techniczne do ich realizacji jest praktycznie żadne. Odnośnie sportów zimowych nie ma wyciągów, 

zarówno dla sportów alpejskich jak i klasycznych. Oprócz szlaków turystycznych przede wszystkim brakuje: tras 

zjazdowych, torów saneczkowych, kolejek liniowych, tras rowerowych górskich, atrakcji lokalnych. 

Atrakcje krajobrazowe gminy oraz rosnący popyt na usługi sportowo – rekreacyjne powinny wpłynąć na 

rozbudowę oraz unowocześnienie infrastruktury turystycznej, szczególnie rekreacyjno – sportowej i bazy 

noclegowo – gastronomicznej. Rozwój turystyki winien być powiązany z szeroką promocją walorów gminy na 

rynkach krajowych i zagranicznych oraz jednoczesną restrukturyzacją innych działów gospodarki. Gmina poza 

własnymi walorami krajoznawczymi i sportowo – rekreacyjnymi jest bardzo dobrym miejscem rozwijania bazy 

noclegowej, jako miejsce wypadowe do korzystania z sąsiednich atrakcji turystycznych, rekreacyjnych, 

sportowych, kulturowych i uzdrowiskowych. 

 

6.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
6.6.1. Służba zdrowia 

Placówki służby zdrowia zlokalizowana są w Międzylesiu i Domaszkowie i należą do nich: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Domaszkowie - ul. Kolejowa Nr 10, 

dysponująca następującym personelem: 

 1 lekarz medycyny , 

 2 pielęgniarki. 
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 Przychodnia Zdrowia Międzylesie - ul. Powstańców Śl. Nr 8, 

dysponująca następującym personelem: 

 2 lekarzy medycyny , 

 4 pielęgniarki. 

 

Na terenie gminy znajdują są 2 apteki:  

 Apteka pod Słowikiem w Międzylesiu, Plac Wolności 17, 

 Punkt Apteczny w Domaszkowie ul. Kolejowa 1. 

 

Ponadto w Domaszkowie prowadzi praktykę lekarz weterynarii: Zakład Weterynarii w Domaszkowie – 

ul. Międzyleska 13. 

Obecnie zlokalizowana w gminie sieć placówek służby zdrowia jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. 

 

6.6.2. Opieka społeczna 

Opieką społeczną na terenie gminy zarządza Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu, mieszczący się przy ul. 

Kolejowej 15.  

W latach 2010 – 2015 rozdysponowano następującą pomoc: 

 ilość osób objętych pomocą społeczną w latach: 

a) rok 2010  366 osób, 

b) rok 2011  341 osób, 

c) rok 2012  483 osób, 

d) rok 2013  334 osób, 

e) rok 2014  302 osób, 

f) rok 2015 do października  259 osób, 

 liczba przekazanych zasiłków: 

a) zasiłek stały: 

2014 r. – 50 osób, 

2015 r. – 40 osób, 

b) zasiłek okresowy: 

2014 r. – 192 osoby, 

2015 r. – 211 osób, 

c) jednorazowe: 

2014 r. – 210 osób, 

2015  do października – 168 osób. 

 

Liczba osób pobierających świadczenia  w latach 2010 – 2015 zmniejszyła się, prawdopodobnie wynika to 

otwarcia się rynku pracy w zakładach poza granicami Polski (Czechy).  W przeciągu ostatnich 2 lat zauważalny 

jest spadek ilości osób objętych świadczeniami pieniężnych takich jak: zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki 

stałe. Powodem jest 

polepszenie się sytuacji finansowej rodzin dotychczas korzystających z pomocy Ośrodka. Wiele osób wróciło do 

czynnej pozycji zawodowej na rynku pracy. Wzrasta z kolei liczba osób starszych wymagających pomocy 

w formie usług opiekuńczych lub skierowań do domów pomocy społecznej. 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

73 

 

Gmina posiada na swoim terenie placówkę opiekuńczo- wychowawczą, która zajmuje się opieką dzieci poza 

rodziną naturalną. Jest to Dom Dziecka umieszczony w miejscowości Domaszków przy ul. Międzyleskiej 15. 

Opiekę nad dziećmi sprawuje zatrudniony w Domu Dziecka personel w ilości 23 osoby. W roku 2015 przebywało 

w niej 28 wychowanków. Są to dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 19 lat. 

6.7. Administracja samorządowa 
6.7.1. Urząd Miasta i Gminy 

Urząd Miasta i Gminy zlokalizowany w Międzylesiu przy ul. Pl. Wolności 1, nadzoruje aktywności społeczno – 

gospodarcze w gminie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym na czele urzędu gminy miejsko – wiejskiej stoi 

Burmistrz. Jest on kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników 

miejskich jednostek organizacyjnych. Struktura organizacyjna Urzędu Maista i Gminy Międzylesie składa się z 

następujących wydziałów i stanowisk: 

Kierownictwo Urzędu: 

 Burmistrz; 

 Zastępca Burmistrza; 

 Sekretarz Gminy; 

 Skarbnik Gminy; 

Komórki organizacyjne Urzędu:  

 Referat Organizacyjny; 

 Referat spraw obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego  

 Referat Finansowy; 

 Referat Infrastruktury technicznej i gospodarki; 

 Samodzielne stanowisko ds. oświaty; 

 Biuro Rady Miejskiej. 

Ponadto Urzędowi Miasta i Gminy Międzylesie podlegają następujące jednostki organizacyjne: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (główny profil działalności: zbieranie transport odpadów innych niż 

niebezpieczne, prowadzenie PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów), usługi letniego i zimowego 

utrzymania ulic i placów, zarządzanie zamkniętym wysypiskiem odpadów w Międzylesiu) 

 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie, 

 Zespół Szkół w Międzylesiu, 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Domaszkowie, 

 Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu, 

 Basen kąpielowy w Międzylesiu. 

6.7.2. Gremia samorządowe 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym władzę wykonawczą w gminie miejsko – wiejskiej sprawuje Burmistrz, 

wyłoniony na podstawie bezpośrednich wyborów. Władzę uchwałodawczą, odpowiednik władzy ustawodawczej 

Sejmu RP, pełni Rada Miejska, składająca się z 15 osób. W składzie Rady Miejskiej w Międzylesiu kadencji 2014 

– 2018 jest 10 mężczyzn i 5 kobiet. W strukturach Rady działają 5 komisji: Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i  Ochrony Środowiska, Komisja Spraw Bytowych 

i Bezpieczeństwa, Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury oraz Komisja Rewizyjna. 
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6.7.3. Współpraca krajowa i międzynarodowa 

Gmina Międzylesie należy do: 

 Międzynarodowego Stowarzyszenia Gmin Euroregion Glacensis, w skład którego wchodzą 32 gminy 

polskie, powiaty kłodzki i ząbkowicki oraz 84 czeskie miasta i gminy. Celem stowarzyszenia jest 

wszechstronna działalność na rzecz pomyślności regionu, sanacji ekologicznej, rozkwitu 

gospodarczego, rozwoju turystyki, kultury i sportu oraz stałej poprawy warunków życia mieszkańców. 

Euroregion wspiera także interesy miast i gmin, działania stowarzyszeń, organizacji oraz osób 

fizycznych, służących rozwojowi regionu oraz inicjatywy służące rozwojowi współpracy transgranicznej. 

Poprzez Stowarzyszenie gmina związana jest z innymi podmiotami Dolnośląska organizacja 

Turystyczna, Szlak Staropolski.  

 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – członkami Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej jest 16 gmin 

terytorialnie związanych z historycznie i geograficznie integralnym subregionem Dolnego Śląska - Ziemią 

Kłodzką. Nadrzędne cele działalności dotyczą wspierania idei samorządu terytorialnego, promocji Ziemi 

Kłodzkiej oraz inicjatyw na rzecz rozwoju regionalnego, wśród których na uwagę zasługuje powołanie 

wspólnie ze stroną czeską Euroregionu Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej. 

 Związek Gmin Śnieżnickich – do związku należą gminy związane z Masywem Śnieżnika: Bystrzyca 

Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie. Głównym celem związku jest promocja walorów gór 

Masywu Śnieżnika oraz produktu regionalnego jakim ma stać się Śnieżnik Jednym z pierwszych kroków 

na tej drodze miał być projekt odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku. 

 Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania –  liczy 51 członków, a w tym gminy, 

stowarzyszenia i lokalne podmioty gospodarcze. Celem działania Fundacji jest działanie na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich gmin: Kłodzko, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Międzylesie, Bystrzyca 

Kłodzka, Szczytna, Lewin Kłodzki, Radków, poprzez wspieranie zrównoważonego, zintegrowanego i 

innowacyjnego rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie z kierunkami określonymi w Lokalnej 

Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(Dz.U. Nr 64, poz. 427), 

 Związek Miast Polskich – (powstał w 1991 roku). Do związku należy ponad 312 miast. Związek działa 

między innymi w zakresie: lobbingu legislacyjnego, wymiany doświadczeń (konferencje, warsztaty), 

wsparcie eksperckie (w tym badania ankietowe), obecnie największym projektem badawczym jest 

System Analiz Samorządowych (SAS), współpraca zagraniczna, promocja i informacja (targi, działalność 

wydawnicza). 

 

Ponadto Gmina Międzylesie podpisała umowy i podjęła stosowne uchwały w sprawie nawiązania 

międzynarodowej i krajowej współpracy partnerskiej z następującymi miastami: Kraliky (Republika Czech), miasto 

Lohne (Niemcy), gmina Dolsk (Wielkopolska – Polska). Partnerstwa z powyższymi dotyczą głownie działalności 

kulturalnej, sportowej i oświatowej (wzajemne wizyty i spotkania, wymiany młodzieży). Nieoficjalna współpraca 

prowadzona jest także z Bartoszovice i Lichkov (Republika Czeska), Hartheim (Niemcy). 

 

 

 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

75 

 

6.7.4. Organizacje społeczne 

Na terenie Miasta i Gminy Międzylesie działają liczne koła, związki oraz stowarzyszenia społeczne. Należą do 

nich: 

 Stowarzyszenia: 

 Aktywni dla Długopola Górnego, 

 Przyjaciół Różanki, 

 Serce dla Domaszkowa, 

 Kulturalno-Sportowe wsi Gajnik, 

 Dla Roztok, 

 Aktywni dla Szklarni, 

 Przyjaciół Kamieńczyka, 

 Miłośników wsi Lesica, 

 „Jaworzan” z Jaworka, 

 „Międzylesie Razem” przy Zespole Szkół w Międzylesiu, 

 Dla Rozwoju Domaszkowa, 

 Kluby Sportowe” 

 Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy MLKS Sudety Międzylesie, 

 Międzyleskie Towarzystwo Sportowe MTS Międzylesie, 

 Ludowe Zespoły Sportowe LZS Śnieżnik Domaszków 

 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: 

 OSP Długopole Górne, 

 OSP Domaszków, 

 OSP Goworów, 

 OSP Jaworek, 

 OSP Międzylesie, 

 OSP Roztoki, 

 OSP Szklarnia 

 Parafie: 

 Parafia Rzymskokatolicka w Boboszowie, 

 Parafia Rzymskokatolicka w Długopolu Górnym, 

 Parafia Rzymskokatolicka w Domaszkowie, 

 Parafia Rzymskokatolicka w Roztokach, 

 Parafia Rzymskokatolicka w Różance 

Stowarzyszenia oraz organizacje te działają na rzecz lokalnej społeczności. Umożliwiają czynne uczestnictwo w 

życiu publicznym, przyczyniają się do działań w zakresie podtrzymywani i promowania regionalnej tradycji. 

Pośród pozostałych organizacji zrzeszających mieszkańców gminy Międzylesie są: Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych, Związek Pszczelarzy, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego”, „Związek 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

76 

 

Wędkarski”, „Związek Sybiraków”, „Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów”, Związek Działkowców „Tęcza”, 

Koła Gospodyń Wiejskich. 

6.8. Cmentarze 

Na terenie gminy Międzylesie cmentarze znajdują się w następujących miejscowościach Boboszów – 

przykościelny, w centrum wsi;  

 Długopole Górne – przykościelny (czynny), w centrum wsi; 

 Domaszków – przykościelny (nieczynny), w centrum wsi; 

 Domaszków – parafialny (czynny), przy drodze wiejskiej Kłodzko – Boboszów; 

 Gniewoszów – przykościelny (czynny), w centrum wsi;  

 Goworów – przykościelny (nieczynny), przy drodze do Międzylesia; 

 Goworów – parafialny czynny, przy polnej drodze, na pd. – zach. od starego cmentarza; 

 Jaworek – przykościelny (nieczynny), zachodnia  część wsi; 

 Kamieńczyk – przykościelny (czynny), w centrum wsi;  

 Jodłów – przykościelny (czynny), na południowym skraju wsi; 

 Lesica – przykościelny (czynny), w centrum wsi;  

 Międzylesie – były cmentarz ewangelicki, obecnie zadrzewiony skwer, w centrum miasta, przy ul. Leśnej; 

 Międzylesie – przykościelny, parafialny (czynny), pn. – wsch. cześć miasta; 

 Niemojów – przykościelny (czynny), południowa część wsi; 

 Nowa Wieś – przykościelny (nieczynny), wschodnia część wsi, na zachód od kościoła; 

 Roztoki – na południowym krańcu wsi, przy drodze Kłodzko – Międzylesie; 

 Różanka – przykościelny, parafialny (nieczynny); 

 Szklarnia – przykościelny (czynny), wschodnia część wsi, przy drodze Kłodzko – Międzylesie. 

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt. Miejscowi rolnicy posiadają stosowne umowy na 

utylizację martwych zwierząt z przedsiębiorstwami spoza terenu gminy. 

 

7. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 
7.1. Zagrożenia powodziowe 

Stopień zagrożenia powodziowego w dolinach rzecznych determinowany jest zarówno czynnikami naturalnymi, 

takimi jak: rzeźba terenu, gleba, budowa geologiczna, szata roślinna, natężenie opadów atmosferycznych, 

powierzchnia i ukształtowanie zlewni i jej poszczególnych dopływów, jak również czynnikami antropogenicznymi, 

takimi jak: regulacja koryt rzecznych, infrastruktura hydrotechniczna, stopień zagospodarowania dolin rzecznych. 

Gmina Międzylesie jest bardzo zasobna w wody powierzchniowe. Oś hydrologiczną stanowi Nysa Kłodzka, 

biegnąca przez gminę południkowo. Zasilana jest przez liczne cieki i potoki spływające z górskiej części gminy. 

Roztopy wiosenne lub letnie, nawalne opady atmosferyczne, bywają często przyczyną wezbrań powodziowych. 

Rozlewne i długotrwałe opady atmosferyczne w 1997r. doprowadziły do wystąpienia Nysy z koryta, dokonując 

niewyobrażalnych zniszczeń. Choć takie zjawiska zdarzają się nieczęsto, jednak nie należy wykluczyć możliwości 

ich powtórzenia się. Niezbędny jest monitoring zagrożenia powodziowego, organizacja sprawnych systemów 

ewakuacji, unikanie realizacji nowych inwestycji budowlanych na obszarach możliwego wystąpienia powodzi. 

Powódź z lipca 1997 r. objęła 16 miejscowości na terenie gminy min: Goworów, Międzylesie, Szklarnię, 

Nagodzice, Roztoki, Smreczynę, Długopole Górne i Domaszków. W celu podniesienia bezpieczeństwa 

powodziowego została opracowana i wdrożona „Koncepcja Systemu Ostrzegania dla Kotliny Kłodzkiej”. W 

systemie tym mierzone są dwa parametry tj. ilość i natężenie opadu oraz wysokość stanu rzeki, czy też jej 

wielkości przepływu. Podstawę systemu stanowią punkty meteorologiczne, z których pochodzą informacje o 

intensywności opadów atmosferycznych.  

Podniesienie się stanu wód na ternie gminy Międzylesie następuje od 6 do 7 godzin od gwałtownego nasilania się 

opadów, zaś obniżenie się poziomu wody od 3 do 4 godzin po ustaniu opadów atmosferycznych. Wzrost poziomu 
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wody w korycie rzek górskich wiąże się z bardzo dużym przepływem wody, co w warunkach terenu gminy może 

stwarzać największe niebezpieczeństwa i zagrożenia powodziowe. Lokalnie, w wyniku opadów wiosennych i 

jesiennych oraz spiętrzenia kry lodowej w okresie zimowym na rzece Nysa Kłodzka, w Międzylesiu ulegają 

podtopieniu zabudowania znajdujące się przy rzece i potokach. 

Lokalizacja i miejsce dla którego ustalona jest wartość progowa mierzona jest na odcinku 2,5 km przed punktem 

hydrometrycznym: odcinek od miejscowości Smreczyna, przez Międzylesie, ul. Wojska Polskiego, Szarych 

Szeregów i Lipową. Poziom wody w tym miejscu w normalnych warunkach wynosi do 30 cm, przy szerokości 

rzeki od 2,50 m do 3,50 m . Przy gwałtownych opadach deszczu wzrasta zagrożenie dla miejscowości 

Smreczyna, Międzylesie: ulice Szarych Szeregów i Lipowa oraz miejscowości Nagodzice, Roztoki i miejscowości 

położonych w pobliżu rzeki Nysa Kłodzka. Wartość progowa mierzona jest w punkcie, w którym najczęściej woda 

występuje z koryta rzeki w miejscowości Smreczyna ,Międzylesie ul. Lipowa oraz Nagodzice. W tych miejscach 

na odcinku zalewowym w Smreczynie został wykonany mur oporowy o łącznej długości około 60 m, a przy ulicy 

Lipowa wybudowano wał przeciwpowodziowy prawobrzeżny wraz z murem oporowym o łącznej długości 570 m i 

na lewobrzeżnym brzegu wał przeciwpowodziowego o długości 80 m. Na tych odcinkach zalewowych wał i mur 

oporowy będzie ochronił mieszkańców, zabudowania oraz gospodarstwa przed podtopieniami. W czasie trwania 

kilkodniowych opadów deszczu poziom wody wzrasta gwałtownie do stanu ostrzegawczego 50 cm, a przy 

spływie wód powierzchniowych do stanu alarmowego 70 cm. W czasie intensywnych opadów deszczu, poziom 

wody wzrasta w ciągu godziny około 10 cm i mierzony jest na łacie wodowskazowej przy ulicy Lipowa. Stan 

ostrzegawczy na łacie wodowskazowej przy ulicy lipowej wynosi 180 cm, a ostrzegawczy 200 cm. Woda rzeki 

Nysa Kłodzka przy stanie 145 cm występuje z koryta i zalewa pobliskie miejscowości . 

Oprócz systemu ostrzegania w ramach „Studium ochrony przed powodzią Kotliny 

Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka” opracowano propozycję lokalizacji suchych 

zbiorników przeciwpowodziowych, Lokalizację zbiorników zarezerwowano w obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie w: 

 Boboszowie (na Nysie Kłodzkiej), kontrolujący zlewnię 17,9 km2, o pojemności maksymalnej 1,2 mln m3, 

maksymalna powierzchnia zalewu 18 ha (z likwidacją trzech zabudowań gospodarczych), 

 Roztokach na potoku Goworówka, kontrolujący zlewnię 35,5 km2, o pojemności 2,3 mln m3, o powierzchni 

zalewu 47,5 ha (bez wysiedleń). 

Powodziami na terenie Gminy Międzylesie objęte były tereny: 

 Wszystkie miejscowości obszaru długości Nysy Kłodzkiej (Jodłów, Pisary, Boboszów, Smreczyna, 

Międzylesie, Nagodzice, Roztoki, Domaszków, Długopole Górne). 

 Potok Domaszkowski (Domaszków) 

 Goworówka (Goworów, Michałowice, część Roztok). 

Poza historyczną powodzią w lipcu 1997 roku wezbrania lub podtopienia spowodowane długotrwałymi opadami 

deszczu lub nawalnymi deszczami, wystąpiły na terenie Gminy Międzylesie w latach; 2006, 2008, 2009, 2011, 

2012. 

Szacunkowe straty spowodowane powodzią lub podtopieniami na terenie Gminy i Miasta Międzylesie wyniosły:  

 w 1997 r. –  19 726 062 zł, 

 w 2006 r. -    2 795 200 zł, 

 w 2008 r.  -    1 380 000 zł, 

 w 2009 r.  -     5 019 500 zł, 

 w 2011 r.  -     4 849 360 zł, 

 w 2012 r.  -     2 993 000 zł. 
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W kwietniu 2015 roku weszły w życie mapy zagrożenia powodziowego. Mapy te objęły rzekę Nysę Kłodzką. 

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na terenie Miasta i 

Gminy Międzylesie stanowią: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%) 

przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu 

planistycznym mapach dla Nysy Kłodzkiej  

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) 

przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu 

planistycznym mapach dla Nysy Kłodzkiej, 

Na rysunku Studium przedstawiono ww obszary szczególnego zagrożenia oraz określony dla Nysy Kłodzkiej 

zasięg obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%). 

7.2. Ochrona przeciwpożarowa 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon gminy Międzylesie podlega Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej (PSP) zlokalizowanej przy ul. Traugutta 7 w Kłodzku. Sprzęt Komendy Powiatowej Straży 

Pożarnej, który może być użyty do działania na terenie gminy to między innymi: 

 ciężkie samochody gaśnicze; 

 pojazdy ratownictwa technicznego; 

 sprzęt operacyjny. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuj jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Zlokalizowane są w 

miejscowościach: 

 OSP Międzylesie Typ – S 3 KSRG ul. Tysiąclecia PP 16, Międzylesie, 

 OSP Domaszków Typ – S 2 KSRG ul. Kolejowa 3,  Domaszków, 

 OSP Długopole Górne 55 Typ – S, 

 OSP Goworów 85 Typ – S, 

 OSP Roztoki 36 a Typ – S, 

 OSP Jaworek 4 Typ – S. 

Wymienione powyżej jednostki OSP posiadają następujące wyposażenie: 

1. OSP Międzylesie: motopompa szt.5, niagara pływająca,  pożarniczy pojazd samochodowy szt. 3, agregat 

prądotwórczy, wysokociśnieniowy szt. 4, pilarka, turbowentylator oddymiający, piła łańcuszkowa, 

przecinarka, nożyco- rozpieracz, 

2. OSP Domaszków: motopompa szt. 3, niagara pływająca, pożarniczy pojazd samochodowy szt.2, agregat 

prądotwórczy, wysokociśnieniowy szt.3, turbowentylator oddymiający, piła łańcuszkowa szt. 2, nożyco – 

rozpieracz, 

3. OSP Długopole Górne: motopompa szt.3, niagara pływająca, pożarniczy pojazd samochodowy, agregat 

prądotwórczy, piła łańcuchowa, 

4. OSP  Goworów: motopompa  szt. 2, pożarniczy pojazd samochodowy, agregat wysokociśnieniowy, piła 

łańcuchowa, 

5. OSP Roztoki: motopompa szt.2, pożarniczy pojazd samochodowy, 

6. OSP Jaworek: motopompa szt.2, pożarniczy pojazd samochodowy. 

Średnia liczba akcji w roku na terenie gminy wynosi: 130 
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Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie przewiduje się dodatkowych potrzeb terenowych związanych z 

funkcjonowaniem jednostek OSP.  

7.3. Bezpieczeństwo 

Stan bezpieczeństwa w gminie w znacznym stopniu jest zdeterminowany przez funkcjonowanie stosownych 

jednostek powołanych w tym celu. Za bezpieczeństwo i porządek na terenie gminy Międzylesie odpowiada 

Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, Posterunek Policji w Międzylesiu, ul. Graniczna 3. Teren gminy podlega 

pod działanie Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie przewiduje 

się dodatkowych potrzeb terenowych związanych z funkcjonowaniem Policji. 

7.4. Hałas i strefy uciążliwości akustycznej od dróg 

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z 

rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. Odczuwany jest przez ich mieszkańców, 

jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. W wyniku 

analizy w zakresie badań hałasu sformułowano następujące wnioski: Głównym źródłem uciążliwości na terenie 

gminy Międzylesie jest komunikacja drogowa. Najwyższe natężenie hałasu jest notowane wzdłuż drogi krajowej 

nr 33, przebiegającej przez środek gminy przez miejscowości: Domaszków, Roztoki, Nagodzice, Międzylesie, 

Smreczyna, Boboszów.  

Uciążliwości komunikacja kolejowa odgrywają marginalną rolę. Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o 

charakterze lokalnym. Docelowym kierunkiem działań planistycznych dotyczących ograniczania uciążliwości 

hałasu powinno być odpowiednie planowanie i projektowanie przebiegu tras komunikacyjnych (ze szczególnym 

uwzględnieniem rejonów wymagających komfortu akustycznego) wraz z zabezpieczeniami akustycznymi oraz 

odpowiednie kształtowanie nowej zabudowy. 

Ograniczenia w zainwestowaniu na terenach o przekroczonych standardach akustycznych polegają na zakazie 

lokalizacji obiektów mieszkalnych lub innych wymagających ochrony przed hałasem, jeżeli wcześniej nie zostaną 

podjęte środki ograniczające emisję fal dźwiękowych. Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych na terenach 

sąsiadujących z drogami zalecane są minimalne odległości dróg publicznych od budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej. 

Tabela 18.  Postulowane minimalne odległości dróg publicznych od istniejących i planowanych budynków z 

pomieszczeniami na pobyt ludzi (w metrach) 

 

Lp. Typ drogi Klasa techniczna Obiekty mieszkaniowe i użyteczności 

publicznej 

Budynki szpitalne i 

wymagające 

szczególnej 

ochrony 

jednokondygnacyjne wielokondygnacyjne 

1 2 3 4 5 6 

1 Autostrada A 120 150 300 

2 Między – 

regionalna 

GP 50 70 200 

3 Krajowa regionalna GP, G, Z 30 40 130 

4 Wojewódzka GP, G, Z 30 40 130 

5 Powiatowa G, Z, L, D 15 20 80 

6 Gminna G, Z, L, D 15 20 80 
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Strefa uciążliwości drogi jest to pas terenu narażony na szkodliwe działanie hałasu spalin i innych elementów 

toksycznych. Odległość granicy tej strefy od krawędzi jezdni uzależniona jest od wielkości natężeń ruchu na 

drodze. 

Odległości te przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 19. Odległości granicy strefy uciążliwości od dróg klasy G i GP 

Klasa techniczna  Odległość granicy strefy uciążliwości drogi od krawędzi jezdni dla dróg o natężeniu ruchu 

[p/dobe] 

1000 2000 5000 10000 

G i GP 50 m 80 m 160 m 200 m 

Na terenie gminy Międzylesie drogą o największym natężeniu ruchu i uciążliwości jest droga krajowa nr 33, klasy 

technicznej G – droga główna. Wielkość średnio dobowego ruchu rocznego na drodze krajowej nr 33 według 

Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. wynosiła 3357 p/dobę na odcinku od Bystrzycy Kłodzkiej do Międzylesia 

oraz 2002 p/dobę na odcinku od Międzylesia do granicy państwa. Ruch na pozostałych drogach w gminie nie 

przekracza 1000 p/dobę – wynosząc na drodze wojewódzkiej nr 389 -  179 p/dobę. 

Lokalizacja budynków w strefie uciążliwości wymaga zastosowania w tych obiektach zabezpieczeń lub założenia 

elementów osłonowo – ekranizujących staraniem inwestora danego obiektu. 

7.5. Tereny położone w strefie ochronnej od gazociągów wysokiego 
ciśnienia i stacji redukcyjno – pomiarowych 

Na terenie gminy nie ma czynnych oraz zlikwidowanych odwiertów służących do wydobycia gazu ziemnego. 

W związku z występowaniem na terenie gminy sieci gazowej: 

 sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa, 

 sięć gazowa podwyższonego średniego ciśnienia DN 200 o ciśnieniu do 1,6 MPa, 

dla przedmiotowych sieci zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640), dla 

gazociągów wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie 

na budowe obowiązuja szerokości stref konrolowanych zgodnie z ponizszą tabelą. 

Tabela 20. Szerokość stref kontrolowanych gazociągów układanych w ziemi o ciśnieniu gazu powyżej 

0,4 MPa do 10,0 MPa wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym 

dniem wydano pozwolenie na budowę 

Lp. Rodzaj obiektów terenowych Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągów o 

ciśnieniu nominalnym [MPa] / średnicy gazociągu 

[mm] w m 

powyżej 1,2 do 2,5 

MPa / 

do 300 mm 

powyżej 0,4 do 1,2 

do 300 mm 

1 2 3 4 

1 Miasta i zespoły wiejskich budynków mieszkalnych o zwartej 

zabudowie 

40,0 30,0 

2 Budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego 50,0 30,0 

3 Budynki mieszkalne zabudowy jedno- i wielorodzinnej 40,0 30,0 

4 Wolno stojące budynki niemieszkalne (stodoły, szopy, garaże) 30,0 16,0 

5 Obiekty zakładów przemysłowych 40,0 30,0 

6 Tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzędne 40,0 30,0 

7 Tory kolejowe znaczenia miejscowego i tory tramwajowe 30,0 20,0 

8 Mosty i wiadukty 40,0 30,0 
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9 Parkingi dla samochodów 40,0 20,0 

10 Wały przeciwpowodziowe 10,0 10,0 

11 Uregulowane rzeki, potoki i rowy melioracyjne lub inne obiekty 10,0 10,0 

12 Przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, kanalizacja kablowa 

i wodociągi mające bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami 

dla ludzi i zwierząt 

30,0 20,0 

13 Przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, wodociągi, 

kanalizacja kablowa, kable elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne niemające połączenia z pomieszczeniami dla 

ludzi i zwierząt 

2,0 20,0 

14 Napowietrzne linii telekomunikacyjne. 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu 

- do 1,0 kV 

4,0 4,0 

- powyżej 1,0 kV do 30,0 kV 10,0 10,0 

- powyżej 30,0 kV do 110,0 kV 20,0 20,0 

- powyżej 110,0 kV 40,0 40,0 

15 Stacje transformatorów elektroenergetycznych o napięciu: 

- do 15,0 kV 

10,0 10,0 

- powyżej 15,0 kV 20,0 20,0 

Podstwa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640) 

Strefa kontrolowana stanowi obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa 

się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności 

w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie 

gazociągu;. Ponadto obowiązuje uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy 

ochronnej oraz sposobu jej zagospodarowania. 

7.6. Tereny położone w strefie uciążliwości od linii i urządzeń 
elektroenergetycznych 

Gmina Międzylesie jest w całości zelektryfikowana. Główny punkt zasilania znajduje się w Bystrzycy Kłodzkiej 

i liniami średniego napięcia rozprowadzony jest na obszar gminy. 

Przez teren gminy nie przebiegają linie wysokiego napięcia. 

Wzdłuż istniejących linii napowietrznych należy zachować, wolne od zabudowy i zieleni wysokiej oraz  dostępne 

dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji linii, pasy terenu w zależności od poziomu napięcia: 

 22 m od linii średniego napięcia 20 kV (11 m po obu stronach linii, liczać od osi linii). 

 

Strefą ochronną obejmuje się również maszty telefonii cyfrowej (GSM) oraz inne instalacje 

radiotelekomunikacyjne. Określony areał jest ogrodzony i obejmuje obszar zależny od wysokości masztu – od 

kilkunastu do kilkudziesięciu metrów od osi masztu. 
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8. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 

8.1. Analizy 

8.1.1. Analizy ekonomiczne 

8.1.1.1. Działalność produkcyjna i budownictwo 

W Gminie Międzylesie na początku 2016 r. zarejestrowanych było 100 podmiotów gospodarczych, działających 

w produkcji i budownictwie Zdecydowana większość z nich to niewielkie zakłady, zatrudniające do kilkunastu 

osób, zajmujące się rzemiosłem produkcyjnym. Zgodnie z CEIDG przeważają branże związane z gospodarka 

leśna, produkcją wyrobów z drewna oraz produkcją mebli, stanowiące łącznie 51 podmiotów. Następne w 

kolejności są podmioty związane z budownictwem (31 podmiotów), produkcji artykułów spożywczych i napoi (4 

podmioty), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz 

pozostałych mineralnych surowców niemetalowych (4 podmioty), produkcji metalowych wyrobów gotowych ( 3 

podmioty), naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń (2 podmioty) i pozostałych pojedynczych 

zgodnie z tabelą poniżej. 

 

Tabela 21. Gmina Międzylesie - podmioty przetwórstwa produkcyjnego w roku 2016 [źródło: dane Urzędu Miasta i 

Gminy Międzylesie wg CEIDG] 

Lp. Profil działalności produkcyjnej i budownictwa według kwalifikacji PKD Ilość działalności 

1 2 3 

Sekcja A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 

1 Dział 02 - LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 17 

Sekcja C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

22 Dział 10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 

3 Dział 11 - PRODUKCJA NAPOJÓW 1 

4 Dział 14 - PRODUKCJA ODZIEŻY 1 

5 

Dział 16 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM 

MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO 

WYPLATANIA 31 

6 Dział 20 - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 1 

7 Dział 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 2 

8 
Dział 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH 

SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 2 

9 
Dział 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z 

WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 3 

10 Dział 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 1 

11 Dział 31 - PRODUKCJA MEBLI 3 

12 Dział 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 

Sekcja D - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ 

WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 
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13 

Dział 35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, 

PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW 

KLIMATYZACYJNYCH 

1 

Sekcja E - DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA 

Z REKULTYWACJĄ 

14 Dział 36 - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 1 

15 
Dział 38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I 

UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 
1 

Sekcja F - BUDOWNICTWO 

16 Dział 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9 

17 Dział 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 22 

18 SUMA 100 

 

W 2014 roku liczba pracujących rolnictwie, leśnictwie łowiectwie i rybactwie było 73 oraz w przemyśle 

i budownictwie 83, łącznie na terenie gminy wynosiła 156 osób. Co stanowi 25 % ogółu pracujących w gminie. 

Rozwój działalności produkcyjnych w skali odpowiedniej dla obecnych potrzeb wymaga wprowadzenia inwestycji 

zewnętrznych. Rezerwy lokalizacyjne pod działalności gospodarcze zlokalizowane są głównych miejscowościach 

gminy w Międzylesiu i Domaszkowie. Na wyżej wymienionych terenach oczekuje się rozwoju nowoczesnych 

i zaawansowanych technologicznie inwestycji związanych z działalnościami produkcyjnymi. Szansą na rozwój 

aktywności gospodarczych na terenie gminy jest ustanowienie nowych rezerw pod aktywności gospodarcze. 

8.1.1.2. Usługi 

Charakterystyczny w ostatnich 30 latach XX wieku dla krajów rozwiniętych proces serwicyzacji gospodarki 

postępuje w Polsce od ponad 20 lat. Rośnie odsetek zatrudnionych w usługach. Dogodne położenie geograficzne 

gminy Międzylesie oraz obecna struktura gospodarcza oraz walory środowiskowe, powodują, że pożądany staje 

się dalszy rozwój sektora usługowego, w tym przede wszystkim usług: turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, 

gastronomicznych oraz handlowych, transportowych i spedycyjnych. 

Tabela 22. Gmina Międzylesie – działalność usługowa  w roku 2016 [źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie wg CEIDG] 

Lp. Usługi według kwalifikacji PKD Ilość działalności 

1 2 3 

Sekcja G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC 

MOTOCYKLE 

1 

Dział 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; 

NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
19 

2 

Dział 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI 
15 

3 

Dział 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO 

POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 
75 

Sekcja H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 

4 Dział 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 34 

5 Dział 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA 6 
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TRANSPORT 

Sekcja I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 

6 Dział 55 - ZAKWATEROWANI 2 

7 Dział 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 10 

Sekcja J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 

8 Dział 58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 1 

9 

Dział 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana 
1 

Sekcja K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 

10 

Dział 64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM 

UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 
3 

 11 

Dział 66 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ 

UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 
7 

Sekcja L - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

12 Dział 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 

Sekcja M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 

13 

Dział 69 - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO - KSIĘGOWA I 

DORADZTWO PODATKOWE 
1 

14 

Dział 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO 

ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 
1 

15 

Dział 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I 

ANALIZY TECHNICZNE 
4 

16 Dział 72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 2 

17 Dział 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 2 

18 

Dział 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I 

TECHNICZNA 
7 

19 Dział 75 - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 2 

Sekcja N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 

20 
Dział 81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU 

W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 
3 

Sekcja O - ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA 

SPOŁECZNE 

21 Dział 84 - Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna 7 

Sekcja P - EDUKACJA 

22 Dział 85 - EDUKACJA 7 

Sekcja Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 

23 Dział 86 - OPIEKA ZDROWOTNA 7 

24 Dział 87 - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 1 

25 Dział 88 - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 5 

Sekcja R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 

26 Dział 90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 5 

27 

Dział 91 - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 
2 
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28 Dział 93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 15 

29 

Dział 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU 

OSOBISTEGO I DOMOWEGO 
1 

30 Dział 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 

Generalnie nasycenie siecią usługową oraz rzemieślniczą jest wystarczające z punktu widzenia lokalnych 

potrzeb. W perspektywie dalszy rozwój sektora usługowego uzależniony będzie głównie od rozwoju 

demograficznego poszczególnych miejscowości. Dodatkowo należy rozważyć zasadność ewentualnej lokalizacji 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m². 

Z pozostałych usług, zwłaszcza ponadpodstawowych, związanych między innymi z: handlem, kulturą, 

szkolnictwem, służbą zdrowia, pośrednictwem finansowym, administracją powiatową i wojewódzką, itd., 

mieszkańcy gminy korzystają w mieście powiatowym Kłodzku, oraz w stolicy województwa – Wrocławiu oraz na 

terenie Czech. 

Ogółem w 2016 roku na terenie gminy zgodnie z CEIDG łączna ilość wszystkich podmiotów zajmujących się 

handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych wynosiła 109. Większość sklepów, 

poza nielicznymi wyjątkami, to placówki małe i średnie, o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 100 m². 

Głównym ośrodkiem handlowym w gminie jest miasto Międzylesie.  

Niezbędnym elementem współtworzącym prestiż danego rejonu jest świadcząca wysoki poziom gastronomia. 

Jednocześnie gastronomia jest branżą w bardzo istotny sposób wspierającą rozwój turystyki.  

Oferta usług poza handlem, turystyką i gastronomią obejmuje również inne rodzaje usług i głównie są to usług i: 

transportowe, magazynowe, budowlane, mechaniki pojazdowej, pośrednictwo oraz inne czynności związane z 

sektorem produkcyjnym, budownictwem czy obsługą rolnictwa oraz sektora publicznego: edukacji, opieki 

zdrowotnej i kultury. Łącznie na terenie gminy w 2016, funkcjonowało 258 podmiotów usługowych.  

8.1.2. Analizy środowiskowe 

8.1.2.1. Gleby 

Największą powierzchnię na terenie gminy Międzylesie zajmują gleby brunatne kwaśne wietrzeniowe wytworzone 

ze skał przeobrażonych i osadowych oraz gleby brunatne deluwialne, bielicowe deluwialne, mady i torfy wysokie. 

To zróżnicowanie typów związane jest ściśle z pionową strefowością i rzeźbą terenu. Najwyższe obszary 

obejmują gleby brunatne kwaśne pochodzenia metamorficznego, rzadziej osadowego. Stąd też część wschodnia 

gminy głównie we wsiach Jodłów i Potoczek oraz zachodnia - Niemojów, Lesica, Kamieńczyk i częściowo 

Różanka położona jest na glebach brunatnych kwaśnych wietrzeniowych. Są to tereny, gdzie wysokość nie 

schodzi poniżej 500 m n.p.m. Północna i północno-wschodnia część gminy położona jest stosunkowo niżej w 

porównaniu z pozostałym obszarem, stąd też wskutek zmywów z partii wyższych w obrębach Roztoki, Gajnik, 

Michałowice i Goworów wytworzyły się prawie wyłącznie gleby brunatne i bielicowe deluwialne, a na pozostałym 

obszarze wspomniane gleby obejmują doliny międzystokowe. Występowanie mad na omawianym terenie 

ogranicza się wyłącznie do tzw. dolin aluwialnych położonych wzdłuż rzeki Nysy i jej drobnych dopływów. Gleby 

brunatne właściwe i pseudobielicowe pochodzenia osadowego występują najliczniej w południowej i środkowej 

części gminy, głównie w rejonie Boboszowa, Smreczyny, Międzylesia i Nagodzic. Większość gleb tych położona 

jest na płaskowyżach i łagodnych stokach. Na omawianym terenie przeważają użytki rolne klas bonitacyjnych IV – 

V. Stanowią one odpowiednio 54,07% i 27,51% użytków rolnych. Zdecydowanie mniejszy udział w całkowitej 

powierzchni stanowią użytki rolne klas III (6,63%),  VI (11,81%). Natomiast użytki klas I – II prawie nie występują 

na terenie gminy stanowiąc znikomą powierzchnię 17,33 ha co sanowi 0,15 % użytków rolnych gminy.  
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Poniższa wykres i tabela przedstawia strukturę bonitacji gruntów gminy Międzylesie.  

Rysunek 6. Struktura jakości gleb gminy Międzylesie wg klas bonitacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 23. struktura bonitacji gleb gminy Międzylesie w podziale na obręby geodezyjne 

miejscowość 
pastwiska i laki grunty orne 

suma 
II III IV V VI II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

Miasto 
Międzylesie 
  

ha 0,00 6,01 158,25 53,28 0,51 0,00 2,90 0,65 82,24 163,24 40,11 1,05 508,25 

% 0,00 1,18 31,14 10,48 0,10 0,00 0,57 0,13 16,18 32,12 7,89 0,21 100,00 

Boboszów 
  

ha 0,00 0,65 232,65 139,94 13,48 0,00 0,00 0,00 73,81 177,73 82,23 14,78 735,28 

% 0,00 0,09 31,64 19,03 1,83 0,00 0,00 0,00 10,04 24,17 11,18 2,01 100,00 

Długopole 
Górne 
  

ha 14,03 
144,5

5 
295,74 68,70 5,67 0,54 0,00 75,50 449,10 145,66 21,15 2,49 1223,14 

% 1,15 11,82 24,18 5,62 0,46 0,04 0,00 6,17 36,72 11,91 1,73 0,20 100,00 

Dolnik 
  

ha 0,00 3,59 34,40 14,07 4,70 0,00 0,00 0,00 30,68 42,56 36,39 4,81 171,18 

% 0,00 2,10 20,09 8,22 2,74 0,00 0,00 0,00 17,92 24,86 21,26 2,81 100,00 

Domaszków 
  

ha 3,30 94,22 165,13 37,12 0,85 0,00 15,26 146,14 461,19 314,16 169,91 11,41 1418,70 

% 0,23 6,64 11,64 2,62 0,06 0,00 1,08 10,30 32,51 22,14 11,98 0,80 100,00 

Gajnik 
  

ha 0,00 14,76 31,52 6,33 0,00 0,00 1,74 31,52 93,77 72,40 17,13 0,00 269,15 

% 0,00 5,48 11,71 2,35 0,00 0,00 0,65 11,71 34,84 26,90 6,36 0,00 100,00 

Gniewoszów 
  

ha 0,00 0,00 160,41 155,26 51,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 60,06 47,83 478,17 

% 0,00 0,00 33,55 32,47 10,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 12,56 10,00 100,00 

Goworów 
  

ha 0,00 24,09 95,65 42,04 1,20 0,00 0,00 32,21 81,18 145,00 18,27 0,00 439,64 

% 0,00 5,48 21,76 9,56 0,27 0,00 0,00 7,33 18,47 32,98 4,16 0,00 100,00 

Jaworek 
  

ha 0,00 10,00 78,76 42,42 0,87 0,00 0,00 1,18 40,24 90,30 60,40 3,89 328,05 

% 0,00 3,05 24,01 12,93 0,27 0,00 0,00 0,36 12,27 27,53 18,41 1,19 100,00 

Jodłów 
  

ha 0,00 0,00 30,26 76,85 134,97 0,00 0,00 0,00 0,18 3,40 80,72 161,07 487,45 

% 0,00 0,00 6,21 15,77 27,69 0,00 0,00 0,00 0,04 0,70 16,56 33,04 100,00 

Kamieńczyk 
  

ha 0,00 0,00 3,48 185,46 89,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 24,91 129,14 433,81 

% 0,00 0,00 0,80 42,75 20,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 5,74 29,77 100,00 

Lesica 
  

ha 0,00 0,00 149,29 181,62 55,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,63 4,73 418,66 

% 0,00 0,00 35,66 43,38 13,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 1,13 100,00 
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Michałowice 
  

ha 0,00 3,49 13,83 4,25 0,06 0,00 0,00 19,89 48,19 39,45 6,73 0,21 136,11 

% 0,00 2,56 10,16 3,12 0,04 0,00 0,00 14,61 35,41 28,99 4,95 0,15 100,00 

Nagodzice 
  

ha 0,00 10,06 95,20 22,28 1,75 0,00 0,00 0,87 76,57 112,35 131,90 27,70 478,68 

% 0,00 2,10 19,89 4,65 0,37 0,00 0,00 0,18 16,00 23,47 27,55 5,79 100,00 

Niemojów 
  

ha 0,00 2,06 76,84 271,98 125,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94 33,22 21,43 538,44 

% 0,00 0,38 14,27 50,51 23,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 6,17 3,98 100,00 

Nowa Wieś 
  

ha 0,00 7,44 94,08 39,12 4,68 0,00 0,00 0,00 27,61 102,58 4,02 0,00 279,51 

% 0,00 2,66 33,66 13,99 1,67 0,00 0,00 0,00 9,88 36,70 1,44 0,00 100,00 

Pisary 
  

ha 0,00 3,62 91,30 95,88 14,63 0,00 0,00 0,00 24,28 215,43 109,42 13,13 567,70 

% 0,00 0,64 16,08 16,89 2,58 0,00 0,00 0,00 4,28 37,95 19,27 2,31 100,00 

Potoczek 
  

ha 0,00 0,00 47,88 8,96 122,35 0,00 0,00 0,00 0,89 2,25 21,37 76,21 279,91 

% 0,00 0,00 17,11 3,20 43,71 0,00 0,00 0,00 0,32 0,80 7,64 27,23 100,00 

Roztoki 
  

ha 0,00 28,07 118,88 25,94 3,96 0,00 1,12 13,03 83,91 133,11 161,36 76,24 645,62 

% 0,00 4,35 18,41 4,02 0,61 0,00 0,17 2,02 13,00 20,62 24,99 11,81 100,00 

Różanka 
  

ha 0,00 9,61 232,99 150,27 25,47 0,00 0,00 6,54 31,97 19,50 92,31 39,39 608,04 

% 0,00 1,58 38,32 24,71 4,19 0,00 0,00 1,08 5,26 3,21 15,18 6,48 100,00 

Smreczyna 
  

ha 0,00 1,60 78,40 61,10 9,96 0,00 0,00 0,56 6,89 62,51 101,68 6,98 329,68 

% 0,00 0,48 23,78 18,53 3,02 0,00 0,00 0,17 2,09 18,96 30,84 2,12 100,00 

Szklarnia  
  

ha 0,00 26,29 93,54 51,01 7,96 0,00 0,00 8,21 117,57 113,96 66,72 13,97 499,22 

% 0,00 5,27 18,74 10,22 1,59 0,00 0,00 1,64 23,55 22,83 13,37 2,80 100,00 

[źródło: obliczenia własne na podstawie danych Starostwa powiatowego w Kłodzku, stan na dn. 04.05.2016] 

Tabela 24. Struktura jakości gleb gminy Międzylesie wg klas bonitacyjnych 

Lp. Użytki rolne klasy 
Obszar wiejski gminy Miasto i gmina ogółem 

ha % ha % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 pastwiska i laki 

  

  

  

  

II 17,34 0,16 17,34 0,15 

2 III 384,09 3,57 390,09 3,46 

3 IV 2220,22 20,62 2378,47 21,10 

4 V 1680,59 15,61 1733,87 15,38 

5 VI 675,16 6,27 675,68 5,99 

6 grunty orne 

  

  

  

  

  

  

II 0,54 0,01 0,54 0,00 

7 IIIa 18,12 0,17 21,02 0,19 

8 IIIb 335,65 3,12 336,30 2,98 

9 IVa 1648,03 15,31 1730,28 15,35 

10 IVb 1803,47 16,75 1966,71 17,44 

11 V 1327,53 12,33 1367,64 12,13 

12 VI 655,41 6,09 656,46 5,82 

13 suma 10766,15 100,00 11274,40 100,00 

[źródło: obliczenia własne na podstawie danych Starostwa powiatowego w Kłodzku, stan na dn. 04.05.2016] 

 

Na terenie gminy występuje  znaczne zróżnicowanie klas gruntów w poszczególnych obrębach. Najlepsze grunty 

pod względem produkcyjnym (z przewagą klasy R-IVa) występują w obrębach: Długopole Górne, Gajnik, 

Michałowice i Domaszków . Zdecydowanie najsłabsze grunty (z dominującą klasą R-V i R-VI) występują w 
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obrębach: Gniewoszów , Jodłów , Kamieńczyk , Lesica oraz Potoczek. Z powyższego wynika, że gmina 

Międzylesie posiada ograniczone warunki glebowe do produkcji rolniczej. 

Na terenie gminy zgodnie z „Planem urządzeniowo – rolnym gminy Międzylesie”  wyodrębniono następujące 

kompleksy przydatności rolniczej gleb: 

 Kompleks (2) pszenny dobry obejmuje najlepsze gleby i zajmuje powierzchnię 27,3 ha, co stanowi 0,5% 

obszaru gruntów ornych. Występowanie tego kompleksu ogranicza się w zasadzie do wsi Długopole 

Górne 13,7 ha, Domaszków 9,9 ha i Goworów 3,5 ha. Pod względem gatunków przeważają gleby 

wytworzone z glin średnich pylastych oraz pyłów ilastych. Są to gleby średnio ciężkie w uprawie polowej, 

charakteryzują się stosunkowo dużą miąższością poziomu próchnicznego. Przy zastosowaniu właściwej 

agrotechniki można uzyskać wysokie plony pszenicy i jęczmienia. 

 Kompleks (8) zbożowo-pastewny mocny zajmuje powierzchnię 217,2 ha, co stanowi 3,6% obszaru 

gruntów ornych. Gleby tego kompleksu położone są w północnej części gminy. Prawie całość gleb tego 

kompleksu występuje we wsi Roztoki 165,6 ha, pozostała część gleb występuje we wsi Domaszków 15,7 

ha, Goworów 14,3 ha, Nagodzice 9,9 ha, Długopole Górne 6,6 ha i Michałowice 5,5 ha. 

 Kompleks (9) zbożowo-pastewny stanowią gleby wytworzone z iłów pylastych oraz z glin ciężkich. 

Wykazują one duży stopień zwięzłości, są okresowo podmokłe i wymagają melioracji. Z natury są to 

gleby płodozmianu pszennego, obecnie najlepsze efekty uzyskuje się w uprawie koniczyny czerwonej, 

brukwi oraz wszelkich mieszanek. 

 Kompleks (10) pszenny-górski - gleby tego kompleksu zajmują powierzchnię 1720,7 ha, co zajmuje 28,8% 

powierzchni gruntów ornych. Większość gleb tego kompleksu zajmuje duże i zwarte powierzchnie 

gruntów we wsi Domaszków (pow. 717,5 ha), Długopole Górne (370,2 ha) oraz w Goworowie (165,4 ha). 

Pod względem gatunków przeważają gleby wytworzone z glin pylastych. Jakkolwiek gleby te należą do 

najlepszych w omawianym rejonie to uprawę roślin ograniczają tzw. mrozowiska (spływy chłodnego 

powietrza ). W latach o korzystnym rozkładzie warunków klimatycznych można uzyskać dobre plony 

roślin płodozmianu pszenno-buraczanego. 

 Kompleks (11) zbożowy górski - powierzchnia tego kompleksu na terenie gminy wynosi 1736,0 ha, co 

stanowi 29,0% gruntów ornych. Przeważająca część gleb kompleksu znajduje się we wsi Długopole 

Górne – pow. 310,1 ha, Domaszków – pow. 297,6 ha oraz w Szklarni – pow. 154,3 ha. Większość gleb 

tego kompleksu położona jest na stokach i płaskowyżach, w mniejszych ilościach występują na terenie 

kotlin śródgórskich. Kompleks zbożowo – górski zajmuje gleby gliniaste, szkieletowe o małej ilości części 

ziemistych. Gleby charakteryzują się na ogół odpowiednią strukturą i stosunkowo dużą zawartością 

próchnicy. Najlepiej w tym kompleksie udaje się uprawa roślin jarych, ziemniaków i mieszanek 

trawiastych. 

 Kompleks (12) zbożowo-pastewny górski - gleby zaliczone do tego kompleksu występują na terenie 

większości wsi, zajmując wyżej położone obszary gruntów na płaskowyżach i łagodnych stokach. 

Zajmuje powierzchnię 1262,24 ha, co stanowi 21,1% gruntów ornych. Prawie całość gleb tego 

kompleksu to gleby wietrzeniowe, wytworzone glin lekkich pylastych, zalegających na szkielecie lub 

rumoszu skalnym. Dominującą rośliną zbożową jest owies, w korzystnych warunkach daje dobre efekty 

uprawa jęczmienia jarego, gryki i lnu. 

 Kompleks (13) owsiano-pastewny górski - ogólna powierzchnia kompleksu wynosi 685,5 ha, co stanowi 

11,5% gruntów ornych. Występuje na obszarach najwyżej położonych, w strefie do 650 m n.p.m. 

Największy udział gleb tego kompleksu jest we wsi Kamieńczyk (pow. 130,7 ha), Jodłów (102,1 ha) i 

Potoczek (85,8 ha). Kompleks owsiano-pastewny tworzą gleby gliniaste płytkie, zalegające na rumoszu 

skalnym bądź litej skale. Z uwagi na niekorzystne warunki klimatyczne, krótki okres wegetacji, bądź 
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niską jakość gleb dobór uprawianych roślin jest bardzo wąski, ogranicza się do uprawy owsa, roślin 

pastewnych i ziemniaków. Znaczną część obszarów w omawianym rejonie zajmują użytki zielone. 

 Kompleks (14) - grunty przeznaczone pod użytki zielone - gleby tego kompleksu zajmują pow. 313,73 ha, 

tj. 5,3% obszaru gruntów ornych. Do kompleksu zaliczono gleby użytkowane jako grunty orne, które z 

natury nadają się na użytki zielone. Pod względem gatunków przeważają gleby gliniaste ciężkie, silnie 

uwilgotnione oraz gleby gliniaste lekkie, silnie szkieletowe położone na stromych zboczach. Z uwagi na 

trwałą podmokłość i położenie, grunty orne nie nadają się pod uprawę polową. Trwałe użytki zielone na 

terenie gminy zajmują pow. 4979,52 ha, co stanowi 45,5% obszaru użytków rolnych.  

 Kompleks 1z – użytki zielone dobre i bardzo dobre obejmujący jedynie pow. 16,7 ha co stanowi 3,3% 

użytków zielonych. Całość użytków zielonych kompleksu 1z znajduje się na terenie wsi Długopole Górne 

i obejmuje najlepsze gleby kl. II i III położonych w dolinie rzeki Nysy. 

 Kompleks 2z – użytki zielone średnie zajmuje największą powierzchnię tj. 2642,23 ha, co stanowi 53,1% 

ogółu użytków zielonych. Pod względem obszaru najwięcej użytków zielonych kompleksu 2z jest w 

Długopolu Górnym – 403,4 ha, następnie w Domaszkowie 277,3 ha, Boboszowie 275,2 ha oraz w 

Różance 205,5 ha. Większość użytków zielonych średnich położonych jest w obrębie kotlin 

śródgórskich. Tereny te charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem wód gruntowych. Pozostałe 

są na łagodnych stokach lub na płaskowyżach. Wysokość położenia użytków zielonych kompleksu 2z 

nie przekraczają 600 m n.p.m. Właściwym użytkiem są pastwiska kl. III i IV, które z uwagi na dużą ilość 

opadów przedstawiają wysoką wartość użytkową. 

 Kompleks 3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe zajmują pow. 2320,59 ha co stanowi 46,6% całego 

obszaru użytków zielonych. Większość użytków zielonych tego kompleksu występuje na terenach 

położonych na znacznej wysokości w strefie do 650 m n.p.m. Najwięcej użytków zielonych kompleksu 3z 

jest we wsi Niemojów 416,3 ha oraz w Lesicy 275,12 ha, w Kamieńczyku 274,14 ha i w Jodłowie 238,69 

ha. W kompleksie użytków zielonych słabych dominują użytki zielone położone na stokach łagodnych 

lub średnich i na płaskowyżach. Większość użytków zielonych słabych stanowią tereny zagrożone erozją 

intensywną i silną. Należy stwierdzić, że poważna część użytków słabych przy odpowiednim 

zagospodarowaniu i wysokim nawożeniu może pod względem wydajności dorównać użytkom zielonym 

średnim. 

 

8.1.2.2. Rzeźba terenu 

Obszar gminy Międzylesie odznacza się urozmaiconą rzeźbą, mającą w przeważającej części charakter górski. 

Odzwierciedla ona zarówno zróżnicowanie odpornościowe skał podłoża, jak i ruchów tektonicznych, jakie miały tu 

miejsce w przeszłości oraz związanej z nimi różnej intensywności procesów denudacji i erozji rzecznej.  

 

Gmina Międzylesie położona jest na południowym krańcu Kotliny Kłodzkiej, w bezpośrednim sąsiedztwie 

terytoriów Republiki Czeskiej, której granica otacza gminę z trzech stron.  Ze względu na położenie geograficzne, 

teren gminy należy do trzech jednostek fizyczno-geograficznych:  

 część zachodnia należy do Gór Bystrzyckich z dolinami rzek Orlicy i Czerwonego Potoku, 

 część wschodnia do Masywu Śnieżnika,  

 część centralna należy do obszaru doliny Nysy Kłodzkiej (Rów Górnej Nysy) i Wzniesienia Międzyleskiego. 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Kondrackiego (1994), tereny gminy Międzylesie należą do dwóch 

makroregionów: Sudety Środkowe i Sudety Wschodnie. Omawiany obszar wchodzi w skład trzech 
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mezoregionów: Gór Bystrzyckich w części zachodniej, Kotliny Kłodzkiej – w części środkowej oraz fragmentu 

mezoregionu Masyw Śnieżnika – we wschodniej części obszaru. Mezoregion Gór Bystrzyckich dzieli się na dwa 

mikroregiony: mikroregion Doliny Orlicy oraz drugi, obejmujący pozostałą część Gór Bystrzyckich. Wschodnią 

granicę Gór Bystrzyckich wyznacza uskok Rowu Górnej Nysy, wyraźnie zaznaczający się w terenie.  Na wschód 

od linii kolejowej Kłodzko – Międzylesie – Lichkov aż do podnóży Masywu Śnieżnika zaznacza się mikroregion 

Wzniesienie Międzylesia, należący do Rowy Górnej Nysy. Do mezoregionu Masywu Śnieżnika należy na terenie 

omawianej gminy południowe ramię tego masywu, wchodzące w skład mikroregionu Śnieżnika Kłodzkiego. 

Dolina źródliskowej części Nysy Kłodzkiej dzieli to ramię na dwa grzbiety, które wyżej łączą się dając wyraźną 

kulminację Trójmorskiego Wierchu (1145 m n.p.pm.). 

 

Szczegółowe wyodrębnienie jednostek fizyczno – geograficznych gminy Międzylesie: 

 Dolina Orlicy, 

 Góry Bystrzyckie, 

 Wzniesienie Międzylesia, 

 Wysoczyzna Łomnicy, 

 Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiej, 

 Rów Górnej Bystrzycy, 

 Śnieżnik Kłodzki, 

Najwyższym wzniesieniem na obszarze gminy Międzylesie jest Mały Śnieżnik 1318 m n.p.m., leżący w Masywie 

Śnieżnika, który posiada charakterystyczny system rozgałęziających się grzbietów rozciętych głębokimi dolinami 

górskich potoków. Zachodnią część gminy stanowi zwarty masyw Gór Bystrzyckich o szerokim zrównaniu 

i spłaszczeniu partii szczytowych, rozcięty dolinami rzek Orlicy i Czerwonego Potoku. Rów Górnej Nysy stanowi 

szeroka i płaska dolina Nysy Kłodzkiej, której fragmenty maja charakter przełomowy. Jednostka ta o powierzchni 

ok. 300 km2, leży na wysokości 350-450 m n.p.m. Ku północy opada łagodnie i łączy się z centralną częścią 

Kotliny Kłodzkiej.  Od wschodu Rów Górnej Nysy ograniczony jest progiem tektonicznym Masywu Śnieżnika o 

wysokości 100 – 180 m, od zachodu zrębem Gór Bystrzyckich. Ku południowi wznosi się łagodnie ku Przełęczy 

Międzyleskiej (534 m n.p.m.). Osią terenu gminy jest południkowo biegnąca dolina Nysy Kłodzkiej. Wkraczają na 

nią rozlegle stożki spływowe potoków spływających z okalających rów masywów górskich. Miejscami tworzą one 

wyraźne wyniosłości (Wysoczyzna Międzyleska) w stosunku do zrównanego dna rowu, wyścielonego osadami 

górnokredowymi z pokrywą utworów czwartorzędowych – glin deluwialnych i utworów eolicznych. Na obszarze 

Rowu Górnej Nysy dominuje krajobraz rolniczy, z rzadko pojawiającymi się kępami lasów. Tereny osadnicze 

koncentrują się głównie wzdłuż dolin rzecznych.  

 

Krajobraz gminy ma charakter podgórski, znaczna cześć obszaru (32%) pokryta jest przez lasy, które dominują 

na terenach wyżej położonych. Są to lasy mieszane typu nizinnego i górskiego oraz bory górskie we fragmentach 

posiadające wysokie walory przyrodnicze. Dolina Dzikiej Orlicy oddziela Góry Orlickie od Bystrzyckich. Góry 

Bystrzyckie ciągną się z północnego zachodu na południowy wschód i są wyraźnie zróżnicowane pod względem 

krajobrazu. Część północna ma charakter płaskiej wysoczyzny bez większych kulminacji, w części południowej 

występuje kilka mniejszych masywów oddzielonych przełęczami. Wschodnią granicę Gór Bystrzyckich tworzy 

Przełęcz Międzyleska.  Przełęcz Międzyleska i dolina Nysy Kłodzkiej stanowią granicę pomiędzy Sudetami 

Środkowymi i Sudetami Wschodnimi. 

Masyw Śnieżnika jest najwyższym masywem Sudetów Wschodnich i drugim co do wysokości (po Karkonoszach) 

masywem polskiej części Sudetów. Ma on postać rozrogu zbudowanego z grzbietów schodzących się 

promieniście do centralnie położonego środkowego obszaru masywu. Na terenie gminy znajduje się południowo-
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zachodnie ramię masywu, będące grzbietem granicznym. Wyróżniają się w nim dwie kulminacje: Mały Śnieżnik 

(1326 m) i Trójmorski Wierch (1143 m). 

 

Na podstawową strukturę rzeźby gminy składają się: 

 góry niskie z resztkami zrównań trzeciorzędowych, do których zalicza się obszar Gór Bystrzyckich i najwyżej 

położone tereny Rowu Nysy Kłodzkiej, 

 góry średnie z fragmentami zrównań trzeciorzędowych do których należą obszary Masywu Śnieżnika, 

 pogórza niskie okryte osadami lodowcowymi - większość terenów Rowu Nysy Kłodzkiej, 

 holoceńskie dna dolin rzecznych – najlepiej rozwinięte w dolinie Nysy Kłodzkiej. 

 

Na ukształtowanie rzeźby terenu największy wpływ ma litologia utworów podłoża oraz tektonika terenu. Rów 

Górnej Nysy zbudowany jest ze skał osadowych silnie zdenudowanych, w związku z czym rzeźba na tym terenie 

ma charakter płaskowyżu. Strefa Kotliny Kłodzkiej leżąca powyżej 400 m n.p.m. ma charakter wysokiego 

pogórza. Dno Kotliny Kłodzkiej położone w szerokim zakresie wysokości (od około 300 do około 450 m n.p.m.), 

w części południowej wkracza na obszar Wzniesień Międzyleskich, które maja charakter wysokiego pogórza. 

W Górach Bystrzyckich i Masywie Śnieżnika zaznaczają się wyraźnie trzeciorzędowe zrównania wierzchowinowe 

oraz stokowe. 

8.1.2.3. Budowa geologiczna 

Budowa geologiczna omawianego obszaru jest skomplikowana. Skały budujące podłoże należą do różnych 

jednostek geologicznych, wyróżnianych w związku z ich wiekiem i warunkami powstawania.  Na omawianym 

terenie wyróżnia się trzy zasadnicze jednostki geologiczne. Część zachodnia należy do krystaliniku Orlicko – 

Bystrzyckiego, wschodnia do krystaliniku Lądka – Śnieżnika, a część środkową tworzą górnokredowe piaskowce 

Rowu Górnej Nysy. 

Najstarsze, proterozoiczne i staropalozoiczne skały metamorficzne budują obszar Gór Bystrzyckich i Masyw 

Śnieżnika. Są to głównie silnie sfałdowane gnejsy, granitognejsy i łupki łyszczykowe a podrzędnie kwarcyty, 

amfibolity i wapienie. Wapieniom towarzyszą zjawiska krasowe (np. jaskinia Solna Jama  między Gniewoszowem 

a Różanką).  Młodszy, pochodzący ze starszego paleozoiku kompleks skalny buduje obszar centralny Kotliny 

Kłodzkiej i należy do tzw. metamorfiku kłodzkiego. Tworzą go łupki metamorficzne, amfibolity i diabazy. Obszar 

Rowu Górnej Nysy leży na jeszcze młodszych, należących do górnego paleozoiku i mezozoiku, skałach 

osadowych – piaskowcach i zlepieńcach. 

Późniejsza historia rozwoju omawianego terenu związana była przede wszystkim z ruchami tektonicznymi na 

przełomie kredy i trzeciorzędu oraz w młodszym trzeciorzędzie. Pomiędzy tymi okresami następowało niszczenie 

i zrównywanie wypiętrzonych masywów – głównie w starszym trzeciorzędzie i plejstocenie. Lądolód 

skandynawski zatrzymał się w okolicy Bystrzycy Kłodzkiej , lecz na omawianym terenie obszary górskie też 

ulegały silnym przekształceniom, głównie silnemu wietrzeniu fizycznemu. Skały ulegały szybkiemu rozpadowi 

i powstawały rozległe rumowiska kamienne i pokrywy blokowogruzowe oraz gliny stokowe. Ostatecznie tereny 

dolin rzecznych zostały pokryte osadami aluwialnymi, a na wyżej położonych wychodniach skał krystalicznych 

wykształciły się gliny zwietrzelinowe. Powstanie Rowu Górnej Nysy wiąże się rozwojem zapadliska 

grawitacyjnego, które wytworzyło się w czasie kredy pomiędzy metamorficznymi masywami, z których z czasem 

uformowały się dzisiejsze Góry Orlickie, Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika 

Powstały rów tektoniczny, którego podłoże stanowią metamorficzne łupki łyszczykowe, wypełniają osady 

górnokredowe.  
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Należą one do 3 cykli sedymentacyjnych: 

 I cykl cenomańsko – dolnoturoński, reprezentowany przez zlepieńce i piaskowce cenomańskie; 

 II cykl, od środkowego turonu po koniak, rozpoczynający się sedymentacją jasnoszarych i różnoziarnistych 

piaskowców kwarcowych i arkozowych (tzw. środkowy piaskowiec ciosowy) oraz zlepieńców, 

przedłużający się sedymentacją łupków ilasto-piaszczystych, margli i mułowców marglistych, szarych 

i ciemnoszarych łupków idzikowskich miąższości 350-500 m; 

 III cykl sedymentacyjny tworzą drobnoziarniste, ciemnoszare lub brunatne piaskowce i zlepieńce 

idzikowskie, zaliczane do koniaku, kończące sedymentację górnokredową. 

W stropie osadów górnokredowych występują ilaste pokrywy wietrzeniowe tych skał, głównie wieku 

trzeciorzędowego, często przemieszane ze stokowymi utworami deluwialnymi (namytymi). Całość pokrywają 

fragmentami płaty utworów pyłowych (lessów i glin lessopodobnych), głównie genezy eolicznej (Staffa i in. 

1994).Szczególnie silne procesy erozyjne w trzeciorzędzie doprowadziły w obrębie i Rowu Górnej Nysy do 

powstania zrównanej powierzchni dennej i do akumulacji żwirowo – piaszczystych pokryć w dnach dolin 

rzecznych Kotliny Kłodzkiej. 

8.1.2.4. Warunki klimatyczne 

Klimat charakterystyczny dla Sudetów Środkowych wyraża się charakterem przejściowym między morskim 

a kontynentalnym, rozkład temperatur ściśle zależy od wysokości terenu oraz ekspozycji stoków. Zima trwa 

średnio 14-16 tygodni, okres wegetacyjny ok. 27 tygodni. Opady w kotlinach wynoszą 800 - 1000 mm, na 

grzbietach górskich ponad 1100 mm. 

Teren Gminy Międzylesie zaliczany jest do regionu kłodzkiego sudeckiej dzielnicy klimatycznej.  

Gmina Międzylesie leży w strefie klimatów górskich i podgórskich. Wyodrębnia się tutaj trzy piętra klimatyczne: 

 najniższe – piętro podgórskie – położone do wysokości 450 m n.p.m. ze stosunkowo długim okresem 

wegetacyjnym, 

 pośrednie – piętro górskie niższe – położone na wysokości 450-800 m n.p.m. z zanikającym latem 

termicznym (poniżej 4 tygodni w roku) oraz długo zalegającą pokrywą śnieżna (około 80-100 dni), 

 wysokie – piętro górskie wyższe – położone na wysokości powyżej 800 m n.p.m. bez lata termicznego i dużą 

ilością odpadów około 1100 mm i pokrywą śnieżną zalegającą do 140 dni. 

Parametry charakterystyczne klimatu miasta i gminy Międzylesie: 

 średnia temperatura roczna w gminie wynosi 7-8 °C, a w partiach górskich jest o 3-4°C niższa i wynosi 

średnio 4-5°C, 

 średnia temperatura stycznia w gminie wynosi -2 °C, a w partiach górskich -5 °C, 

 średnia temperatura lipca w gminie wynosi 17 °C, a w jej części górskiej 10-12 °C, 

 roczne sumy nasłonecznienia w gminie wynoszą około 1400 godzin z czego około 1000 godzin przypada na 

półrocze ciepłe, a reszta na zimne, 

 Termiczna wiosna na niżej położonych terenach następuje około 10. IV, a w partiach górskich około 1.V, 

termiczne lato na niżej położonych terenach następuje około 15. VI, a w partiach górskich około 1.VII, jesień 

na niżej położonych terenach gminy występuje zwykle około 25.IX, a w partiach górskich około 30.IX, 

termiczna zima rozpoczyna się około 30.XI, a w partiach górskich zwykle już około 10.XI, 

 średnioroczna prędkość wiatru na wysokości 10 m nad pow. gruntu wynosi 5 m/s, a w partiach gór 10 m/s, 

 wilgotność względna w gminie wynosi około 81%, a w partiach gór około 85%, 
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 roczne sumy opadów  800 -1000 mm, a w partiach gór dochodzą nawet do 1300 mm (Góry 

Bystrzyckie). Gmina Międzylesie zaliczana jest do regionów o wysokiej i bardzo wysokiej sumie 

opadów, 

 średnia trwałość pokrywy śnieżnej w gminie wynosi 80 dni, a w jej partiach górskich do 120 dni 

 średnia grubość pokrywy śnieżnej wynosi około 20 -30 cm - w partiach gór do 50 cm, 

 średnia liczba dni z burzami atmosferycznymi wynosi w gminie około 24 - 26 dni a w jej partiach 

górskich około 26-28 dni. 

Klimat lokalny – warunki topoklimatyczne: 

W związku z dużym zróżnicowaniem morfologicznym terenu występują znaczne różnice w nasłonecznieniu 

omawianego terenu. Płaskie tereny leżące na północ od Niemojowa cechują się stosunkowo dobrymi warunkami 

solarnymi i dobrym przewietrzaniem. 

Stoki o niewielkim nachyleniu cechują się z reguły dobrym nasłonecznieniem, korzystnymi warunkami 

klimatycznymi i dodatkowo dobrymi warunkami geoinżynierskimi – są więc korzystne dla lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej.  

Stoki  o dużych spadkach i północnej ekspozycji (np. okolice Kamieńczyka) posiadają niekorzystne warunki 

solarne niesprzyjające lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

Głębokie doliny rzek są drogami spływu zimnych mas powietrza i miejscem jego zalegania. Towarzyszy temu 

większa wilgotność, częste zamglenia i przymrozki wiosna i jesienią. 

Duże tereny lasów w górach Bystrzyckich i Masywie Śnieżnika działają łagodząco i tonizująco na klimat 

ograniczają. 

8.1.2.5. Walory przyrodnicze 

8.1.2.5.1. Roślinność 

Gmina Międzylesie leży na styku dwóch okręgów geobotanicznych – część zachodnia do okręgu 

środkowosudeckiego, a część wschodnia do wschodniosudeckego. Flora okręgu środkowosudeckiego ma 

charakter przejściowy między zachodnio- i wschodniosudeckim okręgiem geobotanicznym w związku z czym jego 

roślinność nie posiada zbyt wielu cech indywidualnych. Do okręgu tego należy na terenie gminy Międzylesie 

obszar Gór Bystrzyckich. Dla okręgu środkowosudeckiego typowe są m.in. brzoza karłowata, przytulia hercyńska, 

omieg górski. 

Część gminy leżąca po prawej stronie Nysy Kłodzkiej należy do okręgu wschodniosudeckiego 

z charakterystycznymi dlań roślinami – dzwonkiem brodatym, szczwoligorzem pochwiastym i owsicą. 

Szata roślinna na omawianym obszarze zmienia się wyraźnie wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. tereny 

położone do wysokości 400 m n.p.m. to piętro pól uprawnych i najwcześniejszego osadnictwa. Nastąpiły tu 

najsilniejsze przekształcenia szaty roślinnej związane z działalnością gospodarczą człowieka. Lasy zostały prawie 

zupełnie wytrzebione a ich miejsce zajęły uprawy rolne, liczne łąki i pastwiska oraz tereny zabudowane. 

Obszar 400-1000 m zajmuje piętro regla dolnego, obejmujące wszystkie pasma Sudetów. Właściwy dla niego 

drzewostan to las mieszany, składający się przeważnie z buka, jawora i grabu, z licznymi okazami jodły i sosny. 

W bogatym runie buczyn z liczną leszczyną rosną gęsto zespoły ziół i traw. Pierwotny drzewostan został 

wyniszczony w wyniku gospodarki człowieka. Lasy wytrzebione w wyniku wyrębów prowadzonych od XIV wieku 

zostały zastąpione monokulturami świerkowymi zakładanymi na potrzeby gospodarcze od końca XVIII wieku. W 

1860 roku sztucznie wprowadzone świerczyny stanowiły już ponad 90% lasów. Prowadzona po II wojnie 
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światowej restytucja pierwotnych gatunków drzew powoli przynosi wymierne rezultaty – obecnie udział świerka 

zmalał do około 80%. 

Lasy regla górnego (1000-1250 m) obecnie składają się praktycznie w całości ze świerka. 

Częściowej ochronie prawnej podlegają występujące na tym terenie okazy paprotki zwyczajnej, pierwiosnków, 

mącznicy lekarskiej, marzanki wonnej, goryczki trojeściowej, zimowitu, konwalii majowej. Ochroną całkowitą 

objęty jest cis, wawrzynek wilczełyko, kłokoczka południowa, paproć języcznik, widłaki, pełnik europejski, tojady, 

zawilec, rosiczki, goryczki, dziewięćsił bezłodygowy, storczyki (z wyjątkiem szerokolistnego i krwistego).  

 
ZBIOROWISKA ROŚLINNE1 

Naturalna roślinność potencjalna gminy jest silnie zróżnicowana. W obszarach górskich oraz w południowo-

wschodniej części Wzniesień Międzyleskich dominują siedliska kwaśnych buczyn górskich (Luzulo-nemorosae 

Fagetum), którym towarzyszą siedliska żyznej buczyny sudeckiej (Denrario-enneaphyllidis-Fagetum). We 

wschodniej oraz północnej części Wzniesień Międzyleskich dominują siedliska grądu (Galio-Carpinetum), a w 

dolinach rzek siedliska podgórskich łęgów jesionowych (Carici - Fraxinetum) oraz olszyn podgórskich (Alnetum 

incane). 

Aktualna roślinność rzeczywista praktycznie na całym obszarze jest reprezentowana przez leśne i nieleśne 

zbiorowiska zastępcze. O znacznym stopniu zniekształcenia zbiorowisk leśnych świadczy dominacja sztucznych 

drzewostanów świerkowych, które stanowią ponad 90% wszystkich powierzchni leśnych, występujących na 

siedliskach borów mieszanych górskich i lasów mieszanych górskich. Drzewostany świerkowe do roku 1995 nie 

wykazywały znacznych uszkodzeń przemysłowych i były zaliczane do I strefy zagrożeń. 

Do najważniejszych nieleśnych zbiorowisk zastępczych należą łąki, stanowiące znaczny udział powierzchni 

nieleśnej gminy. Dominują łąki wilgotne położone w płaskich dolinach cieków i potoków pod względem 

fitosocjologicznym zaliczane do związku Calthion. Aktualnie, w związku z zaniechaniem użytkowania wiele z nich 

podlega sukcesji w wyniku której przekształcają się w zbiorowiska ziołoroślowe (Filipendulenion) lub zarośla 

łozowe. Częstym elementem tych seminaturalnych zbiorowisk są storczyki tj. kukułka szerokolistna (Dactylorhiza 

majalis), czy też listera jajowata (Listera ovalis). Na siedliskach mniej wilgotnych w niższych położeniach 

występują łąki świeże (Arrhenaterion), a w wyższych łąki górskie (Poligono-Trisetion). W okolicach wododziałów, 

w miejscach wypłaszczonych o utrudnionym odpływie wód gruntowych, wykształcają się torfowiska przejściowe, 

w których dominują mszaki z rodzaju Sphagnum, towarzyszą im rośliny naczyniowe tj. wełnianka wąskolistna 

(Eriophorum angustzfolium), wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum). Na aluwiach rzeki Dzikiej Orlicy 

wykształcają się zbiorowiska ziołoroślowe, w których dominują wysokie byliny tj. ciemiężyca zielona (Veratrum 

lobelianum), jaskier platanolistny (Ranunculus platanfolius), którym towarzyszy parzydło leśne (Aruncus dioicus) 

oraz gatunki typowo łęgowe tj. śnieżyca przebiśnieg i śnieżyczka wiosenna. Zbiorowiska można zaliczyć do klasy 

Berulo-Adenostyletea, a o ich szczegółowej przynależności fitosocjologieznej trudno przesądzać na obecnym 

etapie badań. Roślinność wodna w badanej gminie ograniczona jest do strumieni i rzek górskich, ponieważ 

naturalne zbiorniki wód stojących w gminie nie występują. Rzeki górskie płynące w rejonach rolniczych są dość 

znacznie zanieczyszczone, co decyduje o ubóstwie, a często całkowitym zaniku roślinności porastającej 

kamieniste dna rzeczne (zbiorowiska włosieniczników). W potokach górskich dominującymi komponentami 

zbiorowisk roślinnych są mszaki wodne. 

 

 

                                                           

1 Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego – Gmina Międzylesie, Wrocław 2002 
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8.1.2.5.2. Zwierzęta 

W podziale zoogeograficznym Nysa Kłodzka jest granicą dwóch regionów występowania gatunków zwierząt: 

zachodnio  i wschodniosudeckiego.  Region wschodniosudecki, w związku z lepszymi warunkami siedliskowymi, 

posiada bogatszą faunę. Zamieszkuje tu ponad 100 gatunków więcej niż w regionie zachodniosudeckim. Są to 

przede wszystkim gatunki karpackie, tj.: pomrów błękitny, ślimak Lubomirskiego, chrząszcz biegacz, traszka 

karpacka. Z kolei w regionie zachodniosudeckim dość licznie reprezentowane są gatunki alpejskie (np. świdrzyk 

ozdobny czy świergotek nadwodny) oraz borealnogórskie (trzmiel, świdrzyk nadrzewny, drozd obrożny, 

orzechówka). Wśród większych ssaków na omawianym terenie można wymienić żyjące tu dość licznie sarny, 

jelenie, dziki oraz lisy. Rzadko spotykane są borsuki i bytujące w Górach Bystrzyckich muflony, sprowadzone na 

początku XX w. z Sardynii. Mogą na ten teren zachodzić, głównie z południa, również inne zwierzęta. Na 

początku lat 70 – tych XX w. Masywie Śnieżnika pojawiły się kozice, a w czerwcu 1983 roku rejon Międzylesia i 

Międzygórza przeszły dwa wilki. Spośród wielu gatunków małych gryzoni najczęściej występuje kuna leśna, 

kamionka, łaska, tchórz, gronostaj, popielica, orzesznica i koszatka. 

Z pośród awifauny na uwagę zasługują: jarząbek, sowa włochata, głuszec, cietrzew, drozd obrożny, pliszka, 

pluszcz, kopciuszek i in. Fauna owadów jest stosunkowo bogata, a w jaskini Solna Jama zamieszkuje 

endemiczny gatunek bezskrzydłego owada.  W górskich potokach licznie występuje pstrąg.  Z tutejszej fauny 

chronione są między innymi następujące gatunki: trzmiele, paź żeglarz, biegacze, traszki, jaszczurka zwinka i 

żyworodna, padalec, gniewosz, zaskroniec, myszołów zwyczajny i włochaty, pustułka, sowy, jerzyk, kukułka, 

dzięcioły, orzechówka, wilga, płochacz skalny, drozdy, pluszcz, skowronki, jaskółki i pliszki oraz z ssaków — 

ryjówki, jeże, kuna domowa, łasica łaska, gronostaj i koszatkowate 

 

SSAKI 

Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Międzylesie w roku 2002 stwierdziła występowanie następujących gatunków: 

 

Gatunki objęte ścisłą ochroną: 

 RZĄD OWADOŻERNE INSECTIVORA: 

 Rodzina: jeżowate Erinaceidae 

Jeż wschodni Erinaceus concolor i Jeż zachodni Erinaceus europaeus - jeże widywane są regularnie, między 

innymi w Kamieńczyku i Boboszowie. Jeż obserwowany był również w lesie koło Jodłowa. W rejonie Śnieżnika 

jeże widywane są do wysokości 800 - 900 m n.p.m. 

 Rodzina: Ryjówkowate Soricidae 

Ryjówka górska Sorex alpinus - zasiedla przede wszystkim lasy iglaste. Preferuje przy tym tereny wilgotne, np. 

brzegi górskich potoków. Jej typowym siedliskiem są porośnięte lasem rumowiska skalne. Jest to gatunek rzadki, 

charakteryzujący się niskimi zagęszczeniami. Jej występowanie było stwierdzane na ternie gminy, Inwentaryzacja 

z 2002 r. stwierdziła tylko dwa osobniki na jednym stanowisku koło Nowej Wsi. 

Ryjówka aksamitna Sorex araneus - zamieszkuje lasy oraz zarośla nadrzeczne. Wybiera przy tym biotopy 

niekoniecznie charakteryzujące się dużą wilgotnością, ryjówka aksamitna występuje w wielu rejonach gminy i jest 

gatunkiem pospolitym  

Ryjówka malutka Sorex minutus -  zasiedla przede wszystkim lasy liściaste i mieszane z licznymi zmurszałymi 

pniami stanowiącymi schronienia, na terenie gminy  gatunek ten występuje pospolicie  

Rzęsorek mniejszy Neomys anomalus - występuje w biotopach wilgotnych, zamieszkuje brzegi rzek i podmokłe, 

porośnięte krzewami łąki, na terenach górskich i podgórskich. Inwentaryzacją z 2002 wykazała jednego osobnika 

z materiału wypluwkowego zebranego w Różance. Jest gatunkiem bardzo rzadkim, prze rokiem 2002 na terenie 

gminy nie wykazywanym. 
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Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens - jest gatunkiem ściśle związanym ze zbiornikami wodnymi. Chętnie 

zamieszkuje brzegi rzek porośniętych drzewami, a także podmokłe łąki i okresowo zalewane lasy. Jednego 

osobnika podczas inwentaryzacji oznaczono z analizy zrzutek zebranych w Różance. Jest to gatunek stosunkowo 

rzadki. 

Zębiełek karliczek Crocidura suaveolens - zamieszkuje pola, sady i ogrody. Na okres jesienno - zimowy może 

przenosić się w pobliże siedzib ludzkich. Gatunek był wykazywany na terenie gminy Jednego osobnika podczas 

inwentaryzacji oznaczono z analizy zrzutek zebranych w Różance. Jest to gatunek rzadko spotykany. 

 Rodzina: Kretowate Talpidae 

Kret Talpa europea jest gatunkiem pospolitym w całym kraju, również w wysokich górach. Na badanym terenie 

stwierdzono występowanie licznych kretowisk - zarówno na niżej położonych terenach otwartych, jak i w górach 

Bystrzyckich oraz w masywie Śnieżnika, gdzie znajdowano je na wysokości 1200 m n.p.m.  

 RZĄD: GRYZONIE RODENTIA 

 Rodzina: Wiewiórkowate Sciuridae 

Wiewiórka Sciurus vulgaris jest typowym gatunkiem leśnym. Występuje pospolicie zarówno w lasach liściastych, 

jak i iglastych, w górach sięgając po górną granicę lasu. Wykazywana jest na terenie gminy. Na terenie gminy 

występują obie odmiany barwne wiewiórki białą i czarna. 

 Rodzina: Popielicowate Gliridae 

Popielica Glis glis - żyje w lasach liściastych i mieszanych. Na badanym terenie popielice znajdowano w budkach 

ptasich w trakcie corocznego ich czyszczenia, obecność popielic stwierdzano w leśnictwie Różanka. Podczas 

inwentaryzacji występowanie popielic oznaczono z materiału wypluwkowego zebranego w Różance (1 

osobnik)oraz koło Nowej Wsi (3 osobniki), na terenie gminy popielica jest gatunkiem częstym w rejonach, gdzie 

występują lasy liściaste, szczególnie bukowe. 

Orzesznica Muscardinus avellanarius  - zamieszkuje lasy z gęstym podszytem oraz zarośla krzewów. Jest to 

gatunek częsty, jednakże jego występowanie uwarunkowane jest dostępnością biotopów. 

Koszatka Dryomys niiedula - żyje głównie w lasach liściastych, ale spotykana jest również w lasach iglastych 

regla górnego. Stwierdzano występowanie stanowisk koszatki w górach bystrzyckich oraz w miejscowości Nowa 

Wieś. Inwentaryzacja nie wykazała jednoznacznie występowania koszatki, nie mniej obecności koszatki na 

terenie gminy nie można wykluczyć, jest to jednak z pewnością gatunek rzadki. 

 RZĄD: DRAPLEŹNE CARNIVORA 

 Rodzina: Niedźwiedziowate Ursidae 

Niedźwiedź brunatny Ursus arctos - obszar gminy Międzylesie stanowi prawdopodobny szlak wędrówki 

niedźwiedzia z Gór Kamiennych do Masywu Śnieżnika (Jakubiec 1995). W trakcie inwentaryzacji z 2002 r nie 

napotkano żadnych jego śladów. 

 Rodzina: Łasicowate Mustelidae 

Gronostaj Mustela erminea - zamieszkuje skraje lasów, zarośla, doliny rzeczne, stare parki, ruiny oraz 

zabudowania gospodarskie, że jest gatunkiem często obserwowanym na całym terenie gminy. 

Łasica Mustela nivalis  - zasiedla brzegi lasów, zarośla oraz tereny otwarte, jak pola i łąki. Występuje również w 

osiedlach ludzkich, w parkach i na cmentarzach, co dowodzi jej silnej synantropizacji. Łasica jest gatunkiem 

pospolitym i bardzo często stwierdzanym na terenie gminy. 

Gatunki łowne  

Zwierzyna gruba 

 Rodzina: Świniowate Suidae 
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Dzik Sus scrofa występują na badanym terenie w 1asach mieszanych. Analiza inwentaryzacji łowieckich, 

prowadzonych w Nadleśnictwach Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie wykazała, że populacja utrzymuje się na 

poziomie ok. 100 sztuk i nieznacznie wzrasta. 

 Rodzina: Jeleniowate Cervidae 

Jeleń szlachetny Cervus elaphus - jest pospolitym dużym ssakiem kopytnym, zasiedlającym zwarte obszary leśne 

gminy. Z inwentaryzacji łowieckich, prowadzonych w Nadleśnictwach Międzylesie i Bystrzyca Kłodzka, wynika, Że 

populacja zwiększa swoją liczebność, którą inwentaryzacja szacowała na ok. 200 sztuk. 

Sarna Capreolus capreolus - jest gatunkiem pospolitym, szczególnie w niższych partiach gminy. Inwentaryzacje 

łowieckie wskazują, że jej liczebność w ostatnich latach wzrosła z niespełna 300 do ok. 700 osobników. 

 Rodzina: Krętorogie Bovidae 

Muflon Ovis ammon - muflony introdukowano w Masyw Śnieżnika w 1928 roku, gdzie w 1937 roku populacja 

osiągnęła liczebność 250 sztuk. Obecnie zwierzęta te są spotykane bardzo rzadko. W latach 2000 – 2002 para 

muflonów widywana była w rejonie Trójmorskiego Wierchu. W  2002 roku podczas inwentaryzacji  znaleziono 

odchody muflonów na stokach góry Puchacz. 

Zwierzyna drobna 

 RZĄD: ZAJĄCOKSZTAŁTNE LAGOMORPHA 

 Rodzina: Zającowate Leporidae 

Zając szarak Lepus europaeus - najchętniej zamieszkują tereny otwarte: pola uprawne, suche łąki, nieużytki. W 

mniejszym stopniu związane są z kompleksami leśnymi, zwłaszcza niedużymi i obfitującymi w uprawy i młodniki. 

Zając jest gatunkiem częstym, obecnie odbudowującym swoją Iiczebność. 

 RZĄD: GRYZONIE RODENTIA 

 Rodzina: Nornikowate Microtidae 

Piżmak Ondatra zibethicus - prowadzi ziemnowodny tryb życia, zasiedla brzegi wód stojących lub wolno 

płynących. Piżmaki występują w wielu rejonach gminy, ale nie wszędzie pospolicie. 

 RZĄD: DRAPIEŻNE CARNIVORA 

 Rodzina: Psowate Canidae 

Lis Vulpes vulpes - jest gatunkiem pospolitym na całym badanym obszarze. Świadczą o tym znajdowane ślady 

oraz informacje od myśliwych. Tropy i odchody lisów znajdowano w wielu rejonach gminy. 

Jenot Nyctereutes procyonoides - jest gatunkiem napływowym, niemniej od dłuższego czasu stanowi stały 

element fauny krajowej. Dane literaturowe wskazują, że ekspansja jenota na obszar Kotliny Kłodzkiej nastąpiła w 

latach 90-tych. Od tego czasu jenoty widywane były w wielu rejonach gminy, w tym między innymi w Goworowie 

oraz na terenie leśnictwa Różanka. Można uznać, że jenot jest gatunkiem stosunkowo częstym. 

 Rodzina: Łasicowate Mustelidae 

Tchórz Mustela putorius - jest gatunkiem spotykanym dosyć często na całym terenie gminy, zwłaszcza w 

środowiskach wilgotnych, wzdłuż cieków wodnych i na podmokłych łąkach. Zamieszkuje także lasy i tereny 

zakrzaczone. Widywany jest w pobliżu domostw i zabudowań gospodarskich. 

Kuna domowa Martes foina – jej obecność stwierdzono w zabudowaniach folwarcznych w Nowej Wsi oraz w 

Długopolu Górnym i Roztokach w wieżach kościelnych w Domaszkowie i Nowej Wsi oraz w Goworowie. Kuna 

domowa jest gatunkiem bardzo częstym nie tylko w rejonie zabudowań, ale także na terenach leśnych. 

Kuna leśna Martes martes – ich występowanie stwierdzone zostało w lesie między Jodłowem, a Goworowem, 

widywane były również w leśnictwie Smreczyna,  jest gatunkiem pospolitym w lasach, spotykanym także w 

rejonie zabudowań. 

Borsuk Meles meles – Na terenie gminy borsuk występuje powszechnie, choć nie jest gatunkiem bardzo licznym. 

Nory główne, zasiedlone przez grupy rodzinne zwierząt, zlokalizowano w pobliżu miejscowości: Pisary, Potoczek, 
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Goworów, Nowa Wieś. Nory te znajdują się zazwyczaj w uskokach terenu porośniętych drzewostanami 

świerkowymi i świerkowo-bukowymi. Część z nich zasiedlają jednocześnie borsuki i lisy. Odnaleziono także kilka 

dodatkowych schronień, wykorzystywanych przez borsuki tymczasowo. Nory te znajdują się w pobliżu 

miejscowości: Nagodzice, Różanka, Potoczek, Goworów, Jodłów, Nowa Wieś, Jaworek. Ponadto borsuki 

widywane były w okolicach Kamieńczyka, Pisar, Nowej Wsi, Jaworka oraz koło leśniczówki w Międzygórzu. 

Spotykano je na polach koło Niemojowa i Potoczka, w lesie na terenie leśnictwa Jawornica (oddział leśny 172 d), 

a także w pobliżu wymienionych powyżej nor. Tropy borsucze znajdowano w rejonie Źródeł Nysy Kłodzkiej 

powyżej Potoczka oraz na stokach Małego Śnieżnika na wysokości 900 m. n.p.m. 

Gatunki nie objęte żadnymi formami ochrony 

 RZĄD: GRYZONIE RODENTIA 

 Rodzina: Nornikowate Microtidae 

Nornica ruda Cletkrionomys glareolus - jest gatunkiem typowo leśnym, sucho i ciepłolubnym. Zamieszkuje przede 

wszystkim lasy liściaste i mieszane, wykazywana była na terenie gminy, w inwentaryzacji jednego osobnika 

oznaczono z materiału wypluwkowego zebranego na stokach Trójmorskiego Wierchu. Nornica ruda występuje 

pospolicie w kompleksach leśnych gminy. 

Karczownik ziemnowodny Arvicola terrestris - zamieszkuje w pobliżu wód, głównie na terenach otwartych łąkach 

i polach. Jest on gatunkiem pospolitym w rejonach nadrzecznych na całym obszarze gminy. 

Nornik bury Microtus agrestis -  zasiedla mokradła, wilgotne łąki i pastwiska, skraje lasów. Nornik bury jest 

gatunkiem pospolitym na terenie gminy. 

Polnik Microtus arvalis - zasiedla okolice otwarte, głównie pola uprawne, łąki i pastwiska, a także trawiaste 

obrzeża lasów. Wyniki inwentaryzacji świadczą, że polnik jest gatunkiem pospolitym na terenach otwartych. 

Darniówka pospolita Microtus subterraneus - żyje zarówno w lasach, jak i na terenach otwartych, na polach, 

łąkach, w sadach i ogrodach. W terenach zalesionych wybiera drzewostany liściaste o obfitym podszycie. 

Darniówka pospolita wykazywano na Masywie Śnieżnika. 

 Rodzina: Myszowate Muridae 

Badylarka Micromys minutus - występuje głównie na wilgotnych łąkach turzycowych, w zaroślach nadrzecznych, 

a także na połach i w Iasach. Badylarka jest gatunkiem rzadkim na terenach górskich i podgórskich. 

Mysz polna Apodemus agrarius - zamieszkuje obrzeża lasów, łąki, pola uprawne, sady, ogrody warzywne oraz 

bardzo chętnie tereny wilgotne, jak porośnięte zaroślami brzegi rzek i jezior. Jest gatunkiem pospolitym na 

terenach otwartych gminy. 

Mysz leśna Apodemus flavicollis - zamieszkuje stare lasy liściaste i mieszane oraz zwarte zarośla na zrębach 

leśnych. Często zajmuje ptasie budki lęgowe, jest pospolita na terenach leśnych gminy. 

Mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus - zamieszkuje przerzedzone drzewostany mieszane, obrzeża lasów oraz 

zręby. gatunek ten wykazywano na terenie gminy, podczas inwentaryzacji w 2002 r. stwierdzono mysz zaroślową 

w rejonie Góry Jastrzębiej, można jedna przypuszczać, że gatunek ten jest znacznie pospolitszy. 

Szczur wędrowny Rattus norvegicus - jest zwierzęciem synantropijnym, żyjącym głównie w osiedlach ludzkich. 

Szczura wędrownego był gatunkiem występującym pospolicie we wsiach, gdy funkcjonowały duże zakłady rolne. 

Obecnie spotykany jest raczej rzadko. 

Mysz domowa wschodnia Mus musculus - występowanie myszy domowej związane jest z osiedlami ludzkimi i 

polami uprawnymi. Na terenie gminy gatunek ten występuje pospolicie. 

NIETOPERZE 

Na terenie gminy stwierdzono występowanie 13 gatunków nietoperzy: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, 

nocek duży Myotis myotis, nocek Natterera Myotis natterei, nocek orzęsiony Myotis emarginatus, nocek wąsatek 

Myotis mystacinus, nocek rudy Myotis daubentonii , mroczek posrebrzany Vespertilio murinus,  mroczek 
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pozłocisty Eptesicus nilssonii,  mroczek późny Eptesicus serotinus,  karlik malutki Pipistrellus pipistrellus,  karlik 

drobny Pipistrellus pygmaeus, gacek brunatny Plecotus auritus, mopek Barbadtella barbastellus. 

PTAKI 

W trakcie gminy Międzylesie stwierdzono występowanie 114 gatunków ptaków. Z liczby tej 108 gatunków 

gnieździło się na obszarze, zaś 6 zostało uznanych za zalatujące. 110 gatunków jest objętych ochroną 

gatunkową, w tym bocian czarny i puchacz podlegają tzw. ochronie strefowej, a 4 ochronie częściowej jako ptaki 

łowne. 

Spośród gatunków objętych Europejska Dyrektywą Ptasią na terenie gminy stwierdzono 9 gatunków. Sześć 

gatunków jest uznawanych za zagrożone w skali Polski i wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. 

Gatunki zagrożone w skali Śląska reprezentuje w gminie Międzylesie 6 gatunków lęgowych. Należy podkreślić, że 

derkacz, stosunkowo licznie występują w gminie Międzylesie, w ostatnich latach wpisany zosta1 na 

międzynarodową listę gatunków zagrożonych wyginięciem w skali świata. 

Na terenie gminy Międzylesie występują: 

 Czapla siwa - Ardea cinerea – nielęgowa, spotykana sporadycznie nad ciekami w gminie, 

 Bocian czarny - Ciconia nigra - rzadki ptak lęgowy. W roku 2002 stwierdzony w kompleksach leśnych 

między Jodłowem i Nową Wsią k. Lesicy, Gniewoszowa i Roztoki. Stanowisko k. Lesicy znane było już 

na początku lat 90,gatunek chroniony, zagrożony w skali ogólnopolskiej, 

 Krzyżówka - Anas platyrhynchos - nielicznie lęgowa, gniazduje nad wszystkimi wodami w obrębie gminy, 

podlega ochronie łowieckiej, 

 Trzmielojad - Pernis apivorus - rzadki ptak lęgowy. Stwierdzony na stanowiskach k. Różanki, Lesicy, 

Potoczka, Goworowa i Nowej Wsi., gatunek chroniony, potencjalnie zagrożony na Śląsku, 

 Kania czarna - Milvus migrans – nielęgowa, jednego ptaka widziano 1.06.1996 k. Gniewoszowa. Gatunek 

chroniony, zagrożony na Śląsku, 

 Błotniak stawowy - Circus aeruginosus - nieliczny ptak lęgowy. W roku 2002 stwierdzono tylko 

prawdopodobne lęgowe ptaki k. Jaworka, gatunek rzadki na terenach podgórskich, gatunek chroniony, 

 Jastrząb - Accipiter gentilis - nieliczny ptak lęgowy. W roku 2002 stwierdzono stanowiska tego gatunku w 

Górach Bystrzyckich k. Międzylesia, Różanki, Niemojowa i Długopola Górnego, 

 gatunek chroniony, 

 Krogulec - Accipiter nisus - rzadki i trudno wykrywalny ptak lęgowy. W 2002 r. stwierdzono go. Niemojowa, 

Różanki, Kamieńczyka, Goworowa i Nowej Wsi, gatunek chroniony, 

 Myszołów - Buteo buteo - najliczniejszy lęgowy ptak drapieżny w gminie. występuje we wszystkich 

kompleksach leśnych i większych zadrzewieniach śródpolnych, gatunek chroniony, 

 Kobuz - Falco subbuteo -nieliczny ptak lęgowy. W roku 2002 kobuzy spotkano nk. Różanki, Szklarni, 

Pisarów i Boboszowa, gatunek chroniony, 

 Pustułka - Falco tinnunculus - nieliczny ptak lęgowy. W roku 2002 stwierdzony k. Długopola Górnego, 

Gniewoszowa, Niemojowa, Lesicy, Różanki, Kamieńczyka, Boboszowa, Pisarów, Michałowic i Jaworka, 

gniazduje także w Międzylesiu, gatunek chroniony. 

 Sokół wędrowny - Falco peregrinus - nielęgowy. Parę ptaków przelatującą na czeską stronę granicy 

widziano w 2002 k. Pisar na wschód od Boboszowa, gatunek chroniony. 

 Raróg - Falco cherrug – nielęgowy, tego bardzo rzadkiego w kraju sokoła widziano w 2002 k. 

Karnieńczyka, gatunek chroniony. 

 Jarząbek - Bonasa bonasia - nieliczny ptak lęgowy. Stwierdzony w Masywie Śnieżnika k. Pisarów, 

prawdopodobnie liczniejszy, ale z powodu skrytego trybu życia trudno wykrywalny, podlega ochronie 

łowieckiej. 
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 Cietrzew - Tetrao tetrix - bardzo nielicznie lęgowy w Masywie Śnieżnika, gatunek chroniony, zagrożony w 

Polsce. 

 Bażant - Phasianus colchicus - nieliczny ptak lęgowy w terenach otwartych, podlega ochronie łowieckiej. 

 Kuropatwa – Perdixperdix - bardzo nieliczny ptak lęgowy w terenach otwartych, którego liczebność 

ostatnio drastycznie spadła, a górna granica zasięgu uległa obniżeniu, podlega ochronie łowieckiej, 

 Przepiórka - Coturnix coturnix, nieliczny ptak lęgowy, stwierdzony k. Niemojowa, Długopola Górnego, 

Goworowa, ale prawdopodobnie liczniejsza, gatunek chroniony, 

 Derkacz - Crex crex - nieliczny ptak lęgowy, stwierdzony na łach w okolicach Jaworka, Nowej Wsi i 

Gajnika, oraz k. Niemojowa, Różanki, Długopola Górnego i Długopola Zdrój oraz między 

Gniewoszowem i Poniatowem, gatunek chroniony, 

 Łyska - Fulica atra, nielęgowa, przelotne ptaki spotkano na stawach k. Szklarni, gatunek chroniony. 

 Sieweczka rzeczna - Charadrius dubius, bardzo nielicznie lęgowa, jedyne stanowisko w r. 2002 znaleziono 

w wyrobiskach ziemnych k. Kamieńczyka, gatunek chroniony, 

 Czajka - Vanellus vanellus, nieliczny ptak lęgowy, w roku 2002 stwierdzono na polach uprawnych k. 

Nagodzic, gatunek chroniony. 

 Słonka - Scolopax rusticola, nieliczny ptak lęgowy, stwierdzony w kompleksach leśnych Gór Bystrzyckich 

k. Różanki, prawdopodobnie liczniejsza lecz trudno wykrywalna z powodu skrytego trybu życia, podlega 

ochronie łowieckiej. 

 Siniak - Columba oenas - nieliczny ptak lęgowy. Na terenie gminy stwierdzono stanowiska k. Jaskini Solna 

Jama, k. Różanki, na stokach Góry Urwistej, Jastrzębiej, Zagrodnik i Dłużki, prawdopodobnie jest 

liczniejszy, gatunek chroniony, potencjalnie zagrożony na Śląsku. 

 Grzywacz – Columbapa lumbus - dość liczny ptak lęgowy we wszystkich kompleksach leśnych, ale 

występował nierównomiernie i w niskim zagęszczeniu, podlega ochronie łowieckiej. 

 Sierpówka - Streptopelia decaocto - liczny ptak lęgowy w Międzylesiu, a także w większych wsiach na 

terenie gminy, gatunek chroniony. 

 Turkawka - Streptopelia turtur - nieliczny ptak lęgowy. Występuje na obrzeżach kompleksów leśnych oraz 

w dolinach rzecznych, gatunek chroniony, potencjalnie zagrożony na Śląsku. 

 Kukułka - Cuculus canorus - dość liczna. Występuje na terenie całej gminy, zarówno w lasach, jak 

i w urozmaiconym krajobrazie rolniczym z zadrzewieniami oraz w dolinach potoków, gatunek chroniony. 

 Płomykówka - Tyto alba - bardzo nielicznie lęgowa, stwierdzono jej długotrwałą obecność na wieży 

kościoła w Różance, gatunek chroniony, potencjalnie zagrożony na Śląsku, 

 Puchacz—Bubo bubo - rzadki ptak lęgowy, pojedynczego ptaka słyszano w 2002 r. w pobliżu Jaskini 

Solna Jama oraz znaleziono wypluwki k. Nowej Wsi oraz na górze Szeroka Kopa, Gatunek chroniony, 

zagrożony w skali ogólnopolskiej, podlega ochronie strefowej. 

 Sóweczka - Glaucidium passerinum - rzadki ptak lęgowy, stanowiska sóweczki znaleziono na stokach 

Góry Czerniec k. Niemojowa, gatunek chroniony. 

 Puszczyk - Strix aluco - nieliczny ptak lęgowy w Górach Bystrzyckich,  gatunek chroniony, 

 Włochatka – Aegolius funereus - nieliczny ptak lęgowy, stanowiska włochatki znaleziono na stokach Góry 

Czerniec k. Niemojowa, gatunek chroniony. 

 Jerzyk - Apus apus - dość częsty gatunek lęgowy w Międzylesiu oraz w większych miejscowościach, gdzie 

znajdują się wysokie budowle (np. wieże kościołów), gatunek chroniony, 

 Krętogłów - Jynx torquilla - nieliczny ptak lęgowy, występuje w rozproszeniu na terenie gminy, zwykle do 

wysokości 400 m n.p.m., gatunek chroniony. 
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 Dzięcioł zielonosiwy - Picus canus - nieliczny ptak lęgowy. Stwierdzony tylko w Różance i Kamieńczyku, 

gatunek chroniony, 

 Dzięcioł zielony - Picus viridis, nieliczny ptak lęgowy. Stwierdzony w latach 90. w Międzylesiu, gatunek 

chroniony. 

 Dzięcioł czarny - Dryocopos martius - dość liczny ptak lęgowy, gniazduje w rozproszeniu w dużych 

kompleksach leśnych, gatunek chroniony, 

 Dzięcioł duży - Dendrocopos major - liczny we wszystkich typach lasów w obrębie gminy, gatunek 

chroniony, 

 Dzięciołek - Dendrocopos minor - nieliczny ptak lęgowy, szczególnie w dolinach rzecznych, m.in. w 

Międzylesiu, gatunek chroniony, 

 Skowronek —Alauda arvensis - liczny ptak lęgowy. Występuje na polach i łąkach w całej gminie, gatunek 

chroniony, 

 Dymówka - Hirundo rustica - niezbyt liczny ptak lęgowy, gniazduje w osiedlach miejskich i wiejskich całej 

gminy, gatunek chroniony, 

 Oknówka - Delichon urbica - niezbyt liczny ptak lęgowy, gniazduje w osiedlach miejskich i wiejskich w całej 

gminie, gatunek chroniony. 

 Świergotek drzewny —Anthus trivialis - dość liczny ptak lęgowy, gniazduje w lasach, na obrzeżach polan 

śródleśnych i młodników, gatunek chroniony, 

 Świergotek łąkowy - Anthus pratensis - nieliczny ptak lęgowy, występuje na niektórych wilgotniejszych 

łąkch oraz w dolinach rzek i potoków, w największym skupieniu liczącym 15-20 par występuje 

w przygranicznym kompleksie łąk między Pisarami i Boboszowem, gatunek chroniony, potencjalnie 

zagrożony na Śląsku, 

 Pliszka żółta – Motacilla flava - nieliczny ptak lęgowy, występuje przede wszystkim na niżej położonych 

łąkach i polach, gatunek chroniony, 

 Pliszka górska - Motacilla cinerea - nieliczny ptak lęgowy, stwierdzona nad potokami i rzekami w całej 

gminie. Gatunek chroniony, potencjalnie zagrożony na Śląsku, 

 Pliszka siwa - Motacilla alba - dość liczny ptak lęgowy, występuje na obrzeżach osiedli ludzkich oraz w 

dolinach potoków w pobliżu terenów otwartych, gatunek chroniony, 

 Pluszcz - Cinclus cinclus - nieliczny ptak lęgowy. Występuje nad wartko płynącymi potokami i rzekami 

spływającymi z Gór Bystrzyckich i Masywu Śnieżnika m.in. nad Nysą Kłodzką, gatunek chroniony. 

 Strzyżyk - Troglodytes troglodytes - dość liczny ptak lęgowy. Występuje w lasach o bujniejszym podszycie, 

często w dolinach rzek i strumieni, gatunek chroniony, 

 Pokrzywnica - Prunella modularis - dość liczny ptak lęgowy, zamieszkuje starsze drzewostany z 

gęściejszym podszytem, a także iglaste młodniki, gatunek chroniony, 

 Rudzik - Erithacus rubecula - liczny ptak w różnego typu drzewostanach, a także w parkach i większych 

zadrzewieniach na terenie całej gminy, gatunek chroniony. 

 Kopciuszek - Phoenicurus ochruros - dość liczny w większości osad ludzkich w całej gminie, gatunek 

chroniony, 

 Pleszka - Plioenicurus phoenicurus, nieliczny ptak lęgowy, występuje w dużym rozproszeniu, głównie w 

osiedlach wiejskich z bujniejszą roślinnością,gatunek chroniony, 

 Pokląskwa - Saxicola rubetra - dość liczny ptak lęgowy, występuje na otwartych terenach rolniczych, 

nieużytkach i ugorach, a zwłaszcza na łąkach w dolinach potoków, gatunek chroniony, 
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 Kląskawka - Saxicola torquata - bardzo nieliczny ptak lęgowy, występuje na nieużytkach i ugorach, 

zaniedbanych łąkach, wzdłuż dróg i linii kolejowych. W roku 2002 stwierdzona m.in. k. Domaszkowa, 

Goworowa i Długopola Górnego, gatunek chroniony, 

 Kos - Turdus merula - liczny ptak lęgowy w różnych typach lasów oraz w parkach i innych rodzajach 

zieleni wiejskiej i miejskiej, gatunek chroniony, 

 Kwiczoł – Turdus pilaris - nieliczny ptak lęgowy występujący miejscami na obrzeżach zwartych 

drzewostanów i w pobliżu miejscowości, chętnie w dolinach rzecznych, gatunek chroniony, 

 Drozd śpiewak - Turdus philomelos - dość liczny w różnego typu lasach, z wyjątkiem monokultur 

sosnowych, oraz w większych zadrzewieniach., gatunek chroniony, 

 Paszkot - Turdus viscivorus - nieliczny ptak lęgowy, występuje na całym obszarze gminy w rozległych i 

zwartych drzewostanach iglastych i mieszanych, lecz w stosunkowo niskim zagęszczeniu, gatunek 

chroniony, potencjalnie zagrożony na Śląsku. 

 Świerszczak - Locustella naevia - nieliczny ptak lęgowy, występuje w rozproszeniu na łąkach w dolinach 

potoków i na stokach wzgórz oraz po obrzeżach lasów. Stosunkowo liczny u podnóża Masywu 

Śnieżnika w okolicach Goworowa, Gajnika i Nowej Wsi, a także u podnóża Gór Bystrzyckich k. 

Długopola Górnego oraz w dolinie Orlicy, gatunek chroniony, potencjalnie zagrożony na Śląsku. 

 Strumieniówka – Locustella fluviatilis - nieliczny ptak lęgowy w bujnej roślinności krzewiastej, zwłaszcza w 

dolinach potoków. Stwierdzona k. Goworowa i Gajnika oraz w dolinie Nysy k. Długopola Górnego, 

gatunek chroniony. 

 Łozówka - Acrocephalus palustris - nieliczny ptak lęgowy. Zasiedla pasy bujnej roślinności zielnej w 

dolinach rzecznych, a także wzdłuż rowów i dróg polnych, gatunek chroniony, 

 Zaganiacz - Hippolais icterina - niezbyt liczny gatunek zamieszkujący prześwietlone lasy liściaste i 

mieszane, gatunek chroniony, 

 Jarzębatka - Sylvia nisoria - nieliczny ptak lęgowy występujący przede wszystkim w kępiastej lub rosnącej 

w szpalerach roślinności krzewistej. Stwierdzona u podnóża Gór Bystrzyckich k. Długopola Górnego, 

między Jaworkiem i Nową Wsią oraz k. Goworowa, gatunek chroniony, potencjalnie zagrożony na 

Śląsku. 

 Cierniówka - Sylvia communis - dość liczna na obrzeżach lasów, w zakrzaczeniach na polanach 

śródleśnych i zadrzewieniach śródpolnych, wzdłuż dróg i w dolinach strumieni. gatunek chroniony. 

 Piegża - Sylvia curruca - dość liczna po brzegach lasów i zakrzaczeń, w młodnikach, a także w parkach i 

ogrodach w pobliżu osiedli ludzkich, gatunek chroniony, 

 Gajówka - Sylvia borin - dość liczna w lasach liściastych i mieszanych z bujniejszym podszytem, chętnie w 

dolinach rzecznych, a także w starych parkach i ogrodach, gatunek chroniony. 

 Kapturka - Sylvia atricapilla - liczna w lasach i zadrzewieniach liściastych i mieszanych, szczególnie 

w dolinach rzecznych, a także w kępach zieleni wiejskiej i miejskiej. gatunek chroniony, 

 Piecuszek - Phylloscopus trochilus - liczny ptak lęgowy zamieszkujący lasy z bujnym podszytem oraz 

młodniki liściaste, gatunek chroniony, 

 Świstunka - Phylloscopus sibilatrix - dość liczna w prześwietlonych drzewostanach liściastych 

i mieszanych o bujniejszym podszycie, szczególnie w dolinach rzecznych, gatunek chroniony, 

 Pierwiosnek - Phylloscopus collybita - liczny ptak lęgowy w starszych drzewostanach liściastych 

i mieszanych, chętnie w dolinach rzecznych oraz w parkach. gatunek chroniony, 

 Mysikrólik - Regulus regulus - liczny ptak lęgowy borów świerkowych, gatunek chroniony. 

 Zniczek - Regulus ignicapillus - dość liczny ptak lęgowy w starych borach świerkowych, choć mniej liczny 

od mysikrólika, gatunek chroniony, 
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 Muchołówka szara - Muscicapa striata - dość liczny gatunek lęgowy w prześwietlonych lasach oraz 

parkach, a także w większych fragmentach zieleni wiejskiej i miejskiej, gatunek chroniony. 

 Muchołówka mała - Ficedula parva - rzadki ptak lęgowy. W roku 2002 stwierdzona w buczynie k. Nowej 

Wsi, w latach 90. widywana w buczynach na górach Kawczak i Kłobuk i przy Solnej Jamie k. 

Gniewoszowa, gatunek chroniony, potencjalnie zagrożony na Śląsku. 

 Muchołówka żałobna - Ficedula hypoleuca - dość liczna w starych drzewostanach liściastych i 

mieszanych, chętnie w dolinach rzecznych, gatunek chroniony. 

 Raniuszek - Aegithalos caudatus - nieliczny ptak lęgowy. Występuje w różnego typu lasach, 

zadrzewieniach i parkach lecz w dużym rozproszeniu, gatunek chroniony, 

 Sikora uboga – Parus palustris, nieliczna w lasach mieszanych i liściastych zadrzewieniach, szczególnie 

w dolinach rzecznych i w pobliżu stawów, gatunek chroniony, 

 Czarnogłówka - Parus montanus - nieliczna w lasach mieszanych i zadrzewieniach, zwłaszcza w dolinach 

rzecznych, gatunek chroniony, 

 Czubatka - Parus cristatus -dość liczny ptak lęgowy występujący w borach sosnowych, gatunek chroniony, 

 Sosnówka - Parus ater - liczna w starych borach i lasach mieszanych, gatunek chroniony, 

 Modraszka - Parus caeruleus - liczna w lasach liściastych i mieszanych, parkach, ogrodach, a także w 

zieleni miejskiej i wiejskiej, gatunek chroniony, 

 Bogatka - Parus major - liczna w różnego typu lasach, a także w parkach, ogrodach i innych typach zieleni, 

gatunek chroniony, 

 Kowalik - Sitta europaea - dość liczny tylko w lasach liściastych lub przynajmniej z domieszką starych 

liściastych drzew, a także w parkach i alejach starych drzew, gatunek chroniony, 

 Pełzacz leśny – Certhia familiaris - dość liczny w starszych drzewostanach różnego typu, gatunek 

chroniony, 

 Pełzacz ogrodowy - Certhia brachydactyla - dość liczny w starych drzewostanach liściastych i mieszanych, 

a także w parkach i szpalerach starych drzew. Unika wnętrza dużych kompleksów leśnych, stwierdzony 

m.in. w Międzylesiu, gatunek chroniony, 

 Remiz – Remiz pendulinus - nielęgowy. Stwierdzony k. Różanki, gatunek chroniony, 

 Wilga - Oriolus oriolus, nieliczna w lasach i większych zadrzewieniach liściastych i mieszanych w całej 

gminie, gatunek chroniony, 

 Gąsiorek - Lanius collurio -dość liczny gatunek lęgowy, choć występuje w rozproszeniu, spotykany w całej 

gminie na obrzeżach lasów, zadrzewień i zakrzaczeń, oraz wzdłuż dróg i rowów wśród pól, gatunek 

chroniony, potencja1nie zagrożony na Śląsku, 

 Srokosz - Lanius excubitos - rzadki gatunek lęgowy. W roku 2002 znaleziono stanowiska k. Goworowa i 

Pisarów. Gatunek chroniony, zagrożony na Śląsku, 

 Sójka - Garrulus glandarius - dość liczna w różnych typach lasów oraz w parkach, gatunek chroniony, 

 Sroka – Pica pica - niezbyt liczna w krajobrazie rolniczym urozmaiconym zadrzewieniami i szpalerami 

drzew, a także w zieleni miejskiej i wiejskiej, gatunek częściowo chroniony, 

 Orzechówka - Nucfraga caryocatactes, nieliczny ptak lęgowy w Górach Bystrzyckich i Masywie Śnieżnika. 

Gatunek chroniony. 

 Kawka - Corvus monedula - dość liczna tylko w osiedlach ludzkich, głównie w Międzylesiu, gatunek 

chroniony. 

 Gawron – Corvus frugilegus - na terenie gminy nie gniazduje, choć widywano regularnie przelotne ptaki, 

gatunek częściowo chroniony. 
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 Wrona - Corvus corone - dość liczna w urozmaiconym krajobrazie rolniczym, często w pobliżu osiedli 

ludzkich, gatunek częściowo chroniony, 

 Kruk - Corvus corax - nieliczny ptak lęgowy. W roku 2002 stwierdzono kilka stanowisk rozmieszczonych w 

obrębie całej gminy k. Nowej Wsi, Goworowa, Jodłowa, Międzylesia, Kamieńczyka, Lesicy i Niemojowa, 

gatunek chroniony, 

 Szpak - Sturnus vulgaris - liczny na obrzeżach starszych drzewostanów liściastych i mieszanych oraz w 

zieleni miejskiej i wiejskiej, gatunek chroniony, 

 Wróbel - Passer domesticus - bardzo liczny w osiedlach ludzkich, gatunek chroniony. 

 Mazurek - Passer montanus - liczny w urozmaiconym krajobrazie rolniczym, w pobliżu osiedli ludzkich, 

gatunek chroniony, 

 Kulczyk - Serinus serinus - dość liczny, występuje najchętniej w zieleni osiedli ludzkich lub w ich pobliżu, a 

także w zadrzewieniach śródpolnych i szpalerach drzew, gatunek chroniony, 

 Dzwoniec - Carduelis chloris - liczny w zieleni w pobliżu osiedli ludzkich, na obrzeżach lasów oraz w 

alejach drzew wzdłuż dróg i cieków wodnych, gatunek chroniony, 

 Zięba - Fringilla coelebs - bardzo liczna we wszystkich typach lasów, zadrzewień oraz w zieleni miejskiej i 

wiejskiej, gatunek chroniony. 

 Szczygieł - Carduelis carduelis - liczny na skrajach lasów i w zieleni miejskiej i wiejskiej, rzadziej przy 

polanach śródleśnych, gatunek chroniony, 

 Czyż - Carduelis spinus - dość liczny ptak lęgowy. Występuje w większych kompleksach borów 

świerkowych, gatunek chroniony, 

 Makolągwa - Carduelis cannabina - dość liczna miejscami na zakrzaczonych otwartych terenach, na 

obrzeżach lasów i zadrzewień a także w pobliżu osiedli ludzkich, gatunek chroniony. 

 Czeczotka – Carduelis flammea - nieliczny ptak lęgowy. Występuje w szczytowych partiach Masywu 

Śnieżnika, gatunek chroniony, 

 Krzyżodziób świerkowy - Loxia curvirostra - nieliczny ptak lęgowy w dużych kompleksach borów 

świerkowych, gatunek chroniony, 

 Gil – Pyrrhula pyrrhula - nieliczny ptak lęgowy, wykryto go w większych kompleksach leśnych k. 

Niemojowa, Lesicy na górze Bochniak lecz wiele miejsc mogło zostać nie wykrytych z powodu dość 

skrytego trybu życia, gatunek chroniony, 

 Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes - dość liczny w lasach liściastych (szczególnie w buczynach) 

i mieszanych a także w starych parkach i zadrzewieniach, gatunek chroniony. 

 Trznadel - Emberiza citrinella - liczny w krajobrazie rolniczym, wzdłuż szpalerów drzew i dróg oraz na 

obrzeżach zadrzewień, występuje także w głębi borów na śródleśnych polanach i przy drogach leśnych, 

gatunek chroniony, 

 Potrzos - Emberiza schoeniclus - bardzo nieliczny ptak lęgowy. Występuje w wilgotnych miejscach z 

kępami trzciny, m.in. nad stawami pod Szklarnią i miejscami w dolinie Nysy Kłodzkiej, gatunek 

chroniony. 

 Potrzeszcz - Miliaria calandra - nieliczny ptak lęgowy. Gatunek typowy dla krajobrazu rolniczego, ale 

rzadko występuje powyżej 300 m n.p.m., gatunek chroniony. 

PŁAZY I GADY 

Płazy i gady reprezentowane są na terenie gminy Międzylesie przez 9 gatunków, w tym bardzo rzadką 

salamandrę plamistą: 

Płazy (Amphibia) 

 Salamandra plamista - Salamandra salamandra, 
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 Traszka górska - Triturus alpestris, 

 Traszka zwyczajna - Triturus vulgaris, 

 Ropucha szara - Bufo bufo, 

 Żaba trawna - Rana temporaria, 

Gady (Reptilia) 

 Padalec zwyczajny – Anguis fragilis, 

 Jaszczurka żyworodna - Lacerta vivipara, 

 Zaskroniec zwyczajny - Natrix natrix, 

 Żmija zygzakowata - Vipera berus. 

CHRONIONE I RZADKIE GATUNKI RYB I MINOGÓW 

W rozbudowanym systemie powierzchniowych cieków wodnych inwentaryzacja przyrodnicza stwierdziła 

występowanie w badanych ciekach następujących gatunków: 

Nysa Kłodzka 

Źródła Nysy Kłodzkiej znajdują się na wysokości 975 m n.p.m. po polskiej stronie Masywu Śnieżnika, odcinek w 

gminie ma charakter rzeki górskiej. W górnym jej przebiegu licznie występuje pstrąg potokowy i głowacz 

pręgopłetwy, którym towarzyszyły pojedyncze okazy lipieni. W niższym odcinku Nysa Kłodzka dominuje pstrąg 

potokowy i wyraźnie zaznacza się też liczebność lipieni. W odcinku tym znajduje się też strefa sympatrycznego 

występowania głowacza pręgopłetwego i białopłetwego. W dolnym przebiegu rzeki przez gminę dominują gatunki 

tzw. drobne - śliz i strzebla potokowa, dochodzą też dalsze gatunki - minóg strumieniowy i kleń. 

Kamieńczyk 

Kamieńczyk jest dopływem Nysy Kłodzkiej o długości 7 km, wypływającym poniżej szczytu Bochniak w Górach 

Bystrzyckich na wysokości 645 m n.p.m.. Środkowa, przepływająca przez wieś, część potoku jest uregulowana, 

natomiast fragment ujściowy, ma charakter naturalny. Zespół ryb zasiedlający Kamieńczyk tworzą 3 gatunki: 

pstrąg potokowy (dominujący liczebnościowo), głowacz pręgopłetwy i minóg strumieniowy. 

Gaworówka 

Typowo górski potok o długości 9,8 km wypływający z masywu góry Puchacz (980 m n.p.m.). Zarówno w górnym, 

leśnym odcinku, jak i niższym płynącym przez wieś i łąki odcinku potoku stwierdzono występowanie tylko pstrąga 

potokowego. 

Dopływ Gaworówki 

6-kilometrowy prawy dopływ Gaworówki bierze swe źródła na stokach góry Dłużka na wysokości 700 m n.p.m.. 

Jego spadek jest szczególnie duży. Większa część potoku przepływa przez łąki i wieś Gajnik. Rybostan tego 

cieku stanowi zespół gatunków złożony z dominującego pstrąga potokowego oraz ze śliza i minoga 

strumieniowego. 

Różanka 

Dopływ Nysy Kłodzkiej o długości 9,3 km. Jego źródła zlokalizowane są na wysokości 730 m n.p.m.. w Górach 

Bystrzyckich (powyżej miejscowości Różanka). W odcinku górnym  stwierdzono występowanie pstrąga 

potokowego i głowacza pręgopłetwego. W dolnym biegu, gdzie Różanka przybiera charakter rzeki płynącej 

naturalnie jej ichtiofaunę wzbogacają: głowacz białopłetwy i minóg strumieniowy. 

Domaszkowski Potok 

Wypływa ze zboczy Małego Śnieżnika na wysokości 680 m n.p.m. jego długość wynosi 9,3 km. Prawie na całej 

jego długości sąsiadują z nim zabudowania wsi Jaworek i Domaszków, przez co jest on całkowicie uregulowany, 

a w dolnej części również silnie zanieczyszczony. Na terenie gminy Międzylesie występuje pstrąg potokowy, 

strzebla potokowa, śliz i karaś srebrzysty. Ostatni z wymienionych gatunków utrzymuje się w cieku o tak dużym 

spadku tylko dzięki stałemu betonowemu progowi piętrzącemu wodę w miejscowości Domaszków. 
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Dzika Orlica 

W rzece tej występują następujące gatunki ryb: pstrąg potokowy, lipień, głowacz pręgopłetwy lub białopłetwy, a 

także miętus Lota lota i węgorz Anguilla anguilla. Biorąc pod uwagę charakter rzeki odznaczającej się znacznym 

spadkiem i związanym z nim szybkim przepływem wody obecność tych dwóch ostatnich gatunków jest dość 

zaskakująca i wymaga jednoznacznego potwierdzenia. 

8.1.3. Analizy społeczne 

8.1.3.1. Zatrudnienie i bezrobocie 

8.1.3.1.1. Zatrudnienie 

Według danych z końca 2015 roku liczba pracujących na obszarze gminy Międzylesie wyniosła 613 osób (w tym 

304 kobiet).  

Tabela 25. Gmina Międzylesie – pracujący według płci w roku 2015 na tle powiatu i województwa [źródło: GUS 

2016] 

Lp. Pracujący1 

Miasto i Gmina Międzylesie 

Powiat kłodzki 
Województwo 

dolnośląskie Ogółem Miasto 
Tereny wiejskie 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ogółem 619 420 199 25 125 741 630 

2 w tym kobiety 304 203 101 14 046 369 853 

3 w tym kobiety w %  49,11 48,33 50,75 55,90 49,87 

1
 Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i 

związkach. 

 

Tabela 26. Gmina Międzylesie - struktura pracujących w 2014 roku, na tele powiatu i województwa [źródło: 

Obliczenia własne na podstawie GUS, 2015] 

Lp. Pracujący1 
Gmina 

Międzylesie 

Powiat 

kłodzki 

Województwo 

dolnośląskie 

1 2 3 4 5 

1 w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (udział % w 
stosunku do ogółu pracujących) 11,44% 2,03% 1,16% 

2 w przemyśle i budownictwie (udział % w stosunku do ogółu 
pracujących) 13,17% 27,99% 36,45% 

3 w handlu, naprawach pojazdów samochodowych, transporcie 
i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii, 
informacji i komunikacji (udział % w stosunku do ogółu 
pracujących) 

9,40% 20,49% 22,03% 

4 w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, obsługi rynku 
nieruchomości oraz pozostałych usługach (udział % w 
stosunku do ogółu pracujących) 

65,99% 49,49% 40,36% 

5 na 1000 ludności ogółem 86 152 230 
1
 bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

107 

 

 

Niniejsze statystyki nie odzwierciedlają faktycznej struktury zatrudnienia na terenie gminy, powiatu i 

województwa. Odnoszą się bowiem do liczby pracujących według faktycznego miejsca pracy, bez podmiotów 

gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i 

odzwierciedlają strukturę zatrudnienia w większych podmiotach gospodarczych. Jednakże na podstawie 

powyższej tabeli obserwujemy naturalną prawidłowość. Odsetek pracujących w usługach w zakresie działalności 

finansowej i ubezpieczeniowej, obsługi rynku nieruchomości oraz pozostałych usługach, czyli grupa usług z 

przewagą nierynkowych (edukacja, administracja, bezpieczeństwo publiczne, sport, kultura, służba zdrowia) jest 

wyższy niż wskaźnik dla województwa dolnośląskiego bowiem znaczna ilość podmiotów gospodarczych powyżej 

9 osób zatrudnionych w gminie to zakłady publiczne (edukacja, administracja, służba zdrowia, bezpieczeństwo 

publiczne, sport, kultura), które charakteryzują się największym zatrudnieniem. Wskaźnik pracujących w sektorze 

usług rynkowych jest istotnie mniejszy niż dla całego województwa dolnośląskiego, gdzie średnią zawyżają 

największe miasta (Wrocław, Legnica, Jelenia Góra). Odsetek pracujących w sektorze przemysłowym i 

budownictwie jest także wysoki ze względu na to, że znaczną ilość lokalnych firm zatrudniających powyżej 9 osób 

stanowią właśnie firmy produkcyjne. Niewielki odsetek pracujących w kategorii „sektor rolniczy” potwierdza 

prawidłowość, że rolnictwem zajmują się w większości gospodarstwa indywidualne (rodzinne). 

Bardzo niski wskaźnik pracujących na 1000 ludności, prawie dwukrotnie niższy niż powiecie i trzykrotnie niższy 

niż w województwie wskazuję na przewagę na terenie gminy podmiotów małych, zatrudniających poniżej 9 osób. 

 

 

Tabela 27. Gmina Międzylesie – struktura pracujących w roku 2014 [źródło: GUS, 2015] 

Lp. Pracujący1 

Miasto i Gmina Międzylesie 

Ogółem Miasto 
Tereny 

wiejskie gminy 

1 2 3 4 5 

1 Ogółem 638 435 203 

2 w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 73 # # 

3 w przemyśle i budownictwie  84 # # 

4 w handlu, naprawach pojazdów samochodowych, transporcie i 

gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii, 

informacji i komunikacji 

60 37 23 

5 w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, obsługi rynku 

nieruchomości oraz pozostałych usługach 
421 351 70 

# dane nie podlegające publikacji w GUS ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy 
o statystyce publicznej 
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Rysunek 7. Gmina Międzylesie – struktura pracujących w roku 2014 

 

8.1.3.1.2. Bezrobocie2 

Jednym z ważniejszych kryteriów oceny warunków bytu mieszkańców jest możliwość uzyskania zatrudnienia. 

Zjawiskiem, które nieustannie wywiera istotny wpływ na poziom życia ludności jest bezrobocie. W sumie w gminie 

w grudniu w roku 2015 było 531 zarejestrowanych osób bezrobotnych. Statystyki dotyczące bezrobocia są 

zniekształcone w pewnym stopniu ze względu na występowanie bezrobocia utajonego. Ten czynnik, jest z kolei 

równoważony poprzez pracę "na czarno" oraz emigrację zarobkową mieszkańców (posiadają nadal 

zameldowanie na terenie gminy). 

Zdecydowana większość zarejestrowanych nie pobierała zasiłku dla bezrobotnych. W końcu roku 2015 prawo do 

tego świadczenia posiadało tylko 12% bezrobotnych, podobnie w poprzednich latach. Niepokojącym zjawiskiem 

jest wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych. Na koniec roku 2014 zarejestrowanych było 302 osoby 

długotrwale bezrobotne, tj. 48% ogółu pozostających bez pracy, natomiast do końca roku 2015 udział tej grupy 

osób zmniejszył się tylko do 46%, jest to nadal bardzo duży odsetek. Osoby bezrobotne stanowią największy 

procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Kobiety mimo lepszego wykształcenia niż 

mężczyźni, odczuwają większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Wykształcenie, jeszcze bardziej niż płeć i 

wiek różnicuje sytuację bezrobotnego na rynku pracy. Ze względu na wykształcenie na dzień 31.12.2015r., 

najwięcej osób bezrobotnych występuje wśród absolwentów szkół gimnazjalnych (35%) oraz zawodowych (30%), 

policealnych i średnich zawodowych (19%). Obowiązek szkolny w Polsce, obejmuje młodzież do 18 roku życia 

(gimnazjum kończą 16 - latkowie), znajdują się osoby z wykształceniem podstawowym (z poprzednich systemów 

nauczania, ze szkołami podstawowymi bez gimnazjów), natomiast w niewielkim stopniu są to osoby, które 

ukończyły gimnazjum w aktualnym systemie nauczania.  

 

 

 

 

 

                                                           

2 Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Międzylesie na lata 2016 – 2024. 
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Tabela 28. Gmina Międzylesie Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

wg płci na tle kraju, województwa i powiatu [źródło: GUS] 

Lp. jednostka terytorialna 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wg płci [%] 

ogółem mężczyźni kobiety 

1 2 3 4 5 

1 POLSKA 6,5 5,9 7,2 

2 DOLNOŚLĄSKIE 5,5 5 6 

3 Powiat kłodzki 10 9,5 10,6 

4 Gmina 

Międzylesie 
11,2 10,5 12,2 

 

Liczba bezrobotnych w wieku produkcyjnym jest nieznacznie wyższa od wskaźników dla powiatu ale dwukrotnie 

wyższa od sytuacji w województwie i kraju.  Kolejnym niepokojącym jest zjawiskiem jest liczna rzesza 

bezrobotnych, prawie 15%, to osoby najmłodsze w wieku do 25 lat. Wzrósł wskaźnik bezrobotnych powyżej 50 

roku życia i przekracza on już dwukrotnie wskaźnik najmłodszej grupy do 25 roku życia. 

Tabela 29. Gmina Międzylesie – bezrobotni zarejestrowani według wieku, prawa do zasiłku, czasu 

pozostawiania bez prac oraz wykształcenia stan na31.12.2015 [za: Strategią rozwiązywania 

problemów społecznych gminy Międzylesie na lata 2016 – 2024.] 

Lp. Liczba osób zarejestrowanych bezrobotnych: 

Ogółem 

[liczba osób] 

 

Udział % w 

stosunku do 

ogólnej liczy 

bezrobotnych 

w tym 

kobiety 

[liczba osób] 

Udział % w 

stosunku do 

ogólnej liczy 

bezrobotnych 

kobiet] 

1 2 3 4 5 6 

1 ogółem 531  260  

2 z prawem do zasiłku 64 12,05 % 29 11,15 % 

3 powyżej 50 roku życia 168 31,64 % 59 22,69 % 

4 do 25 roku życia 75 14,12 % 46 17,69 % 

5 zarejestrowane powyżej 12 miesięcy 244 45,95 % 161 61,92 % 

Liczba osób zarejestrowanych ze względu na poziom wykształcenia: 

6 wyższe 39 7,34 % 24 9,23 % 

7 policealne i średnie zawodowe 103 19,40 % 67 25,77 % 

8 średnie ogólnokształcąca 44 8,29 % 36 13,85 % 

9 zasadnicze zawodowe 160 30,13 % 75 28,85 % 

10 gimnazjalne i poniżej 186 35,03 % 80 30,77 % 

 

Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym stanowią ponad 65 % ogółu 

zarejestrowanych. Natomiast osoby pozostające bez pracy i legitymujące się wykształceniem wyższym stanowią 

niewiele powyżej 7 % ogółu bezrobotnych. Znaczną grupę (28 %) stanowią osoby z wykształceniem policealnym i 

średnim, którym również ze względu na brak dyplomu wyższych uczelni trudno znaleźć pracę w gminie czy w 

całym regionie. 
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Niewiele ponad 45 % bezrobotnych pozostaje bez pracy nie dłużej niż 12 miesiące. Oznacza to, że obecna 

struktura gospodarcza gminy Międzylesie i regionu nie jest jeszcze w stanie wygenerować miejsc pracy dla osób 

długotrwale bezrobotnych. 

Rysunek 8. Gmina Międzylesie – dynamika kształtowania się bezrobocia w latach 2003 – 2015 [źródło: GUS 

2016]  

 
 

Na przestrzeni ubiegłych 10 lat (lata 2001 – 2012) największe bezrobocie w Polsce jak i w gminie Miedzyelsie 

występowało w latach 2000 – 2005. Bardzo złą sytuacje na rynku pracy w tych latachnależy przypisać między 

innymi dekoniunkturze oraz innym niekorzystnym wynikom makroekonomicznym notowanym w tych latach 

wzmocnionym przez lokalną sytuację na rynku pracy. Jako pozytywny można uznać fakt, że począwszy od 2013 

roku, bezrobocie w gminie Międzylesie zaczęło systematycznie spadać i obecnie jest najniższe w analizowanym 

okresie lat 2003 - 2015.  

Tabela 30. Gmina Międzylesie – bezrobocie w latach 2003 – 2015 [źródło: GUS] 

Lp. Rok 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 
W tym kobiety Udział kobiet w % 

1 2 3 4 5 

1 2003 1 221 591 48,40 

2 2004 1 059 531 50,14 

3 2005 1 064 548 51,50 

4 2006 886 446 50,34 

5 2007 704 356 50,57 

6 2008 788 373 47,34 

7 2009 865 419 48,44 

8 2010 773 398 51,49 

9 2011 726 363 50,00 

10 2012 818 403 49,27 

11 2013 804 405 50,37 
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12 2014 643 318 49,46 

13 2015 531 260 48,96 

W przeciągu całego analizowanego okresu udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych oscylował wokół 50 %. 

Obecnie, to na koniec roku 2015 współczynnik ten wynosił 48,96 % i jest najniższy w analizowanym okresie. 

 

Obserwowana od kilku lat koniunktura gospodarcza (wyhamowana nieco ze względu na obecną sytuację 

gospodarczą) spowodowała dość znaczny spadek bezrobocia, również na terenie gminy Międzylesie. 

Niepokojącym zjawiskiem jest brak dobrze płatnych ofert pracy dla ludzi młodych i wykształconych. Omawianą 

problematykę potęguje wyż demograficzny z pierwszej połowy lat 80 – tych XX wieku. Natychmiastowe 

stworzenie kilkuset miejsc pracy, oparte tylko o środki własne samorządu jest praktycznie niemożliwe. Szansę na 

poprawę sytuacji upatruje się w znalezieniu grupy inwestorów strategicznych. Gmina posiada warunki 

infrastrukturalne do przyjęcia inwestorów. Ważnym atutem jest również bliskość granicy z Czechami. 

8.1.3.2. Rynek pracy 

Rynek pracy w gminie Międzylesie opiera się głównie o działalność usługową. Ponadto część mieszkańców 

gminy pracuje we własnych gospodarstwach rolnych.  

Zgodnie z rejestrem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie gminy 

zarejestrowanych na początku 2016 roku było 358 podmiotów, z czego dominującą branżę stanowił handel i 

budownictwo, łącznie stanowiący 149 podmiotów, ponad 41 % wszystkich działalności w gminie. 

Tabela 31. Gmina Międzylesie – podmioty zarejestrowane w CEIDG w roku 2016 

Lp. Sekcje zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności Ilość działalności 

1 2 3 

1 Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo 17 

2 Przetwórstwo przemysłowe  49 

3 

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych 
1 

4 

Dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 
2 

5 Budownictwo 31 

6 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając 

motocykle 
109 

7 Transport i gospodarka magazynowa 40 

8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 12 

9 Informacja i komunikacja 2 

10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 10 

11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4 

12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 19 

13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 3 

14 Administracja publiczna i obrona narodowa  7 
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15 Edukacja 7 

16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 13 

17 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  32 

18 suma 358 

 

Rysunek 9. Gmina Międzylesie - podmioty zarejestrowane w CEIDG w roku 2016. 

 

 

Własnością publiczną (państwową i samorządową) w gminie Międzylesie zgodnie z danymi GUS jest 23, 

natomiast prywatną 502 przedsiębiorstw, to jest 95,62 % ogółu. Spośród firm prywatnych 345 to zakłady należące 

do osób fizycznych, co stanowi 65,71 % ogółu podmiotów sektora prywatnego. Należy nadmienić, że wśród 

spółek prawa handlowego 6 posiada kapitał zagraniczny. 
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Tabela 32. Gmina Międzylesie – struktura podmiotów gospodarczych według form własności w roku 2014 na tle 

powiatu i województwa [źródło: GUS, 2015] 

Lp. Forma własności Gmina 

Międzyelsie 

Powiat kłodzki Województwo 

dolnośląskie  

ilość % ilość % ilość % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Sektor publiczny 23 4,38 1270 7,19 15527 4,42 

2 Sektor prywatny 502 95,62 16387 92,79 335478 95,54 

3 Spółki handlowe 29 5,52 760 4,30 33770 9,62 

4 Spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego 
6 1,14 180 1,02 7474 2,13 

5 Spółki cywilne 33 6,29 1357 7,68 26458 7,54 

6 Spółdzielnie 3 0,57 70 0,40 1374 0,39 

7 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje 

społeczne 
28 5,33 543 3,07 10496 2,99 

8 Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
345 65,71 11419 64,66 234473 66,78 

9 Podmioty ogółem 525   17660   351121  

Powyższe uwarunkowania w gminie Międzylesie nieznacznie różnią się od przeciętnej dla powiatu i 

województwa. Wśród przedsiębiorstw prywatnych jest stosunkowo najwięcej zakładów osób fizycznych, kosztem 

spółek prawa handlowego (w tym z udziałem kapitału zagranicznego) w stosunku do porównywanych wartości. 

Największa, prawie dwukrotna różnica w stosunku do województwa dotyczy spółek handlowych. Jest to 

prawidłowość, albowiem jednostki te rzadko występują na terenie niewielkich gmin miejsko – wiejskich. Powyższe 

oznacza, że na terenie gminy Międzylesie zdecydowanie dominuje sektor małych, rodzinnych przedsiębiorstw. 

Tabela 33. Gmina Międzylesie – struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON 

według wybranych sekcji w roku 2015 na tle powiatu i województwa  [źródło: obliczenia własne na podstawie 

GUS, 2015] 

Lp. Podmioty według sekcji w PKD 
Gmina 

Międzylesie (%) 

Powiat kłodzki 

(%) 

Województwo 

dolnośląskie (%) 

1 2 3 4 5 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1,35 2,59 7,06 

2 Górnictwo i wydobywanie 0,13 0,11 0,00 

3 Przetwórstwo przemysłowe 7,41 6,23 11,26 

4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 0,18 0,16 0,19 

5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją 0,30 0,29 0,19 

6 Budownictwo 11,59 9,86 7,82 
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7 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 23,87 26,16 22,90 

8 Transport i gospodarka magazynowa 5,46 4,56 8,21 

9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 2,93 5,50 3,05 

10 Informacja i komunikacja 3,12 1,10 0,38 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3,16 2,51 2,86 

12 Informacja i komunikacja 11,20 16,33 9,54 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9,58 5,04 5,34 

14 Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca 2,86 1,98 0,57 

15 Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 0,42 0,61 1,91 

16 Edukacja 3,18 3,35 2,86 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 5,14 5,32 2,86 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1,79 1,82 2,86 

19 Pozostała działalność usługowa 6,32 6,48 10,11 

Udział sekcji: przemysł, handel i naprawy oraz transport i łączność jest wyższy do przeciętnych uwarunkowań 

charakteryzujących powiat kłodzki i województwo dolnośląskie. Bogactwo terenów i rolnicze uzytkowanie terenów 

powodują, że odsetek firm z sekcji rolnictwo i leśnictwo jest tu również stosunkowo wysoki w porównaniu z całym 

powiatem i województwem. Odsetek działalności zajmujacej się hotelarstwem i gastronomią jest porównywalny 

do sytuacji w powiecie. 
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Rysunek 10. Gmina Międzylesie– struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON 

według wybranych sekcji w roku 2014 [%] na tle powiatu i województwa [źródło: obliczenia własne na podstawie 

GUS, 2015] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4. Demografia 

8.1.4.1. Podstawowe dane o ludności 

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność i rozmieszczenie. 

Gmina Międzylesie w roku 2015 roku liczyła 7 366 mieszkańców (miasto Międzylesie  – 2880 mieszkańców), w 

tym  3658 mężczyzn oraz 3708kobiet. Współczynnik feminizacji to jest stosunek liczby kobiet na 100 mężczyzn 

wynosi 101,4 (w mieście 107,5) i jest niższy do średniej dla powiatu kłodzkiego – 107,2 oraz od wartości 

charakteryzującej województwo dolnośląskie – 107,9. 
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Tabela 34. Gmina Międzylesie – gęstość zaludnienia na tle kraju, województwa i powiatu w roku 2015 

[GUS, 2015] 

 

POLSKA DOLNOŚLĄSKIE Powiat kłodzki 

Gmina Międzylesie 

ogółem 
Miasto 

Międzylesie 

Gmina 

Międzylesie - 

obszar wiejski 

1 2 3 4 5 6 

Ludność 

na 1 km2 
123 146 99 39 186 27 

 

Na 1 km² powierzchni gminy przypada 36 mieszkańców (w mieście – 186). Gęstość zaludnienia jest więc niższa 

od średniej dla powiatu i niższa niż w całym województwie dolnośląskim (odpowiednio 99 i 146 osób / km²). 

Współczynnik występujący w gminie jest jednak charakterystyczny dla gmin miejsko – wiejskich, w tym dla gmin 

w Kotlinie Kłodzkiej obejmujących tereny górskie. 

 

Tabela 35. Gmina Międzylesie – liczba mieszkańców w latach 1995 – 2015 [GUS, 2016]  

Lp. rok 

Liczba mieszkańców 

Gmina Międzylesie ogółem Miasto Międzylesie 
Gmina Międzylesie - obszar 

wiejski 

1 2 3 4 5 

1 1995 8 122 2 880 5 242 

2 1996 8 111 2 841 5 270 

3 1997 8 024 2 815 5 209 

4 1998 8 024 2 825 5 199 

5 1999 7 947 2 930 5 017 

6 2000 7 834 2 883 4 951 

7 2001 7 824 2 876 4 948 

8 2002 7 823 2 895 4 928 

9 2003 7 751 2 853 4 898 

10 2004 7 643 2 776 4 867 

11 2005 7 562 2 789 4 773 

12 2006 7 510 2 765 4 745 

13 2007 7 502 2 750 4 752 

14 2008 7 405 2 748 4 657 

15 2009 7 382 2 745 4 637 

16 2010 7 611 2 760 4 851 

17 2011 7 570 2 761 4 809 

18 2012 7 559 2 749 4 810 

19 2013 7 492 2 723 4 769 

20 2014 7 436 2 709 4 727 

21 2015 7 366 2 678 4 688 
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Rysunek 11. Gmina Międzylesie – mieszkańcy w latach 1995 – 2015 [wg danych GUS] 

 

 
 

W okresie analizowanym odnotowuje się stałą tendencję spadku liczby mieszkańców w gminie z 8122 w roku 

1995 do 7 366 w roku 2015. Nie jest to proces dynamiczny, w okresie analizowanych 21 lat, liczba mieszkańców 

zmniejszyła się o 756 osoby, średnio 16 osób rocznie, jednak jest to długoletni stały proces, którego zmiana w 

związku z ogólnymi tendencjami kraju i regionie, wynikającymi z niżu demograficznego i migracji oraz istotnymi 

zmianami na lokalnym rynku pracy.  W tym samym okresie liczna ludności miasta Międzylesie wykazuje bardzo 

duża stabilność. Liczba mieszkańców miasta spadła 2880 do 2678, średnio 6 osób rocznie. 

Tabela 36.  Gmina Międzylesie – zaludnienie wg miejscowości w latach …..  

[wg danych Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, 2015r.] 

Lp. Miejscowość / 

obszar 

Liczba ludności w latach* 

2000 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Miasto 

Międzylesie  
3014 2975 2872 2852 2841 2813 2806 2801 2801 2766 2740 2727 2694 

2 Boboszów 233 234 223 225 217 206 211 205 201 200 200 205 204 

3 Długopole 

Górne 
783 782 795 785 782 775 775 770 756 749 739 727 717 

4 Dolnik 91 85 89 88 87 86 85 92 93 96 96 93 96 

5 Domaszków 1309 1325 1298 1279 1270 1269 1268 1246 1226 1220 1208 1192 1178 

6 Gajnik 121 122 113 113 111 112 114 112 106 108 112 116 117 

7 Gniewoszów 61 50 47 45 45 46 46 46 44 51 57 58 57 

8 Goworów 417 413 389 383 388 388 389 395 392 396 382 379 373 

9 Jaworek 108 113 108 113 112 113 108 102 108 102 102 102 100 

10 Jodłów 67 64 61 62 61 61 60 61 60 60 56 57 59 
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11 Kamieńczyk 69 63 63 67 65 65 63 61 59 59 58 53 52 

12 Lesica 57 48 52 51 47 47 45 44 45 41 40 41 38 

13 Michałowice 68 63 64 65 65 63 61 60 60 56 57 57 57 

14 Nagodzice 168 169 173 169 179 174 174 178 176 175 167 165 169 

15 Niemojów 32 31 29 29 24 24 24 24 24 23 23 22 21 

16 Nowa Wieś 122 115 110 106 107 105 113 117 114 108 110 110 108 

17 Pisary 147 139 136 134 132 135 135 134 136 134 135 131 127 

18 Potoczek 20 17 15 15 15 16 16 16 17 17 17 16 17 

19 Roztoki 437 447 452 451 443 435 431 436 438 435 447 436 431 

20 Różanka 380 375 368 366 366 364 362 359 355 344 333 320 319 

21 Smreczyna 176 174 177 175 182 178 179 183 182 190 194 194 190 

22 Szklarnia  190 191 190 193 197 193 188 188 192 185 187 192 189 

23 Obszar 

wiejski gminy 
5056 5020 4952 4914 4895 4855 4847 4829 4784 4749 4720 4666 4619 

24 Miasto i 

gmina ogółem 
8070 7995 7824 7766 7736 7668 7653 7630 7585 7515 7460 7393 7313 

*Zgodnie z danymi z ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, ludność na pobyt stały; dla roku 2015 dane na dzień 

14.10.2015) 

Rysunek 12. Gmina Międzylesie – liczba ludności wg miejscowości w roku 2015 [Zgodnie z danymi z ewidencji 

Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, ludność na pobyt stały, dane na dzień 14.10.2015] 
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Tabela 37. Gmina Międzylesie - rozkład zaludnienia wg miejscowości w roku 2015 [Zgodnie z danymi z 

ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, ludność na pobyt stały, dane na dzień 14.10.2015] 

Liczba ludności w % w stosunku do ogółu mieszkańców gminy Międzylesie – rok 2015 
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36,8 16,1 9,8 5,9 5,1 4,4 2,8 2,6 2,6 2,3 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 

 

Najludniejszą miejscowością w gminie jest miasto Międzylesie (5277 osób), którego mieszkańcy stanowią ponad 

36% ogółu mieszkańców gminy. W drugiej kolejności, co do liczebności miejscowością (1178 osób) jest wieś 

Domaszków, stanowiąca ponad 16 % mieszkańców gminy. Trzecią co wielkości miejscowością w gminie jest 

Długopole Górne z liczbą mieszkańców 717, stanowiących prawie 10 % ludności gminy. Następne co do 

wielkości są miejscowości, których mieszkańcy stanowią po około 5 %: Roztoki, Goworów i Różanka. 

Miejscowości zamieszkałe po około 2-3 % ludności gminy to Boboszów Smreczyna Szklarnia, Nagodzice, Pisary, 

Gajnik. Grupę miejscowości o liczbie ludności około 100 osób tworzą miejscowości Nowa Wieś, Jaworek, Dolnik, 

Do najmniejszych miejscowości zamieszkałych przez około 50 osób i mniej należą Jodłów, Gniewoszów, 

Michałowice, Kamieńczyk, Lesica, Niemojów, Potoczek.  

8.1.4.2. Struktura wieku mieszkańców 

Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz wędrówkowy ludności. Te z kolei 

zdeterminowane są przez strukturę ludności według wieku i płci. Struktura ludności według wieku określa proces 

starzenia się ludności, definiowany najogólniej jako zmiany stanu i struktury według wieku ludności, polegające na 

wzroście w ogólnej liczbie udziału osób starszych. Za granicę starości przyjmuje się umownie wiek 60 lat. 

Obecnie ludność gminy  podobnie jak województwa dolnośląskiego i całej Polski starzeje się.  

 

Tabela 38. Gmina Międzylesie – struktura wieku mieszkańców w podziale na wiek przedprodukcyjny, 

produkcyjny i poprodukcyjny oraz wg płci w roku 2015 [GUS, 2015] 

Lp. Obszar 

Ludność na pobyt stały [liczba osób] 

w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 miasto Międzylesie 222 209 904 770 165 408 

2 gmina Międzylesie - obszar wiejski 417 391 1 688 1 359 262 571 

3 miasto  i gmina Międzylesie ogółem 639 600 2 592 2 129 427 979 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

120 

 

Rysunek 13.  Gmina Międzylesie – struktura wieku mieszkańców w podziale na wiek 

przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny oraz wg płci w roku 2014 [za: Strategią 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 2016 -2024] 

 

W gminie Międzylesie w roku 2015 buło więcej mężczyzn w wieku produkcyjnym niż kobiet i to zarówno 

zamieszkujących na terenie miasta, jak i okolicznych wiosek. Natomiast dużo więcej jest kobiet w wieku 

poprodukcyjnym. Zgodnie z powyższym rysunkiem rysunkach zarówno kobiet, jak i mężczyzn najwięcej jest w 

wieku produkcyjnym. W wieku poprodukcyjnym znacznie więcej jest kobiet niż mężczyzn (kobiety stanowią 71% 

osób w wieku poprodukcyjnym). Wśród osób w wieku produkcyjnym 54% stanowią mężczyźni, a pozostałe 46% 

kobiety. 

Rysunek 14. Gmina Międzylesie – struktura wieku mieszkańców w roku 2014 

 

Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych danych liczbowych można zauważyć, że: 

 liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym maleje, co oznacza, że rodzi się coraz mniej dzieci, a w 

konsekwencji liczba ludności Gminy będzie malała przy założeniu, że tendencja ta się nie zmieni w 

kolejnych latach, 
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 liczba ludności w wieku produkcyjnym roku systematycznie maleje, co oznacza, że liczba osób 

przechodzących na emeryturę jest wyższa niż liczba osób podejmujących pracę po raz pierwszy, 

 liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrasta, co oznacza, że coraz więcej jest osób przechodzących 

na emerytury. 

Analiza struktury ludności ze względu na wiek wskazuje na zauważalne na terenie gminy tendencje starzenia się 

ludności, co w najbliższych latach będzie powodowało zmniejszanie się odsetka zarówno ludności w wieku 

poprodukcyjnym, jak i zmniejszanie się odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym 

Rysunek 15. Gmina Międzylesie – struktura wieku mieszkańców w roku 2014 [źródło: Statystyczne Vademecum 

Samorządowca, GUS 2015] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16. Struktura ludności według wieku w roku 2015 w gminie Międzylesie, powiecie kłodzkim i 

województwie dolnośląskim 

 
 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

122 

 

Tabela 39. Gmina Międzylesie - struktura ludności według wieku w roku 2015 na tle powiatu kłodzkiego i 

województwa dolnośląskiego [GUS, 2015] 

Lp. Ludność [liczba osób] 
woj. 

dolnośląskie 
Powiat kłodzki 

Miasto 

i Gmina 

Międzylesie 

ogółem 

Miasto 

Międzylesie 

Gmina 

Międzylesie - 

obszar wiejski 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

w wieku 

przedprodukcyjnym 

ogółem 486 540 25 132 1 239 431 808 

2 mężczyźni 249 442 13 005 639 222 417 

3 kobiety 237 098 12 127 600 209 391 

4 

w wieku 

produkcyjnym 

ogółem 1 823 505 101 738 4 721 1 674 3 047 

5 mężczyźni 966 702 54 598 2 592 904 1 688 

6 kobiety 856 803 47 140 2 129 770 1 359 

7 

w wieku 

poprodukcyjnym 

ogółem 594 162 35 595 1 406 573 833 

8 mężczyźni 180 174 10 806 427 165 262 

9 kobiety 413 988 24 789 979 408 571 

 

Struktura mieszkańców gminy Międzylesie według wieku jest bardzo zbliżona do wartości charakteryzujących 

zarówno populację powiatu kłodzkiego jak i województwa dolnośląskiego.  

Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto 

wiek 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat. Przez ludność w wieku nie produkcyjnym rozumie się ludność w wieku 

przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i 

więcej. 

Mieszkańcy w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) stanowią 35,91 % całej 

zbiorowości. Od kilku lat rośnie, także w ujęciu relatywnym, zbiorowość mieszkańców zdolnych do pracy. Stale na 

stosunkowo dobrą strukturę ma jeszcze wejście w wiek dorosły osób z wyżu demograficznego, urodzonych w 

latach 80-tych XX wieku. Jednocześnie zmniejsza się tak zwane „obciążenie” ludności jej nieprodukcyjną częścią. 

Struktura wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego mieszkańców gminy Międzylesie nieznacznie odbiega od 

średnich wartości przyporządkowanych dla powiatu i województwa, odsetek osób w wieku produkcyjnym oraz w 

wieku przedprodukcyjnym jest wyższy od średnich danych dla powiatu i województw. 

 

Obciążenie demograficzne, ustalone jako wskaźnik ilości osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym, dla gminy Międzylesie wynosi 56,0 i jest nieznacznie korzystniejszy od wskaźnika dla powiatu 

kłodzkiego (59,7) oraz województwa dolnośląskiego (59,3). Odnotowując zmiany struktury mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym oraz rosnącą liczebność roczników poprodukcyjnych, w ciągu najbliższych kilkunastu lat 

można przewidywać dalszy wzrost „obciążenia” demograficznego poprzez zwiększającą się populację osób 

„poprodukcyjnych”. 

8.1.4.3. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności 

Na przyrost naturalny ludności składają się zmiany w jej liczbie, powodowane przez urodzenia i zgony. 

Charakteryzujące go wartości określają nie tylko strukturę populacji według płci i wieku, ale także liczbę 
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zawartych małżeństw, osób w wieku rozrodczym oraz zgonów. Wartości charakteryzujące ruch naturalny gminy 

Międzylesie w 2015 r. roku rozkładają się mniej korzystni niż średnia dla powiatu kłodzkiego i mniej korzystniej od 

uwarunkowań charakteryzujących całe województwo. Wpływ na to ma szczególnie gorszy wskaźnik przyrostu 

naturalnego i salda migracji. Jednak z drugiej strony należy wziąć pod uwagę fakt stosunkowo niskiej populacji 

gminy Międzylesie powodującej, że nawet jednostkowe przypadki mogą wpłynąć na końcowe obraz 

poszczególne wskaźniki statystyczne. Przeciętna stopa przyrostu naturalnego w gminach wiejskich i miejsko – 

wiejskich jest niższa niż w dużych aglomeracjach. Ta tendencja utrzymuje się także w gminie Międzylesie.  

 

Tabela 40. Gmina Międzylesie– ruch naturalny ludności w roku 2014 [źródło; GUS. 2015] 

Lp. Ruch naturalny ludności 

Miasto i Gmina Międzylesie 

w liczbach 

Miasto i gmina razem Miasto Międzylesie 
Tereny wiejskie gminy 

Międzylesie 

1 2 3 4 5 

1 Małżeństwa 43 14 29 

2 Urodzenia żywe 64 23 41 

3 Zgony  96 32 64 

4 Przyrost naturalny -32 -9 -23 

5 Saldo migracji  -26 -3 -23 

Współczynnik małżeństw, to jest liczba zawartych małżeństw na 1000 ludności ogółem, w 2014 roku w gminie 

Międzylesie wyniósł 5,8 i był wyższy niż w powiecie (4,8) oraz województwie (4,7). Współczynnik rodności, 

określający liczbę urodzeń żywych badanego okresu na 1000 ludności ogółem, wyniósł w 2015 roku 8,6 i był 

wyzszy od średniej dla powiatu (8,3) oraz nieco niższy niż województwie (9,3). Natomiast umieralność 

społeczeństwa, mierzona współczynnikiem zgonów (liczba zgonów na 1000 ludności), wyniosła 12,87 i była 

wyższa od wartości charakteryzującej województow dolnoslskie (10,28) oraz nizsza niż dla powiatu kłodzkiego 

(11,77). 

Tabela 41. Gmina Międzylesie - podstawowe współczynniki (na 1000 ludności) określające ruch naturalny 

ludności w gminie na tle powiatu i województwa w 2014 roku [źródło; GUS. 2015] 

Lp. 
Ruch naturalny 

ludności 

Współczynniki na 1000 ludności 

Gmina Międzylesie Powiat kłodzki Województwo dolnośląskie 

1 2 3 4 5 

1 Małżeństwa 5,8 4,8 4,7 

2 Urodzenia żywe 8,6 8,3 9,3 

3 Zgony 12,87 11,77 10,28 

4 Przyrost naturalny -4,3 -3,5 -0,9 

5 Saldo migracji -3,5 -2,6 0,2 

6 Saldo migracji 

zagranicznych 
-0,94 -0,90 -0,64 

 

Migracje są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym bezpośrednio na liczbę ludności oraz 

jej rozmieszczenie. Obecna tendencja przemieszczania się, szczególnie młodych mieszkańców, z mniejszych do 
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większych ośrodków osiedleńczych, a także zagranicę powoduje, że saldo migracji wewnętrznej i zagranicznej w 

wielu gminach wiejskich i miejsko – wiejskich jest ujemne. Takie zjawisko zachodzi również na na terenie gminy 

Międzyelsie, w 2014 roku jej saldo migracji było ujemne  -26, przy czym saldno migracji na terenach wiejskich 

gminy wyniosło -23 a na terenie miasta saldo migracji wyniosło już tylko -3. 

Saldo migracji liczone na 1000 ludności wyniosło w 2014 roku –3,5  było tylko nieznacznie mniej korzystne od 

średniej dla powiatu kłodzkiego (-2,6) oraz w województwie dolnośląskim (-0,9). Przyrost rzeczywisty dla gminy 

Międzylesie, liczony jako suma wartości przyrostu naturalnego oraz salda migracji, był ujemny i wyniósł w 2014 

roku w liczbach bezwzględnych –32. Należy nadmienić, że przytoczone powyżej oficjalne dane statystycznie nie 

oddają realnej wartości określającej obecny ruch migracyjny. Dotyczą one ruchu wędrówkowego na pobyt stały i 

nie obejmują czasowych migracji na tle zarobkowym, zwłaszcza związanych z wyjazdem za granicę. 

Powyższe dane sugerują, że w najbliższych latach należy spodziewać się dalszego spadku liczby mieszkańców 

gminy Międzyelsie, zarówno z przyczyn naturalnych (wyższy wskaźnik zgonów od wskaźnika urodzeń = ujemny 

przyrost naturalny) jak i z przyczyn ekonomicznych (ujemne saldo migracji). Szansą na powstrzymanie tej 

tendencji jest wszechstronna promocja walorów gminy. 

8.2. Prognoza demograficzna 

W latach 1995-2015 w gminie Międzylesie występowała praktycznie trwała tendencja spadku ludności – liczba 

mieszkańców zmniejszyła się z 8122 w roku 1995 do 7 366 w roku 2015. Wyjątkiem od tej reguły był rok 2010, 

kiedy to ludność nieznacznie się zwiększyła.  

Zaobserwowany trend to długoletni, trwały proces zgodny z ogólnymi tendencjami w kraju i regionie. Tendencje te 

będą również występować w przyszłości, zatem w prognozie na lata kolejne założono stopniowy spadek liczby 

mieszkańców analizowanej gminy. Należy jednak wskazać, że ukazana tendencja dotyczy przede wszystkim 

terenów wiejskich, liczba ludności w mieście relatywnie dużo bardziej stabilna. 

W analizie przyjęto, że bazową dynamiką zmian liczby ludności – użytą do prognozy w opisywana gminie – 

będzie ta, która opisuje cały powiat kłodzki (tj. ten, w którym znajduje się gmina miejsko-wiejska Międzylesie). 

Dane dotyczące powiatu kłodzkiego zaczerpnięto z prognozy GUS’u na lata 2014-2050, sporządzonej na 

podstawie założeń, które były przedmiotem konsultacji szerokiego grona specjalistów reprezentujących 

środowisko naukowe (ich dokładne omówienie znajduje się w dokumencie: http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-

lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html). Zostały one zaprezentowane i przedyskutowane m.in. na 

Posiedzeniu Plenarnym Rządowej Rady Ludnościowej w dniu 22 maja 2014 r. Uwagi ekspertów pozwoliły na 

wybór scenariusza założeń uznanego za najlepiej określający prawdopodobny rozwój ludności w perspektywie do 

2050 r. GUSowską prognozę ludności dla powiatu kłodzkiego prezentuje tabela 43. Dodatkowo dynamikę zmian 

liczby mieszkańców zilustrowano poprzez odpowiednio policzone indeksy łańcuchowe. 

Tabela 42. Prognoza liczby ludności wraz z dynamiką zmian rocznych powiatu kłodzkiego (województwo 

dolnośląskie). 

 

Ogółem   Miasta   Wsie   

Liczba 
ludności 

indeks 
łańcuchowy 

Liczba 
ludności 

indeks 
łańcuchowy 

Liczba 
ludności 

indeks 
łańcuchowy 

2013 164 680   106 023   58 657   

2014 163 657 0,994 105 195 0,9922 58 462 0,9967 

2015 162 595 0,994 104 344 0,9919 58 251 0,9964 

2016 161 507 0,993 103 470 0,9916 58 037 0,9963 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
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2017 160 402 0,993 102 584 0,9914 57 818 0,9962 

2018 159 291 0,993 101 692 0,9913 57 599 0,9962 

2019 158 171 0,993 100 789 0,9911 57 382 0,9962 

2020 157 041 0,993 99 877 0,9910 57 164 0,9962 

2021 155 896 0,993 98 954 0,9908 56 942 0,9961 

2022 154 735 0,993 98 022 0,9906 56 713 0,9960 

2023 153 558 0,992 97 082 0,9904 56 476 0,9958 

2024 152 364 0,992 96 132 0,9902 56 232 0,9957 

2025 151 150 0,992 95 173 0,9900 55 977 0,9955 

2026 149 918 0,992 94 205 0,9898 55 713 0,9953 

2027 148 667 0,992 93 230 0,9897 55 437 0,9950 

2028 147 392 0,991 92 244 0,9894 55 148 0,9948 

2029 146 098 0,991 91 250 0,9892 54 848 0,9946 

2030 144 781 0,991 90 247 0,9890 54 534 0,9943 

2031 143 436 0,991 89 230 0,9887 54 206 0,9940 

2032 142 063 0,990 88 202 0,9885 53 861 0,9936 

2033 140 667 0,990 87 163 0,9882 53 504 0,9934 

2034 139 246 0,990 86 115 0,9880 53 131 0,9930 

2035 137 806 0,990 85 060 0,9877 52 746 0,9928 

2036 136 344 0,989 83 995 0,9875 52 349 0,9925 

2037 134 862 0,989 82 920 0,9872 51 942 0,9922 

2038 133 365 0,989 81 838 0,9870 51 527 0,9920 

2039 131 850 0,989 80 747 0,9867 51 103 0,9918 

2040 130 326 0,988 79 653 0,9865 50 673 0,9916 

2041 128 792 0,988 78 556 0,9862 50 236 0,9914 

2042 127 254 0,988 77 459 0,9860 49 795 0,9912 

2043 125 713 0,988 76 363 0,9859 49 350 0,9911 

2044 124 173 0,988 75 271 0,9857 48 902 0,9909 

2045 122 638 0,988 74 185 0,9856 48 453 0,9908 

2046 121 106 0,988 73 105 0,9854 48 001 0,9907 

2047 119 584 0,987 72 035 0,9854 47 549 0,9906 

2048 118 072 0,987 70 975 0,9853 47 097 0,9905 

2049 116 570 0,987 69 925 0,9852 46 645 0,9904 

2050 115 087 0,987 68 890 0,9852 46 197 0,9904 

Źródło: opracowanie GUS 

W dalszej części opracowania przyjęto, że zmiany liczby ludności w opisywanej gminie będą poddane procesom 

o podobnej dynamice do tych, jakie następują w całym powiecie. Natomiast jak wykazano wyżej wsie badanej 

gminy w przeanalizowanym okresie się nie wyludniają. Szczegółowe analizy pokazują, że liczba mieszkańców w 

badanym okresie historycznym spadała, ale w sposób mało dynamiczny. Przekłada się to na wartości 

charakteryzujące ruch naturalny gminy Międzylesie, które przyjęto na korzystniejszych poziomach niż te dla 

powiatu, przyjmując niższą dynamikę spadku liczby mieszkańców – prezentuje to poniższa tabela. 

 

W prognozie założono, że procesy dotyczące regionu nie ominą gminy Międzylesie, jednak arbitralnie przyjęto, że 

zaobserwowane tendencje będą o połowę wolniejsze niż w prognozie GUSu (ze względu na opisane wyżej 

warunki). Prognozę liczby ludności zamieszkującej gminy Międzylesie ukazuje poniższa tabela.  
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Tabela 43. Prognoza liczby ludności gminy Międzylesie  

 
Miasto   Wsie   Ogółem 

 
Liczba 

ludności 

indeks 
łańcuchowy 

Liczba 
ludności 

indeks 
łańcuchowy 

liczba 
ludności 

2015 2 678   4 688   7 366 

2016 2 676 0,9993 4 685 0,9993 7 361 

2017 2 674 0,9993 4 682 0,9993 7 356 

2018 2 672 0,9993 4 678 0,9993 7 350 

2019 2 670 0,9992 4 675 0,9992 7 345 

2020 2 668 0,9992 4 671 0,9992 7 339 

2021 2 666 0,9992 4 667 0,9992 7 334 

2022 2 664 0,9992 4 664 0,9992 7 328 

2023 2 662 0,9992 4 660 0,9992 7 322 

2024 2 660 0,9992 4 657 0,9992 7 317 

2025 2 658 0,9992 4 653 0,9992 7 310 

2026 2 656 0,9991 4 649 0,9991 7 304 

2027 2 653 0,9991 4 644 0,9991 7 298 

2028 2 651 0,9991 4 640 0,9991 7 291 

2029 2 648 0,9990 4 635 0,9990 7 283 

2030 2 645 0,9990 4 631 0,9990 7 276 

2031 2 642 0,9989 4 626 0,9989 7 268 

2032 2 639 0,9989 4 620 0,9989 7 260 

2033 2 636 0,9988 4 615 0,9988 7 251 

2034 2 633 0,9987 4 609 0,9987 7 242 

2035 2 629 0,9987 4 603 0,9987 7 232 

2036 2 626 0,9986 4 596 0,9986 7 222 

2037 2 622 0,9986 4 590 0,9986 7 211 

2038 2 618 0,9985 4 583 0,9985 7 201 

2039 2 614 0,9984 4 576 0,9984 7 189 

2040 2 610 0,9984 4 568 0,9984 7 178 

2041 2 605 0,9984 4 561 0,9984 7 166 

2042 2 601 0,9983 4 553 0,9983 7 154 

2043 2 596 0,9983 4 545 0,9983 7 142 

2044 2 592 0,9982 4 537 0,9982 7 129 

2045 2 587 0,9982 4 529 0,9982 7 116 

2046 2 583 0,9982 4 521 0,9982 7 104 

2047 2 578 0,9982 4 513 0,9982 7 090 

2048 2 573 0,9981 4 504 0,9981 7 077 

2049 2 568 0,9981 4 496 0,9981 7 064 

2050 2 563 0,9981 4 487 0,9981 7 050 

Źródło: opracowanie własne 
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8.3. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących 

realizacji zadań własnych gminy 

Możliwości finansowania gminy oceniono na podstawie budżetu Rady Miejskiej w Międzylesiu w okresie od roku 

2000 roku.  

 

Tabela 44. Gminy Międzylesie – budżet gminy w latach 2000 – 2015 [GUS, Bank Danych Lokalnych, 08.2016] 

Lp. rok Dochody ogółem 

Wydatki 

ogółem majątkowe ogółem 
majątkowe 

inwestycyjne 

 1 2000 10 455 686 10 430 594 2 102 630 2 102 630 

 2 2001 9 940 644 10 330 602 1 753 727 1 753 727 

 3 2002 12 151 963 12 766 984 3 350 353 3 350 353 

 4 2003 10 915 481 10 599 335 330 672 330 672 

 5 2004 11 688 304 11 350 135 734 272 734 272 

 6 2005 13 254 847 13 075 704 1 097 773 1 097 773 

 7 2006 15 976 322 15 503 144 1 582 706 1 582 706 

 8 2007 16 667 814 16 299 123 1 448 211 1 448 211 

 9 2008 17 120 858 19 454 283 4 106 317 4 106 317 

 10 2009 18 626 131 18 923 513 2 182 645 2 182 645 

 11 2010 20 078 845 23 947 399 5 169 292 5 169 292 

 12 2011 21 031 112 24 202 420 5 498 716 5 498 716 

 13 2012 21 154 819 21 102 496 2 403 845 2 403 845 

 14 2013 21 394 563 20 725 840 1 955 738 1 901 738 

 15 2014 22 715 318 21 705 233 2 113 654 2 113 654 

 16 2015 23 963 292 22 565 579 1 070 433 1 070 433 

 

Na tej podstawie oszacowano prognozowane dochody w okresie 30 lat do roku 2046. Z analizy wydatków 

majątkowych oszacowano, że wydatki majątkowe – inwestycyjne stanowiły od 3 do 20 %. Przyjęto, że możliwości 

budżetu gminy w zakresie wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury 

społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy stanowią ok 10 % budżetu gminy rocznie. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że możliwości finansowania przez gminę wykonania 

infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz społecznej, służące realizacji zadań własnych gminy, łącznie w 

okresie 30 prognozowanych lat, wynoszą 84 801 406 zł 

Szczegółowe prognozy przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 45. Prognozowane możliwości finansowania przez gminę inwestycji z zakresie infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej oraz społecznej w perspektywie 30 lat. 

Lp. rok 

prognozowana wysokość dochodów 

gminy 

(w zł) 

 Prognozowane możliwość finansowania 

przez gminę inwestycji z zakresie 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 

oraz społecznej 

(w zł) 

1 2 3  4 

1 2016 24 175 292 2 417 529 

2 2017 24 387 292 2 438 729 

3 2018 24 599 292 2 459 929 

4 2019 24 811 292 2 481 129 

5 2020 25 023 292 2 502 329 

6 2021 25 235 292 2 523 529 

7 2022 25 447 292 2 544 729 

8 2023 25 659 292 2 565 929 

9 2024 25 871 292 2 587 129 

10 2025 26 083 292 2 608 329 

11 2026 26 295 292 2 629 529 

12 2027 26 507 292 2 650 729 

13 2028 26 719 292 2 671 929 

14 2029 26 931 292 2 693 129 

15 2030 27 143 292 2 714 329 

16 2031 27 355 292 2 735 529 

17 2032 27 567 292 2 756 729 

18 2033 27 779 292 2 777 929 

19 2034 27 991 292 2 799 129 

20 2035 28 203 292 2 820 329 

21 2036 28 415 292 2 841 529 

22 2037 28 627 292 2 862 729 

23 2038 28 839 292 2 883 929 

24 2039 29 051 292 2 905 129 

25 2040 29 263 292 2 926 329 

26 2041 29 475 292 2 947 529 

27 2042 29 687 292 2 968 729 

28 2043 29 899 292 2 989 929 

29 2044 30 111 292 3 011 129 

30 2045 30 323 292 3 032 329 

31 2046 30 535 292 3 053 529 

32 suma 84 801 406 
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8.4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

8.4.1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

8.4.1.1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową 

Gmina Międzylesie posiada charakter gminy turystycznej o wysokich walorach środowiskowych i przyrodniczych.  

Gmina jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania, w szczególności jako miejsce na posiadanie dodatkowego 

miejsca zamieszkania zapewniającego spokój w oddaleniu od zatłoczonych miast i ośrodków turystycznych ale 

jednocześnie położonych blisko różnorodnej i szerokiej oferty aktywności oraz przy dobrej dostępności do stolicy 

dolnego śląską, w tym włącznie poprzez komunikację publiczną. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową nie wynika wyłącznie z 

zapotrzebowania wewnętrznego, ale związana jest w dominującym stopniu z obserwowanym i ciągle rosnącym 

na terenie kotliny kłodzkiej rozwojem zabudowy mieszkaniowej, niezwiązanej z migracją na teren gminy, ale z 

okresowym (weekendowym) stałym przebywaniem. Zabudowa ta posiada pełne warunki zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Kolejną ważną cechą struktury zabudowy na obszarze jest układ przestrzenny istniejącej zabudowy regionalnej. 

Wsie w kotlinie kłodzkiej stanowią czytelne układy ruralistyczne, zabudowy w dolinach rzecznych, budynki 

zlokalizowane są na dużych działkach, usytuowane zgodnie z możliwościami, na jakie pozwala ukształtowanie 

terenu, odległości pomiędzy budynkami są większe niż we wsiach na terenach nizinnych, gdzie ukształtowanie 

terenu nie wpływa na posadowienia budynku, przez co wsie tworzą czytelny zwarty układ, ale o zabudowie w 

luźniejszym układzie. Należy utrzymać istniejący charakter takiej zabudowy, nie tylko ze względów utrzymania 

walorów krajobrazowych i kulturowych, ale również z uwagi na warunki przyrodnicze, nie tworzenia barier migracji 

zwierząt i przepływu wód. Dlatego zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy jest terenochłonna i pomimo, że 

dokumenty planistyczne ustalają standardowe parametry zabudowy zbliżone do wsi nizinnych, faktyczna 

możliwość zabudowy terenu jest dużo mniej intensywna i cechę tą uwzględniono przy określaniu chłonności 

terenu. 

Kolejnym ważnym parametrem istniejących warunków zabudowy jest wskaźnik powierzchni zabudowy 

mieszkaniowej przypadający na jednego mieszkańca.  

Istniejący wskaźnik powierzchni mieszkania przypadający na 1 osobę w gminie Międzylesie w roku 2014 wynosił 

25,5 m2/na osobę. Jest to wskaźnik niższy od średniej w województwie (27,9) oraz w kraju (26,3). Przeciętny 

wskaźnik powierzchni mieszkaniowej w kraju jest o połowę mniejszy niż w Europie. Jako docelowy wskaźnik 

powierzchni mieszkania na osobę w gminie, z uwagi na wyraźne wyższe przeciętnie potrzeby przyjęto 50 

m2/osobę.  

Na podstawie prognozowanej liczby mieszkańców w gminne w perspektywie 30 lat ustalono docelową 

powierzchnie użytkową funkcji mieszkaniowej przy założeniu docelowej powierzchni mieszkaniowej na osobę 

50m2. Powierzchnia ta zaspakaja potrzeby wewnętrzne mieszkańców gminy. Założono, że docelowe 

zapotrzebowanie na powierzchnię mieszkaniową dla osób posiadających „drugi” dom, jako miejsce zamieszkania 

weekendowego stanowić może od 50% nawet do 100 % docelowych potrzeb mieszkaniowych (przyjęto, więc 

wskaźnik 80%).  

Od tak ustalonej powierzchni docelowej mieszkaniowej odjęto istniejącą powierzchnię zabudowy mieszkaniowej 

określonej na podstawie liczby mieszkańców i aktualnego wskaźnika powierzchni mieszkaniowej przypadające na 

jednego mieszkańca. 
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Określone tak zapotrzebowanie zwiększono o 30% zgodnie z dopuszczonym ustawą o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wskaźnikiem niepewności inwestycyjnej. 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniowa zapewniających potrzeby wewnętrzne gminy (mieszkańców 

gminy)  przy prognozowanej liczbie mieszkańców gminy w roku 2046 = 7104 i liczbie mieszkańców gminy w roku 

2015 = 7 366 szacuje się w wysokości 

 (7104 x 50m2 – 7366 x 25,5 m2 ) + 30% = 217 577 m2  

Zapotrzebowanie zewnętrzne na nową zabudowę mieszkaniową wynosi 

335 200 m2 x0,8 =227 936 m 2 

Oszacowane zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie wynosi 

217 577 + 227 936 = 445 513 m2 powierzchni użytkowej zabudowy 

8.4.1.2. Zabudowa obsługująca gospodarkę rolniczą 

Gmina Międzylesie nie charakteryzuje się przeciętnymi walorami rolniczymi obszaru. Na terenie gminy 

przeważają lasy objęte formami ochrony przyrody. Obszar rolniczy użytków rolnych o powierzchni 11692 ha 

wymaga jednak zapewnienia zabudowy do jego obsługi. Obecnie tereny zabudowy rolniczej stanowią 2 % 

gruntów rolnych. Szacuje się, że zabudowa rolnicza będzie wymagać rehabilitacji, zmiany warunków 

technicznych, zmiany technologii, co będzie wymagać nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, 

zapotrzebowanie na nową zabudowę określa się, jako 3 % powierzchni użytków rolnych, tak, aby łączna 

powierzchnia zabudowy rolniczej nie przekroczyła 5 % użytków rolnych. 

2% z 11692 ha wynosi 234 ha, co w przeliczeniu na powierzchnie użytków zabudowy, przy wskaźniku 

intensywności zabudowy 0,4 wynosi 936 000 m2 powierzchni użytkowej zabudowy. 

Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę związaną z rolnictwem w gminie wynosi: 

936 000 m2 powierzchni użytkowej zabudowy 

8.4.1.3. Zabudowa usługowa 

Gmina Międzylesie charakteryzuje się szczególnymi warunkami w zakresie zabudowy usługowej. Gmina jest 

gminą turystyczną z zapotrzebowaniem na rozwój zabudowy usług turystyki. W związku z powyższym 

zapotrzebowanie na zabudowę usługową określa się oddzielnie dla usług turystyki, usług publicznych i rekreacji 

oraz usług pozostałych. Ponieważ głównym rodzajem turystyki rozwijanej na terenie gminy jest agroturystyka i 

obiekty i usługi turystyczne z nią związane przy określaniu zapotrzebowania na usługi turystyki wzięto pod uwagę 

tereny zabudowy zagrodowej. 

Szacuje się w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową, 

usług turystyki szacuje się w wysokości 60 % określonego zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową i 

zabudowę związaną z rolnictwem (zabudowę zagrodowa). 

Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę usług turystyki wynosi: 

(427 932 m2 + 936 000 m2 ) x 0,6 =818 359 m2 powierzchni użytkowej zabudowy 

Poza funkcją turystyczną gmina nie pełni innych szczególnych funkcji usługowych. Zapotrzebowanie na usługi 

związane jest z podstawową obsługę terenów mieszkaniowych szacuje się w wysokości 50 % powierzchni 

zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz na usługi publiczne, sportu 20% powierzchni 

zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową. 

Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową pozostałą (inną niż usług turystyki oraz publiczne i 

sportu) wynosi: 

445 513 m2 x 0,5 =225 756  m2 powierzchni użytkowej zabudowy 
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Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę usług publicznych i sportu wynosi: 

445 513 m2 x 0,2 =89102 m2 powierzchni użytkowej zabudowy 

8.4.1.4. Zabudowa produkcyjna 

Teren gminy nie posiada przeciętne walory rozwoju funkcji produkcyjnej, w związku z wysokimi walorami 

przyrodniczymi i krajobrazowymi terenu. Pomimo dużych powierzchni leśnych, terenu gminy, przetwórstwo 

drewna, stanowiące istotna branżę przemysłową w gminie, też nie daje szansy na rozwój funkcji przemysłowej z 

nim związanej, w związku z ochroną przyrodniczą kompleksów leśnych. 

Dla prawidłowego rozwoju funkcjonalno-przestrzennego terenu niezbędne jest rozwijanie tej funkcji i wyznaczanie 

w dokumentach planistycznych terenów pod jej rozwój. 

Oszacowano na podstawie analiz zabudowy istniejącej, (biorąc pod uwagę deficyt w zakresie zabudowy 

produkcyjnej w istniejącej zabudowie) sytuacji demograficznej oraz społecznej, że zapotrzebowanie na zabudowę 

produkcyjną wyrażone w stosunku powierzchni zabudowy użytkowej funkcji produkcyjnej w stosunku do 

powierzchni zabudowy użytkowej funkcji mieszkaniowej wynosi 30 – 40 %. Przyjęto maksymalny minimalny 30% 

wskaźnik w stosunku do zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową. 

Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjną wynosi: 

445 513 m2 x 0,3 =133 653 m2 powierzchni użytkowej zabudowy 

8.4.1.5. Zestawienie maksymalnego zapotrzebowania gminy na nową zabudowę 

w podziale na funkcję zabudowy 

Na podstawie przeprowadzonych analiz zdefiniowano następujące zapotrzebowanie na nową zabudowę, 

wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje. 

Tabela 46. Gmina Międzylesie – zdefiniowane zapotrzebowanie na nową zabudowę w podziale na funcje 

zabudowy  

Lp. Funkcje zabudowy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości 

powierzchni użytkowej zabudowy w m2 

1 2 3 

1. M - mieszkaniowa 445 513 

2. R – rolnicza (zabudowa zagrodowa i 

obsługi produkcji rolniczej, hodowlanej, 

ogrodniczej i gospodarki leśnej) 

936 000 

3. UT – usługi turystyki 818 359 

4 UP – usługi publiczne i sportu 89 102 

5 U – usługi pozostałe  225 756   

6 P - produkcyjna 133 653 
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8.4.2. Założenia szacunku chłonności 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem strategicznym, 

długoterminowym o założonej skali ogólności i elastyczności. Studium ustalając kierunki zagospodarowania 

określa obszary wielofunkcyjne, dlatego aby określić chłonność poszczególnych funkcji zabudowy, dla obszarów 

funkcjonalnych podlegających analizie oszacowano udział funkcji terenu oraz powierzchnie użytkową zabudowy 

w podziale na funkcje z uwzględnieniem przeciętnych intensywności zabudowy, określonych na podstawie 

istniejącej zabudowy. W ten sposób ustalono wskaźnik powierzchni użytkowej zabudowy wyrażony w powierzchni 

przypadającej na 1 ha obszaru funkcjonalnego. Obliczenia szacunków chłonności poszczególnych obszarów 

funkcjonalnych przedstawiają poniższa tabela. 

 

Tabela 47. Gmina Międzylesie – obliczenia wskaźników chłonności obszarów funkcjonalnych 

obszar 

funkcjonalny 

powierzchnia netto  

z 1 ha 

powierzchnia 

netto w m2 
funkcja 

udział 

% 

powierzchnia 

w m2 

wskaźnik 

intensywnoś

ci zabudowy 

powierzchnia 

zabudowy 

użytkowej  

na 1 ha 

1 2 5 6 7 8 9 10 

M 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 
- 10% - (zieleń) 

7000 

M 30% 2100 0,1 210 

RM 30% 2100 0,1 210 

U 10% 700 0,1 70 

UT 30% 2100 0,1 210 

M/UT 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 
- 20% - (zieleń) 

6000 

M 20% 1200 0,1 120 

UT 50% 3000 0,1 300 

RM 20% 1200 0,1 120 

U 10% 600 0,1 60 

UT/US/MU 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 10% - (zieleń) 

7000 

M 20% 1400 0,1 140 

U 20% 1400 0,2 280 

UT 30% 2100 0,1 210 

US 30% 2100 0,05 105 

UT 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 20% - (zieleń) 

6000 UT 100% 6000 0,1 600 

RM 

RU 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 10% - (zieleń) 

7000 R 100% 7000 0,2 1400 

U 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 10% - (zieleń) 

7000 U 100% 7000 0,2 1400 

MU 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 10% - (zieleń) 

7000 

M 50% 3500 0,1 350 

U 30% 2100 0,2 420 

UT 20% 1400 0,1 140 

MW 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 20% - (zieleń) 

6000 M 100% 6000 0,4 2400 
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UT/U 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 20% - (zieleń) 

6000 

U 50% 3000 0,2 600 

UT 50% 3000 0,1 300 

UP 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 20% - (zieleń) 

6000 UP 100% 6000 0,2 1200 

M/UT/US 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 20% - (zieleń) 

6000 

UT 20% 1200 0,1 120 

US 60% 3600 0,02 72 

M 20% 1200 0,1 120 

US/UT 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 20% - (zieleń) 

6000 

UT 20% 1200 0,05 60 

US 80% 4800 0,01 48 

M/UT/ZLp 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 
- 40% - (zieleń w tym 

dolesienia) 

4000 

M 50% 2000 0,1 200 

UT 50% 2000 0,1 200 

P/U 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 10% - (zieleń) 

7000 

P 70% 4900 0,2 980 

U 30% 2100 0,2 420 

U/P 

 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 10% - (zieleń) 

7000 

U 70% 4900 0,2 980 

P 30% 2100 0,2 420 

MU/U/P 

powierzchnia netto 
- 20% - (komunikacja 
+ infrastruktura 
techniczna ) 

- 10% - (zieleń) 

7000 

M 20% 1400 0,1 140 

U 30% 2100 0,2 420 

P 50% 3000 0,2 600 

 

Tabela 48. Gmina Międzylesie – wskaźniki chłonności obszarów funkcjonalnych 

Lp. Obszar funkcjonalny Funkcja zabudowy Powierzchnia zabudowy 
użytkowej  
na 1 ha 

1 2 3 4 

1 
M –tereny zabudowy 

mieszkaniowej mieszanej 

M - mieszkaniowa 210 

RM – rolnicza 210 

U - usługowa 70 

UT – usługi turystyki 210 

2 

M/UT– tereny zabudowy 

mieszkaniowej mieszanej i usług 
turystyki 

M - mieszkaniowa 120 

UT- usługi turystyki 300 

RM – rolnicza 120 

U - usługowa 60 

3 

UT/US/MU – tereny usług 

turystyki, sportu i rekreacji oraz 
zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej 

M - mieszkaniowa 140 

U - usługowa 280 

UT- usługi turystyki 210 

US – usługi sportu i rekreacji 105 

4 UT – usługi turystyki UT – usługi turystyki 600 
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5 

RM – tereny zabudowy 

zagrodowej 

RU – tereny obsługi gospodarki 
rolniczej 

RM, RU - rolnicza 1400 

6 U – tereny zabudowy usługowej U - usługowa 1400 

7 
MU – tereny zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej 

M - mieszkaniowa 350 

U - usługowa 420 

UT- usługi turystyki 140 

8 
MW – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 
M - mieszkaniowa 2400 

9 
UT/U – tereny zabudowy usług 

turystyki i zabudowy usługowej 

U - usługowa 600 

UT- usługi turystyki 300 

10 UP – tereny usług publicznych UP- usługi publiczne 1200 

11 

M/UT/US – tereny zabudowy 

mieszkaniowej mieszanej, usług 
turystyki oraz sportu i rekreacji  

UT- usługi turystyki 120 

U - usługowa 72 

M - mieszkaniowa 120 

12 
US/UT – tereny usług sportu i 

rekreacji oraz usług turystyki 

UT – usługi turystyki 60 

US – usługi sportu i rekreacji 48 

13 

M/UT/ZLp - tereny zabudowy 

mieszanej,  usług turystyki i 
dolesień 

M - mieszkaniowa 200 

UT- usługi turystyki 200 

14 
P/U – tereny zabudowy 

produkcyjnej i usługowej 

P - produkcyjna 980 

U - usługowa 
420 

15 
U/P – tereny zabudowy usługowej 

i produkcyjnej  

U - usługowa 980 

P - produkcyjna 420 

16 

MU/U/P - tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, 
usługowej, zabudowy 
produkcyjnej 

M - mieszkaniowa 140 

U - usługowa 280 

P -produkcyjna 210 

 

8.4.3. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – 

przestrzennej w granicach jednostki osadniczej 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) art. 10 ust. 7 pkt. 2 szacuje się chłonność, położonych na terenie 

gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej w granicach jednostki 

osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i 

obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, 

wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 

r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zm.) 

definiuje jednostkę osadniczą (art. 2 pkt 1) jako „wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej 

wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkały przez ludzi”. 

Na podstawie ww przepisów wyodrębniono jednostki osadnicze, w których dokonano pomiaru poszczególnych 

obszarów funkcjonalnych. 
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Tabela 49. Gmina Międzylesie - – bilans terenów w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalnej 

Lp. 
O
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s
u
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 

TERENY ZABUDOWANE / ZAINWESTOWANE (powierzchnia w ha) 

1 
M 30,27 38,93 39,84 13,84 132,57 8,56 18,55 25,03 7,76 28,27 24,82 58,20 8,29 28,35 10,51 27,72 24,49 8,73 13,68 47,02 26,63 8,16 630,22 

2 
MU 19,94 0,00 1,09 0,00 8,76 2,14 0,34 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 0,00 0,00 1,49 0,27 8,33 1,61 0,00 0,19 49,22 

3 
MW 11,51 0,00 1,30 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00 15,35 

4 
MW/MU 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 

5 
M/UT 0,00 0,00 10,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 27,89 45,82 

6 
UT/U 1,32 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 

7 

U/UT/MU 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 

8 
UT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 2,02 

9 

U, ZI/U, 
U/KK, U/KS 6,53 0,20 4,12 0,00 7,39 0,50 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,32 0,09 20,97 

10 
P 0,00 0,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 

11 

U/P, U/P/Ef 7,15 0,00 10,12 0,00 19,32 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 5,42 0,14 0,00 47,51 

12 
Ef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
RM/RU/P 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 

14 

RU/RM, RU, 
RM 3,02 0,65 0,00 0,12 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 1,45 0,00 0,00 0,91 0,00 7,03 
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15 

UP, UP/UO, 
UK, US/UK, 
UP/U, UP/UZ 2,05 0,00 0,57 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,55 6,03 

16 

UKS, UKS/ZC 0,57 0,20 0,31 0,00 0,17 0,00 0,13 0,92 0,00 0,36 0,29 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,60 0,17 0,00 0,42 4,74 

17 
PG 0,00 0,00 14,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,02 

18 

ZP, ZP/KP, 
ZE/ZP 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 

19 
ZC 1,34 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,55 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 6,26 

20 
US, US/R 4,04 0,00 0,00 0,00 3,26 0,00 0,00 1,44 0,00 11,35 0,36 0,69 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 1,36 0,00 0,31 0,00 24,21 

21 
ZD 5,83 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,12 

TERENY NIEZABUDOWANE – DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ LOKALIZOWANIA NOWEJ ZABUDOWY (powierzchnia w ha) 

1 
M 4,61 2,90 1,91 4,03 16,58 0,42 4,22 2,81 0,92 4,31 6,33 5,14 0,00 3,33 5,52 4,36 4,16 6,12 1,41 7,71 5,39 7,28 99,45 

2 
M/UT 1,29  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 

3 
MU 0,42  0,00  0,00  0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 0,60 0,00 0,00 4,00 

4 
MW 0,61  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 

5 
U/P  0,00  0,00  0,00  0,00 8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 

6 
U  0,00  0,00 1,95  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 
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Tabela 50. Gmina Międzylesie –obliczenia szacunkowej chłonności terenów w granicach jednostek osadniczych o 

w pełni wykształconej strukturze funkcjonalnej 

Lp. 
Obszary 

funkcjonalne 
Powierzchnia w ha 

Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 

powierzchni 

użytkowej zabudowy 

na 1 ha 

(w m2) 

Oszacowana 

chłonność 

Powierzchni 

zabudowy użytkowej  

w m2 

1 2 3 4 5 6 

1 

M 99,45 

M 210 20884,5 

2 RM 210 20884,5 

3 U 70 6961,5 

4 UT 210 20884,5 

5 

M/UT 1,29 

M 120 154,8 

6 UT 300 387,0 

7 RM 120 154,8 

8 U 60 77,4 

9 

MU 4,00 

M 350 1400,0 

10 U 420 1680,0 

11 UT 140 560,0 

12 MW 0,61 M 2400 1464,0 

13 
U/P 8,99 

U 980 8810,2 

14 P 420 3775,8 

15 U 1,95 U 1400 2730,0 

 

Tabela 51. Gmina Międzylesie –chłonność terenów w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej 

strukturze funkcjonalnej  

Lp. 
Funkcje 

zabudowy 

chłonność terenów w granicach jednostek osadniczych o 

w pełni wykształconej strukturze funkcjonalnej 

w m2 powierzchni zabudowy 

1 2  

1 M - mieszkaniowa 23903,30 

2 U - usługowa 20259,10 

3 UT – usługi turystyki 21831,50 

4 RM - rolnicza 21039,30 

5 P - produkcyjna 3775,80 
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8.4.4. Chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę 

Gmina Międzylesie posiada pełne 100 % pokrycie planami miejscowymi. Niezabudowane tereny, dające 

możliwość lokalizowania nowej zabudowy, wyznaczone w planie pod zabudowę zbilansowano w tabeli poniżej. 

Tereny zabudowane objęte zapisami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zbilansowano w tabeli dotyczącej bilansu terenów w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej 

strukturze funkcjonalnej. 
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Tabela 52. Gmina Międzylesie - bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

niezabudowanych, dających możliwość lokalziowania nowej zabudowy 

Lp. 
O
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s
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 

(powierzchnia w ha) 

1 
M 25,26 8,40 35,78 4,96 60,51 12,29 11,73 4,52 3,82 9,71 17,30 13,79 6,48 5,58 6,07 26,63 14,36 7,95 2,65 5,12 5,49 8,31 296,71 

2 
M/UT 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 12,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 13,04 0,00 1,94 0,00 0,00 0,00 8,25 41,80 

3 
UT/U 0,00 13,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,36 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,04 

4 
MU 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9,47 0,00 0,00 0,00 13,95 

5 
UT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 0,00 0,00 4,83 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,87 

6 
RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44 

7 

U/P 
1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 3,37 

8 
UT/US/M
U 

8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66 

9 

UP 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 

10 
Ef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 

 

 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

140 

 

 

Tabela 53. Gmina Międzylesie – obliczenia szacunkowej chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - niezabudowanych 

Lp. 
Obszary 

funkcjonalne 
Powierzchnia w ha 

Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 

powierzchni 

użytkowej zabudowy 

na 1 ha 

(w m2) 

Oszacowana 

chłonność 

Powierzchni 

zabudowy użytkowej  

w m2 

1 2 3 4 5 6 

1 

M 296,71 

M 210 62309,10 

2 RM 210 62309,10 

3 U 70 20769,70 

4 UT 210 62309,10 

5 

M/UT 41,8 

M 120 5016,00 

6 UT 300 12540,00 

7 RM 120 5016,00 

8 U 60 2508,00 

9 
UT/U 25,04 

U 600 15024,00 

10 UT 300 7512,00 

11 

MU 13,95 

M 350 4882,50 

12 U 420 5859,00 

13 UT 140 1953,00 

14 UT 9,87 UT 600 5922,00 

15 RM 7,44 RM 1400 10416,00 

16 
U/P 3,37 

U 980 3302,60 

17 P 420 1415,40 

18 

UT/US/MU 8,66 

M 140 1212,40 

19 U 280 2424,80 

20 UT 210 1818,60 

21 US 105 909,30 

22 UP 1,21 UP 1200 1452,00 
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Tabela 54. Gmina Międzylesie – chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego niezabudowanych 

Lp. 
Funkcje 

zabudowy 

chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę w 

miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego niezabudowanych 

w m2 powierzchni zabudowy 

1 2  

1 M - mieszkaniowa 73420,00 

2 U - usługowa 49888,10 

3 UT – usługi turystyki 92054,70 

4 RM - rolnicza 77741,10 

5 P - produkcyjna 1415,40 

6 US, UP – usługi publiczne, sportu i rekreacji 2361,30 
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8.4.5. Bilans możliwości rozwoju zabudowy na terenie gminy 

Tabela 55. Gmina Międzylesie - projektowane tereny w studium poza obszarami w granicach jednostek osadniczych oraz przeznaczonych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 

(powierzchnia w ha) 

1 
M 13,07 9,39 52,98 3,23 57,88 15,74 32,99 8,96 4,76 10,32 12,93 6,41 3,70 6,78 4,79 7,64 9,28 4,98 7,72 12,92 19,30 12,30 318,05 

2 
M/UT 21,00 18,53 4,28 8,82 22,89 69,83 9,91 75,09 76,26 36,96 3,10 0,00 8,33 0,00 19,47 9,82 13,09 25,92 0,00 30,47 14,01 24,19 491,97 

3 
MU 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 0,00 0,00 0,00 18,66 

4 
MU/U/P 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,43 

5 
UT 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,42 

6 
UT/U 0,00 17,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,25 

7 
RM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 1,56 0,00 0,00 2,69 

8 
P/U 12,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,44 

9 

Ef 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,87 0,00 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 17,93 7,77 0,00 0,00 45,51 

10 
US/UT 0,00 0,00 146,55 0,00 0,00 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 156,49 

11 
M/UT/US 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,03 

12 
M/UT/ZL
p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 
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Tabela 56. Gmina Międzylesie – obliczenia szacunkowej chłonności nowo projektowanych terenów w studium 

przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami w granicach jednostek osadniczych oraz przeznaczonych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Obszary 

funkcjonalne 
Powierzchnia w ha 

Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 

powierzchni 

użytkowej zabudowy 

na 1 ha 

(w m2) 

Oszacowana 

chłonność 

Powierzchni 

zabudowy użytkowej  

w m2 

1 2 3 4 5 6 

1 

M 318,05 

M 210 66790,5 

2 RM 210 66790,5 

3 U 70 22263,5 

4 UT 210 66790,5 

5 

M/UT 491,97 

M 120 59036,4 

6 UT 300 147591 

7 RM 120 59036,4 

8 U 60 29518,2 

9 

MU 18,66 

M 350 6531 

10 U 420 7837,2 

11 UT 140 2612,4 

12 

MU/U/P 6,43 

M 140 900,2 

13 U 420 2700,6 

14 P 600 3858 

15 UT 7,42 UT 600 4452 

16 
UT/U 17,25 

U 600 10350 

17 UT 300 5175 

18 RM 2,69 R 1400 3766 

19 
P/U 12,44 

P 980 12191,2 

20 U 420 5224,8 

21 
US/UT 156,49 

UT 60 9389,4 

22 US 48 7511,52 

23 

M/UT/US 6,03 

UT 120 723,6 

24 US 72 434,16 

25 M 120 723,6 

26 
M/UT/ZLp 10,71 

M 200 2142 

27 UT 200 2142 
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Tabela 57. Gmina Międzylesie –szacunkowa chłonności terenów przeznaczonych pod nową zabudowę w studium poza 

obszarami w granicach jednostek osadniczych oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego  

Lp. 
Funkcje 

zabudowy 

Chłonność terenów projektowanej zabudowy w studium 

poza 

obszarami w granicach jednostek osadniczych oraz 

przeznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

w m2 powierzchni zabudowy 

 

1 2 3 

1 M - mieszkaniowa 238875,90 

2 U - usługowa 77894,30 

3 UT – usługi turystyki 216612,40 

4 R - rolnicza 129592,90 

4 P - produkcyjna 16049,20 

5 US, UP – usługi publiczne, sportu i rekreacji 7945,68 
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Tabela 58. Gmina Międzylesie –zestawienie maksymanego zapotrzebowania na nową zabudowę z sumą 

powierzchni zaprojektowaną w studium nowej zabudowy 

Lp. Funkcje 

zabudowy 

Oszacowane 

zapotrzebowanie 

na nową zabudowę 

Chłonność 

terenów w 

granicach 

jednostek 

osadniczych o 

w pełni 

wykształconej 

strukturze 

funkcjonalnej 

w m2 

powierzchni 

zabudowy 

Chłonność terenów 

przeznaczonych pod 

zabudowę w 

miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

niezabudowanych 

w m2 powierzchni 

zabudowy 

Chłonność terenów 

projektowanej 

zabudowy w studium 

poza 

obszarami w 

granicach jednostek 

osadniczych oraz 

przeznaczonych 

w miejscowych 

planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

w m2 powierzchni 

zabudowy 

Suma 

projektowanych 

terenów pod 

zabudowę w 

studium 

(kolumny 

4+5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

M – 

mieszkanio-

wa 

445 513 23 903,30 73 420,00 238 875,90 336 199 

2 
U - 

usługowa 
225 756 20 259,10 49 888,10 77 894,30 148 042 

3 
UT – usługi 

turystyki 
818 359 21 831,50 92 054,70 216 612,40 330 499 

4 R - rolnicza 936 000 21 039,30 77 741,10 129 592,90 228 373 

5 
P - 

produkcyjna 
133 653 3 775,80 1 415,40 16 049,20 21 240 

6 

US, UP – 

usługi 

publiczne, 

sportu i 

rekreacji 

326 080 0,00 2361,30 7945,68 10 307 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) art. 10 ust. 5 pkt. 4 porównuje się maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy obszarów o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, a następnie, 

gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, nie przekracza chłonności zabudowy w granicach 

jednostek osadniczych oraz terenów zabudowy określonych w planach miejscowych, nie przewiduje się lokalizacji nowej 

zabudowy poza obszarami jednostek osadniczych oraz terenów zabudowy w planach miejscowych. Jeżeli maksymalne 

w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, przekracza chłonności zabudowy w granicach jednostek 

osadniczych oraz terenów zabudowy określonych w planach miejscowych – bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się 

o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i przewiduje się 

lokalizację nowej zabudowy poza obszarami jednostek osadniczych oraz terenów zabudowy w planach miejscowych, 

maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu. 

Zgodnie z analizami i bilansami przeprowadzonymi powyżej, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 

zabudowę, przekracza chłonności zabudowy w granicach jednostek osadniczych oraz terenów zabudowy określonych w 
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planach miejscowych, dlatego w studium wyznaczono nowe tereny pod zabudowę poza granicami jednostek 

osadniczych oraz terenów zabudowy określonych w planach miejscowych. 

Wyznaczona nowa zabudowa nie przekracza bilansu maksymalnego w skali gminy zapotrzebowanie na nową 

zabudowę.  

Zaprojektowany rozwój zabudowy w studium jest zgodny z regulacjami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) art. 10 ust. 5 pkt. 4. 

8.5. Potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 

związanych z lokalizacją nowej zabudowy 

Przy lokalizowaniu nowej zabudowy kierowano się zasadą wykorzystania istniejących ciągów infrastrukturalno – 

komunikacyjnych, ograniczając nową zabudowę do realnych potrzeb i możliwości.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) art. 10 ust. 5 pkt. 5 i 6 dokonano analizy czy potrzeby inwestycyjne gminy 

wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, nie 

przekraczają możliwości finansowych gminy. 

Rozwój nowej zabudowy w przewarzającej części dotyczy zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki.  

Nie zidentyfikowano w związku z powyższym oraz w oparciu o analizy konieczności realizowania infrastruktury 

społecznej wynikające z nowej zabudowy. 

Oszacowano zapotrzebowanie na infrastrukturę techniczną, ustalając długość ciągów infrastrukturalnych niezbędnych do 

obsłużenia nowo planowanej zabudowy, zgodnie z tabelą poniżej. 

 

Tabela 59. Potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności zadań własnych, związanych z 

lokalizacją nowej zabudowy  

Lp. Miejscowości 
Sieć wodociągowa 

długość w m 

Sieć kanalizacji sanitarnej  

długość w m 

Drogi publiczne gminne 

powierzchnia inwestycji  

w m2 

1 2 3 4 5 

1. Miasto Międzylesie  2160 2160 21600 

2. Boboszów 0 0 8600 

3 Długopole Górne 3019 0 0 

4 Dolnik 0 0 0 

5 Domaszków 0 0 18700 

6 Gajnik 2023 0 2200 

7 Gniewoszów 0 0 12280 

8 Goworów 2760 2760 27600 

9 Jaworek 0 0 12400 

10 Jodłów 0 0 3500 

11 Kamieńczyk 0 0 13500 

12 Lesica 0 0 0 

13 Michałowice 330 0 3300 

14 Nagodzice 0 0 7200 
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15 Niemojów 0 0 0 

16 Nowa Wieś 0 0 0 

17 Pisary 0 0 9200 

18 Potoczek 0 0 7800 

19 Roztoki 0 0 0 

20 Różanka 180 0 1800 

21 Smreczyna 305 305 3050 

22 Szklarnia  0 0 16400 

3 Miasto i gmina razem 10 777 5 225 169 130 

 

Dla sumy określonego zapotrzebowania na infrastrukturę techniczną i komunikacyjną określono szacunkowe 

koszty. Z analizy kosztów wynika, że potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji 

zadań własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, nie przekraczają możliwości 

finansowych gminy. 

Zaprojektowaną nowa zabudowę w studium uznaje się za uzasadnioną. 

Tabela 60 Szacunkowe koszty realizacji inwestycyjne gminy wynikające z konieczności zadań własnych, 

związanych z lokalizacją nowej zabudowy  

Lp. 
Elementy 

infrastruktury 
Cena jednostkowa  

Wielkość inwestycji 

wynikająca z projektu 

studium 

Szacunkowe koszty 

1 2 3 4 5 

1 

Drogi publiczne 

gminne - 

jezdnie o 

nawierzchni 

asfaltowej 

18 200/100 m2 169 130 m2 30 776 200 

3 

Sieć 

wodociągowa 

wraz ze 

studzienkami 

28 500/100 m 10 777 m 3 071 445 

4 
Kanalizacja 

sanitarna  
105 000/100 m 5 225 m 5 486 250 

SUMA 39 333 895 
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8.6. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy zdefiniowane w dokumentach strategicznych 

8.6.1. Strategia Rozwoju Gminy Międzylesie na lata 2009 - 2015 

Strategia rozwoju gminy Międzylesie wyznacza koncepcję długookresowej lokalnej polityki gospodarczej, społecznej, 

przestrzennej i finansowej, oraz jest punktem odniesienia dla podejmowanych przez władze lokalne bieżących decyzji. 

W strategii ustalono wizję: 

„Gmina Międzylesie to przyjazna mieszkańcom i środowisku gmina, wspierająca lokalną aktywność, dbająca o 

dziedzictwo kulturowe oraz atrakcyjna dla turystów i otwarta dla inwestorów”. 

Oraz misję: 

‘Wszyscy aktywnie budujemy pomyślność naszej Gminy”. 

Jako główne cele strategiczne ustalono: 

Cek generalny:  „Poprawa jakości przestrzeni gminy, poziomu gospodarki i rynku pracy oraz sfery społecznej skutkująca 

wzrostem standardu życia społeczności”. 

Cele strategiczny I: Dostosowanie przestrzeni gminy do wyzwań XXI wieku: 

W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele operacyjne: 

 Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. 

 Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem. 

 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia. 

 Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 

 Restrukturyzacja i odnowa miasta i obszarów wiejskich. 

 Infrastruktura komunalna. 

Cel strategiczny II Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału rozwojowego gminy: 

W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele operacyjne: 

 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. 

 Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej. 

 Podniesienie standardu usług komunalnych. 

 Zwiększenie udziału usług turystyczno - rekreacyjnych gospodarce gminy. 

Cel strategiczny III Wzrost kompetencji mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego: 

W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele operacyjne: 

 Poprawa jakości usług edukacyjnych. 

 Budowa społeczeństwa informacyjnego. 

 Poprawa organizacji rynku pracy. 

 Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców gminy. 

Cel strategiczny IV Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego 

W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele operacyjne: 

 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców. 

 Poprawa warunków mieszkaniowych. 

 Rozwój usług socjalnych. 

 Wzrost bezpieczeństwa. 

 Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych. 

 Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 
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W Strategii Rozwoju Gminy Międzylesie istotne miejsce zajmują cele horyzontalne (kompleksowe), którymi są: 

 ład przestrzenny jako docelowy model organizacji przestrzennej gminy odnoszący się do wielu aspektów życia, 

 wieloaspektowe bezpieczeństwo, 

 zrównoważony rozwój jako wyraz łagodzenia i ograniczania konfliktów występujących na linii środowisko - 

działalność człowieka, 

 innowacje jako główny czynnik decydujący o konkurencyjności (rywalizacji i zdolności do współpracy), 

 społeczeństwo informacyjne we wszystkich sferach jego aktywności, 

 społeczeństwo wykształcone, aktywne i świadome, 

 integracja gminy z przestrzenią społeczno - gospodarczą województwa oraz wykorzystane sąsiedztwa i bliskości 

atrakcyjnych turystycznie miejsc Ziemi Kłodzkiej, 

 równe szanse polegające na likwidowaniu barier w dostępie do infrastruktury, rynku pracy czy usług społecznych. 

 

8.6.2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Międzylesie na lata 2004 – 2006 i 2007 - 2013 

Plan Rozwoju Lokalnego, jako dokument planistyczny gminy, który kontynuuje i porządkuje założenia rozwojowe zawarte 

w opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Międzylesie. Większość celów strategicznych jest kontynuacją wcześniejszych 

założeń. 

Cel strategiczny Planu Rozwoju Gminy: Miasto i Gmina Międzylesie to bezpieczna gmina z dobrze wykształconym 

społeczeństwem, zapewniająca zrównoważony rozwój lokalnego rynku pracy w oparciu o małe i średnie 

przedsiębiorstwa w szczególności w zakresie turystyki z wykorzystaniem warunków stworzonych przez walory 

krajobrazowo – przyrodnicze i położenie geograficzne. 

Gmina Międzylesie ze względu na położenie oraz walory przyrodnicze, historyczne, krajobrazowe oraz brak przemysłu 

uciążliwego swoje działania zorientować winna na rozwój turystyki. Turystyka to podstawowy kierunek i źródło 

utrzymania miejscowej ludności. Dlatego w ramach działań na rzecz rozwoju turystyki na terenie gminy zakładana jest 

realizacja następujących zadań: 

 Opracowanie i realizacja wieloletniego programu rozwoju turystyki. 

 Ochrona istniejących walorów w szczególności w zakresie edukacji i realizacji zadań proekologicznych, 

 Aktywna promocja na rzecz turystyki poprzez współpracę z funkcjonującymi podmiotami na bazie Punktu 

Informacji Turystycznej. 

 Wspieranie podmiotów prowadzących działalność turystyczną i agroturystyczną. 

 Stwarzanie warunków w zakresie infrastruktury dla funkcjonowania podmiotów działających w obszarze turystyki. 

 Wydzielenie działek pod budowę domków letniskowych.  

W ramach restrukturyzacji rolnictwa na terenie gminy zakładana jest realizacja następujących zadań: 

 Opracowanie i realizacja długofalowego programu optymalnego wykorzystania użytków rolnych. 

 Przeprowadzenie melioracji części użytków rolnych. 

 Wspieranie lokalnego przetwórstwa rolnego. 

 Organizacja i współorganizacja szkoleń promujących zastosowanie nowych technologii oraz kierunków produkcji 

rolnej 

 Uwzględnienie w realizacji przedsięwzięć inwestycji komunalnych zagadnień eko - rozwoju, zwłaszcza przy 

rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wyboru optymalnej koncepcji  dotyczącej oczyszczalni ścieków oraz 

wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Organizowanie akcji i konkursów dotyczących promocji rozwiązań ekologicznych w gminie ( konkurs na 

najładniejszą zagrodę, itp.) 
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 Kontynuacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Program realizowany jest od 2001 roku). 

W ramach wspierania rozwoju gospodarczego gminy zakładana jest realizacja następujących zadań: 

 Wydzielenie i przygotowanie odpowiednich terenów pod działalność gospodarczą. 

 Stosowanie preferencji i ulg podatkowych dla nowotworzonych podmiotów gospodarczych. 

 Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywnego przeciwdziałania bezrobociu na terenie 

gminy. 

 Uruchomienie gminnego lub międzygminnego ośrodka wspierania przedsiębiorczości. 

W ramach tego działania zakładana jest realizacja następujących zadań: 

 Rozbudowa istniejących wodociągów na terenach wsi: Długopole Górne, Domaszków, Goworów. 

 Budowa nowych wodociągów w miejscowościach Michałowice, Szklarnia. 

 Poprawa jakości wody pitnej poprzez modernizacje ujęć wodnych oraz rezygnacja z ujęć powierzchniowych na 

rzecz odwiertów głębinowych. 

 Podjęcie działań na rzecz gazyfikacji miejscowości o największym zaludnieniu (Długopole Górne, Domaszków, 

Goworów, Roztoki). 

 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach przy drodze krajowej nr 33 (Międzylesie, Boboszów), w 

miejscowościach o największym skupieniu ludności (Goworów) oraz najbardziej atrakcyjnych turystycznie 

(Kamieńczyk, Goworów). 

 Poprawa stanu nawierzchni dróg, w tym dróg transportu rolnego. 

W ramach tego działania zakładana jest realizacja następujących zadań: 

 Przyjęcie i realizacja Lokalnego Planu Ochrony Środowiska. 

 Utworzenie punktów do selektywnej zbiórki śmieci. 

 Podjęcie starań na rzecz kompleksowego rozwiązania problemu odbioru, gromadzenia i unieszkodliwiania 

nieczystości stałych. 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem w Międzylesiu. 

 Poprawa efektywności i skuteczności odbioru nieczystości płynnych z miejscowości nie podłączonych do 

oczyszczalni ścieków. 

 Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w większych miejscowościach gminy. 

Słaba kondycja ekonomiczna terenów wiejskich, powoduje że poprawa warunków życia mieszkańców powinna być 

jednym z głównych priorytetów w planach rozwojowych gminy. Jako główne zadania w sferze rozwoju infrastruktury 

społecznej zaliczyć można: 

 Włączenie zadań realizowanych w zakresie infrastruktury społecznej do programów pomocowych Unii 

Europejskiej  

 Podjęcie starań o dofinansowanie ze środków budżetu centralnego inwestycji oświatowych na terenie Gminy 

 Modernizację i unowocześnienie infrastruktury szkolnej. 

 Budowa sali gimnastycznej w Domaszkowie dla szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 Modernizacja Basenu w Międzylesiu 

 Remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Zadania podejmowane dla realizacji celów kulturowych, sprowadzają się głównie do ochrony dziedzictwa kulturowego 

obejmującego: 

 Krajobraz kulturowy, elementy tradycji regionalnej 

 Zabytki kultury materialnej. 
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 Wspieranie inicjatyw środowisk wiejskich i miejskiego mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego 

(PAOW), 

 Utworzenie Centrum Historii i Kultury Wsi w Różance. 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, na terenie gminy powinny być zachowane, a wszelakie prace 

dotyczące remontów bieżących i odbudów oraz adaptacji muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków, celem zachowania właściwych cech stylistycznych oraz zastosowaniem odpowiednich rozwiązań 

materiałowych. Jednym z głównych zadań w zakresie poprawy stanu środowiska kulturowego jest większe 

rozpropagowanie walorów gminy oraz wyeksponowanie wartościowych obiektów zabytkowych i muzealnych, 

tradycyjnych wartości historycznych, a także zorganizowanie ciekawych tras turystycznych. 

8.6.3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie 

Program ochrony środowiska jest dokumentem określającym cele i zadania administracji samorządowej (w tym 

przypadku–gminy) w zakresie ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki jego zasobami zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Dokument ten, chociaż ma charakter autonomiczny służący przede wszystkim zarządzaniu 

środowiskiem w skali gminy, powinien również być elementem realizacji polityki państwa, województwa oraz powiatu 

zapisanej we właściwych dokumentach – krajowym, wojewódzkim i powiatowym. 

Program ochrony środowiska Gminy Międzylesie ustalił następujące długoterminowe cele i kierunki działań w Gminie 

Międzylesie: 

Cele długoterminowe w zakresie gospodarki wodnej 

 Poprawę jakości wód powierzchniowych rzeki Nysy Kłodzkiej oraz jej dopływów, 

Zostanie osiągnięta przez: 

 Poprawę jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych  

 Zmniejszenie ilości ścieków komunalnych odprowadzanych bez oczyszczania poprzez rozszerzenie zasięgu sieci 

kanalizacyjnej, 

 Ograniczanie zanieczyszczeń obszarowych, 

Racjonalna gospodarka wodą, będzie prowadzona przez: 

 Optymalizację zużycia wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych, 

 Zmniejszanie strat wody na trasie przesyłania jej z ujęcia do odbiorców, realizowane jest poprzez bieżące 

remonty sieci wodociągowej, 

 Podejmowanie przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach, 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej 

W gminie ze względu na zabudowę wiejską problem zanieczyszczeń powstających w wyniku prowadzonej 

produkcji rolnej odgrywa istotne znaczenie. Gmina powinna wprowadzić inwentaryzację gospodarstw wykorzystujących 

gnojowicę do celów nawożenia pól uprawnych. Badania jakości wody rzeki Nysy Kłodzkiej w kolejnych latach wykazują 

zanieczyszczenie którego źródłem są pola uprawne z których spływają do wód powierzchniowych substancje 

pochodzące z nawożenia.  

Działania bezinwestycyjne realizowane przez: 

 Uświadamianie rolnikom zagrożeń wynikających z nieprawidłowego stosowania nawozów naturalnych i sztucznych, 

 Wyznaczanie w gminie obszarów ochronnych, 

 Prawidłowe ustalanie dawkowania nawozów naturalnych i sztucznych (NPK) stosowanych na polach, 

 Stosowanie przy uprawach pól nowych zasad agrotechniki, w celu zapewnienia prawidłowej struktury gleby. 

 Zakaz wypalania roślinności. 

Działania inwestycyjne  

 Wprowadzanie użytków zielonych, zakrzewień i zadrzewień wzdłuż rzek, strumieni i zbiorników wodnych, 

 Wprowadzanie filtrów biologicznych z roślinności w miejsce rowów melioracyjnych, 

 W obniżeniach terenu i miejscach podmokłych tworzenie stawów makrofitowych, 
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Wprowadzenie przedstawionych rozwiązań zapewnić może znaczną poprawę jakości wód powierzchniowych przy 

minimalnych nakładach finansowych. 

Gospodarka odpadami. 

Cele długoterminowe do osiągnięcia, których będzie dążyła gmina Międzylesie będą ukierunkowane na: 

 minimalizacja ilości powstających odpadów komunalnych i gospodarczych oraz ograniczenie ich ujemnego 

oddziaływania na środowisko. 

 Wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, 

 likwidacja „dzikich składowisk” odpadów, 

 wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów. 

Ochrona powietrza atmosferycznego. 

 Budowa obwodnic Międzylesia, Roztok, Domaszkowa oraz modernizacja dróg, 

 modernizacja dróg lokalnych,  

 modernizacja dróg lokalnych o nawierzchni gruntowej. 

 przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem ciągów pieszych  

 przebudowa odcinków istniejących dróg na trasy rowerowe, szczególnie wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej, 

Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z niskiej emisji mają źródła głównie w gospodarstwach indywidualnych gdzie 

głównie spalane są paliwa stałe w kotłach starej konstrukcji. Emisję tą można ograniczyć wprowadzając: 

 kotły nowej konstrukcji zapewniające bardziej efektywne spalanie paliwa stałego, 

 zamiana kotłów z paliw stałych na paliwa płynne lub gazowe, 

 wprowadzanie dla celów grzewczych odnawialnych źródeł uzyskiwania energii cieplnej takich jak :biomasa, 

energia słoneczna, energia geotermalna, energia wiatru. 

Hałas 

Gmina cel ten będzie realizowała: 

 modernizując nawierzchnie dróg, 

 zmiany organizacji ruchu samochodowego. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Gmina przestrzega norm odnośnie lokalizacji urządzeń promieniowania elektromagnetycznego jonizującego i 

niejonizującego. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy zostaną wprowadzone odpowiednie zapisy 

ograniczające możliwość lokalizacji obiektów mogących stanowić zagrożenie. 

Awarie przemysłowe 

Celem strategicznym będzie zapobieganie poważnym awariom przemysłowym a w przypadku ich wystąpienia, sprawna 

likwidacja ich skutków minimalizująca zagrożenia dla otoczenia. 

Cele te mogą zostać osiągnięte w gminie Międzylesie przez: 

 opracowanie i uaktualnianie planu reagowania kryzysowego i planu operacyjno – ratowniczego na wypadek 

zaistnienia awarii, 

 prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie 

wystąpienia awarii. 

wspieranie dofinansowania PSP w sprzęt specjalistyczny. 

Ochrona przyrody 

Realizacja celów długoterminowych będzie polegała na: 

 zwiększenie powierzchni terenów leśnych, 

 obejmowaniu ochroną prawną najcenniejszych przyrodniczo terenów, 

 utrzymaniu gatunków roślin i zwierząt z ich siedliskami, 

 przywracanie części terenów do pierwotnego stanu. 
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Ochrona gleb 

Gleby na terenie gminy powinny być użytkowane odpowiednio do klas ich bonitacji. Warunki upraw gleb są trudne. 

Nachylenie terenów rolnych dochodzi do 5° w wyniku czego narażone są one na intensywną erozję. W 

długoterminowych zamierzeniach gminy należy: 

 Dążyć do ograniczania czynników degradujących gleby, 

 Prowadzić rekultywację gleb zdegradowanych, 

 Przeciwdziałać degradacji chemicznej gleb, przez ochronę powietrza i wód powierzchniowych, 

 Dostosowanie rodzaju upraw do klasy gruntów, 

 Prawidłowe stosowanie nawożenia gleb oraz środków ochrony roślin, 

 Rozwijanie zadrzewień międzypolnych, 

Z uwagi na depopulację obszarów górzystych, rolnicze użytkowanie terenów w gminie nie ma większego wpływu na stan 

środowiska. Duże obszary terenów użytkowanych rolniczo są odłogowane, z ekstensywną hodowlą bydła i owiec. 

Ubocznym, negatywnym skutkiem tego stanu jest sukcesja gatunków roślin i drzew o małych wymaganiach edaficznych, 

odpornych lecz nie zawsze właściwych dla obecnie istniejących ekotopów. 

Lasy 

Lasy stanowią 32 % ogólnej powierzchni gminy. Zachowania lasów na obecnej powierzchni wpływa korzystnie na 

wszystkie elementy środowiska. Główne cele stawiane w okresie długoterminowym to: 

 Poprawa stanu zdrowotnego lasów, 

 Utrzymanie powierzchni zalesionych na obecnym poziomie z możliwością zalesienia nieużytków, 

 Kontrola nad rekreacyjnym używaniem lasów, 

 Użytkowanie lasów z zapewnieniem zachowania ochrony przyrody i krajobrazu, 

 Racjonalne wyłączanie obszarów leśnych i przeznaczanie ich na inne cele. 

 Objęcie szczególną kontrolą stref grzbietów górskich gdzie zlokalizowane są obszary zwiększonej podatność lasów 

na degradację i oddziaływanie kwaśnych deszczów. 

Ochrona przed powodzią 

Przez teren gminy Międzylesie przepływa rzeka Nysa Kłodzka oraz jej dopływy. Górzysty charakter terenu gminy 

stwarza zagrożenia występowaniem powodzi. Długoterminowe cele realizowane w gminie będą ukierunkowane na: 

 Prowadzenie prac przy regulacji cieków wodnych, 

 Konserwację obiektów hydrotechnicznych, 

 Utrzymywanie w dobrym stanie terenów między rzekami a wałami przeciwpowodziowymi. Wycinanie drzew i 

krzewów tam rosnących. 

 Prowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych. 

 Prace przy systemach szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią. 

9. STAN PRAWNY GRUNTÓW 

Na strukturę własności gruntów gminy dominujący wpływ ma struktura użytkowani gruntów z dużym udziałem gruntów 

leśnych, stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

W rękach osób fizycznych znajduje się połowa gruntów – 50,6 %. Prawie 36 % gruntów stanowi własność Skarbu 

Państwa, z czego Zasoby Własności Rolnej Skarby Państwa to 759 ha co stanowi zaledwie 4 % powierzchni gminy a 

Lasów Państwowych łącznie 5732 ha czyli ponad 30 % terenu gminy. Trzecim co do wielkości właścicielem areałów 

analizowanego terenu jest gmina. Grunty gminne stanowią 11 % - 3001 ha. 
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Tabela 61. Gmina Międzylesie - szczegółowa struktura własności gruntów 2015  

Lp. Formy własności 

Powierzchnia w ha  

Miasto 
Tereny 

wiejskie 

Gmina 

ogółem 

1 2 3 4 5 

1 
Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste 
799 5726 6525 

1.1 w tym: Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa 
0 759 759 

1.2 Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe  
778 4831 5609 

1.3 Grunty w zarządzie Państwowych jednostek organizacyjnych z 

wyłączeniem gruntów PGL 
11 112 123 

1.4 Grunty wchodzące w skład zasobów nieruchomości Skarbu 

Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd  
5 6 11 

1.5 Pozostałe grunty skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów 

przekazanych w użytkowanie wieczyste 
5 18 23 

2 Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste 37 85 122 

2.1 w tym: Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 4 8 12 

2.2 Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym państwowych 

osób prawnych 
4 28 32 

2.3 Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym pozostałych 

osób 
29 49 78 

3 
Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w 

użytkowanie wieczyste 
177 1913 2090 

4 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste 8 3 11 

5 Grunty osób fizycznych 358 9192 9550 

5.1 

w tym: 

Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych 307 8558 8865 

5.2 Grunty osób fizycznych niewchodzące w skład gospodarstw rolnych 51 634 685 

6 Grunty spółdzielni 0 5 5 

7 Grunty kościołów i związków wyznaniowych 4 72 76 

8 Grunty powiatu 7 100 107 

9 Grunty województwa 0 33 33 

10 Grunty będące własnością osób pozostałych 47 294 341 
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Tabela17. Gmina Międzylesie – struktura własności gruntów w mieście i na terenach wiejskich – 2015 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 18. Gmina Międzylesie - struktura własności gruntów – 2015 rok 

 

 

10. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

W przeznaczeniu terenów do pełnienia funkcji planistycznych należy uwzględnić ograniczenia jakie wynikają z prawnej 

ochrony: środowiska, zasobów przyrody i warunków życia ludzi. Należy zapewnić przewidywaną prawem ochronę 

wszystkim elementów środowiska oraz elemntów przestrzenii chroninych obowiązującymi przepisami prawa. 
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10.1. Ochrona przyrodniczo – rolnicza 

Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków 

krajobrazowych, obszarów NATURA 2000 i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz większe znaczenie mają także 

użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Formami ochrony 

indywidualnej są: gatunkowa ochrona roślin i zwierząt oraz pomniki przyrody w rodzaju: pojedynczych drzew, alei, 

głazów narzutowych, skałek itp., które są akcentami wydatnie wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu. 

Na obszarze gminy Międzylesie  ochronie przyrodniczej na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r,. poz 1651 ze zm.) podlegają: 

 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry 

Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016, 

 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Dzika 

Orlica PLH 020061, 

 Śnieżnicki Park Krajobrazowy, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie, 

 gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych, 

 pomniki przyrody; 

Ponadto ochronie podlegają nastepuące elemty środowiska przyrodniczego  

 tereny leśne; 

 grunty orne, łąki i pastwiska zaliczone do I- III klasy bonitacyjnej; 

 zieleń urządzona. 

10.1.1. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony 
siedlisk Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016,3 

Obszar Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 zatwierdzono decyzją Komisji Europejskiej jako obszar 

mający znaczenie dla Wspólnoty 12 grudnia 2008 r., którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej 

13 lutego 2009 r. (wejście w życie dnia 6 marca 2009 r.), a wyznaczono w celu ochrony przedmiotów ochrony 

wymienionych w Załączniku I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L.92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.), zwanej dalej 

„Dyrektywą Siedliskową”., tj.  

 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis),  

 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum),  

 6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae),  

 *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie),  

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),  

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),  

 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion),  

 *7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe),  

 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea),  

 8110 Piargi i gołoborza krzemianowe,  

 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis,  

 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii,  

                                                           

3 Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016 w 

województwie dolnośląskim, Warszwa, sierpień 2013 
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 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania,  

 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum),  

 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion),  

 *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani),  

 *91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne,  

 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe,  

 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część – zbiorowiska górskie),  

 1303 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros,  

 1308 mopek Barbastella barbastellus,  

 1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme,  

 1321 nocek orzęsiony Myotis emarginatus,  

 1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii,  

 1324 nocek duży Myotis myotis,  

 1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri,  

 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio,  

 1014 poczwarówka zwężona Vertigo angustior,  

 6177 modraszek telejus Phengaris teleius,  

 6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous.  

 4014 biegacz urozmaicony Carabus variolosus,  

 1386 bezlist okrywowy Buxbaumia viridis,  

 4066 zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum.  

Ważne dla Europy gatunki zwierząt  (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej): 

• podkowiec mały - ssak 

• mopek - ssak 

• nocek łydkowłosy - ssak 

• nocek Bechsteina - ssak 

• nocek duży - ssak 

• nocek orzęsiony - ssak 

• minóg strumieniowy - ryba  

• głowacz białopłetwy - ryba  

• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec  

• modraszek telejus - bezkręgowiec  

• modraszek nausitous - bezkręgowiec  

Ważne dla Europy gatunki roślin  (z Zał. II Dyr. siedliskowej), w tym gatunki priorytetowe: 

• bezlist okrywkowy 

• zanokcica serpentynowa. 

Obszar Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 położony jest na terenie powiatu kłodzkiego, 

w gminach Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Stronie Śląskie i Lądek Zdrój.  

W skład Obszaru wchodzą masywy górskie położone we wschodnich Sudetach: Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika oraz 

oddzielone doliną rzeki Biała Lądecka Góry Złote (we fragmencie). W Masywie Śnieżnika dominują monokultury 
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świerkowe, w Górach Bialskich występują duże płaty naturalnych lasów, szczególnie dobrze zachowane na terenach 

źródliskowych rzeki Biała Lądecka. W dolinie Kleśnicy w skałach metamorficznych występują duże fragmenty 

krystalicznych wapieni, w których zachodzą zjawiska krasowe (jaskinie i szczeliny). Przykładem może być Jaskinia 

Niedźwiedzia w Kletnie z dobrze rozwiniętą szatą naciekową. Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika są ważnym obszarem 

łącznikowym, na którym przenikają się elementy flory sudeckiej i karpackiej, a dzięki różnorodności geologicznej i 

dużemu lokalnemu zróżnicowaniu wysokości, obszar charakteryzuje się bardzo wysoką różnorodności biologiczną. 

Bogata flora obejmuje wiele gatunków rzadko występujących w Polsce. W obszarze dominują siedliska leśne – zajmują 

96% powierzchni całkowitej.  

Obszar w większości położony na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, w granicach obszaru znajduje się 

również pięć rezerwatów przyrody: Wodospad Wilczki, Jaskinia Niedźwiedzia, Śnieżnik Kłodzki, Nowa Morawa i Puszcza 

Śnieżnej Białki. Żaden z tych rezerwatów nie znajduje się na terenie gminy Międzylesie. 

Tereny są głównie własnością Skarbu Państwa (w większości pod administracją Lasów Państwowych). 

Dla obszaru Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia z dnia 24 grudnia 2014 r.  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 

przyjęto plan zadań ochronnych. 

Obszar Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 znajduje się w granicach obrębów Jaworek, Nowa 

Wieś, Goworów, Szklarnia, Pisary, Potoczek i Jodłów. Potoczek i Jodłów znajdują się w całości w granicach obszaru 

włącznie z zabudowaniami obydwu wsi.  

Na terenie Obszaru,  w granicach gminy Międzylesie znajdują się następujące siedliska: 

 *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie):  

Występowanie: Siedlisko występuje w postaci niewielkich płatów, w rozproszeniu na całym obszarze, w dwóch 

postaciach - subalpejskiej (Hala pod Śnieżnikiem oraz fragmentarycznie na Śnieżniku) oraz zajmującej niższe położenia 

form podgórsko-górskich mokrych oraz suchych psiar (zwłaszcza okolice Jodłowa i Potoczka, Międzygórza - Jaworek 

Górny, Łysa i Czarna Góra). 

Stan zachowania: Odnalezione płaty siedliska charakteryzują się w większości dobrym i złym stanem zachowania. 

Znaczne zubożenie florystyczne siedliska w najwyższych położeniach w ostatnich 100-150 latach. 

Zagrożenia: Hala pod Śnieżnikiem i Śnieżnik - zaniechanie ekstensywnego wypasu; ekspansja nasadzonej, nierodzimej 

w Sudetach Wschodnich, kosodrzewiny Pinus mugo i olszy zielonej Alnus viridis; eutrofizacja ekosystemów 

subalpejskich wskutek depozycji transgranicznych zanieczyszczeń powietrza; zwiększenie penetracji turystycznej i 

synantropizacji w związku z planowaną odbudową wieży widokowej na Śnieżniku oraz rozbudową infrastruktury 

rekreacyjnej. Stanowiska w niższych położeniach - zaniechanie tradycyjnego ekstensywnego użytkowania kośnego i 

pastwiskowego; intensyfikacja produkcji łąkowej - podsiewanie i nawożenie; wprowadzenie użytkowania ornego; zmiana 

stosunków wodnych wskutek odwodnienia; sukcesja gatunków drzewiastych (ostatnio ten czynnik zmniejszył swoje 

znaczenie wskutek konieczności usuwania zadrzewień dla otrzymania dopłat bezpośrednich); ewentualna zabudowa 

rekreacyjna. 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium): 

Występowanie: Siedlisko występuje w rozproszeniu na całym obszarze. Związane jest z lokalnymi wysiękami bądź w 

postaci wąskich pasów wzdłuż górskich strumieni oraz traworoślami zajmującymi najwyższe partie kopuły Śnieżnika. 

Stan zachowania: Większość odnalezionych płatów siedliska charakteryzuje się doskonałym i dobrym stanem 

zachowania. 

Zagrożenia: Zmiana stosunków wodnych, regulacja potoków, prace leśne prowadzone w pobliżu potoków i wysięków, 

synantropizacja. Traworośla na kopule szczytowej Śnieżnika - eutrofizacja ekosystemów subalpejskich wskutek 

depozycji transgranicznych zanieczyszczeń powietrza; zwiększenie penetracji turystycznej i synantropizacji. 
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 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris): 

Występowanie: Siedlisko występuje w rozproszeniu, głównie w północnej i zachodniej części obszaru, do wysokości 

około 500 m n.p.m. 

Stan zachowania: Większość płatów siedliska charakteryzuje się złym stanem zachowania. Obserwowano różne stadia 

degeneracji spowodowane zaprzestaniem bądź zbyt intensywnym użytkowaniem. 

Zagrożenia: Zaprzestanie użytkowania prowadzące do wkraczania drzew i stopniowego zarastania łąk (ostatnio ten 

czynnik zmniejszył swoje znaczenie wskutek konieczności usuwania zadrzewień dla otrzymania dopłat bezpośrednich); 

intensyfikacja użytkowania, w szczególności wypasu; przekształcanie na grunty orne; rozwój zabudowy na obrzeżach 

miejscowości etc. 

 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion): 

Występowanie: Łąki konietlicowe występują w rozproszeniu, zajmując obszary powyżej 500-600 m n.p.m. 

Stan zachowania: Dobrym i doskonałym stanem zachowania charakteryzuje się bardzo mała część siedliska w obszarze 

(ok. 30%). Większość płatów ulega przekształceniom głównie w wyniku zbyt intensywnego wypasu.  

Zagrożenia: Intensyfikacja gospodarki pasterskiej; zaprzestanie użytkowania; przekształcanie na grunty orne; rozwój 

zabudowy na obrzeżach miejscowości etc. 

 8110 Piargi i gołoborza krzemianowe: 

Występowanie: Siedlisko występuje w rozproszeniu w najwyższych partiach kopuły Śnieżnika, na północnych stokach 

Średniaka oraz wschodnich zboczach północnego ramienia Małego Śnieżnika. 

Stan zachowania: Zdecydowana większość płatów zachowała się w stopniu doskonałym. 

Zagrożenia: Praktycznie bez zagrożeń. Ewentualnie zmiany składu flory roślin niższych i lichenobiota wskutek 

eutrofizacji ekosystemów subalpejskich. 

 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii: 

Występowanie: Siedlisko występuje w rozproszeniu na całym obszarze. Najpospolitszy z podtypów zajmuje ocienione 

skałki w kompleksie zbiorowisk leśnych. Rzadziej spotykane jest w szczelinach eksponowanych, odsłoniętych skał. 

Stan zachowania: Zdecydowana większość płatów zachowała się w stopniu doskonałym. 

Zagrożenia: Zmiany warunków świetlnych spowodowane zabiegami gospodarczymi w lasach (odsłonięcie siedlisk 

cieniolubnych); nadmierny ruch turystyczny, zwłaszcza poza wyznaczonymi szlakami; wspinaczka skałkowa. 

 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum): 

Występowanie: Kwaśna buczyna górska występuje na całym obszarze i jest tu potencjalnie dominującym typem 

siedliska leśnego. W chwili obecnej zachowała się w postaci większych płatów zwłaszcza w zachodniej części obszaru, 

na wschodnich stokach Śnieżnika w dolinie Kamienicy oraz we wschodniej części Gór Bialskich na zboczach Białej 

Lądeckiej i jej dopływów. 

Stan zachowania: Niegdyś najbardziej rozpowszechnione siedlisko w obszarze, obecnie reprezentowane w większości 

przez znacznie i silnie przekształcone, oraz często zdegenerowane fragmenty drzewostanu. Stan zachowania zły i dobry 

- dotyczy to głównie fragmentów najstarszych drzewostanów w miejscach trudnodostępnych, gdzie nie stosowano w 

ostatnich dziesięcioleciach intensywnych cięć i buk mógł się odnawiać naturalnie w lukach. 

Zagrożenia: Siedlisko to jest wrażliwe na różne formy antropopresji. Zbyt duży udział świerka w tym siedlisku prowadzi 

do pinetyzacji. 

 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion): 

Występowanie: Siedlisko ograniczone w swoim występowaniu głównie do wychodni skał węglanowych w dolinie Kleśnicy 

oraz w postaci drobnych płatów w Górach Bialskich w dolinie Białej Lądeckiej, zajmuje łącznie niewielką powierzchnię. 
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Stan zachowania: W większości dobry, tylko w miejscach najbardziej niedostępnych w obrębie rezerwatu Jaskinia 

Niedźwiedzia doskonały. 

Zagrożenia: Perspektywy ochrony buczyn oceniono jako bardzo dobre, ponieważ przeważająca część tych lasów 

znajduje się na terenie rezerwatu i pełni funkcje ochronne. Można zatem przypuszczać, że przy braku użytkowania, z 

czasem nastąpi ich samoistna renaturalizacja. 

 *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani): 

Występowanie: Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe występują głównie we wschodniej i centralnej części obszaru. 

Odnaleziono kilkanaście niewielkich płatów siedliska w dolinach rzek, na stromych stokach, często w pobliżu wysięków. 

Stan zachowania: Siedlisko ograniczone jest do niewielkich płatów. Większość dostępnego areału zajęły monokultury 

świerkowe. Odnalezione fragmenty stanowią silnie przekształcone pozostałości po znacznie częstszym niegdyś 

siedlisku. Ich stan zachowania, obecnie w większości zły, powinien się systematycznie poprawiać przy braku ingerencji 

gospodarki leśnej. 

Zagrożenia: Prowadzenie zabiegów gospodarczych, głównie pozyskiwanie drewna i wprowadzanie świerka. Zmiany 

stosunków wodnych (dotyczy to zwłaszcza płatów wokół wysięków i na obrzeżach potoków), synantropizacja, nadmierny 

ruch turystyczny (płat w Międzygórzu). 

 *91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne: 

Występowanie: Siedlisko odnalezione na dwóch stanowiskach, wokół torfowiska „Sadzonki” na grzbiecie wschodniego 

ramienia kopuły Śnieżnika oraz na grzbiecie odchodzącym na północny-wschód od Małego Śnieżnika, zajmując łącznie 

niewielką powierzchnię. 

Stan zachowania: W większości dobry (B), tylko w najbardziej zabagnionych miejscach doskonały. 

Zagrożenia: Pozyskiwanie drewna, prowadzenie zabiegów gospodarczych w lasach, melioracje leśne, zmiany układu 

hydrologicznego etc. 

 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe: 

Występowanie: Siedlisko odnalezione nad potokami na kilku zaledwie stanowiskach. Płaty bardzo małe, zbudowane 

głównie z młodych drzew. 

Stan zachowania: Siedlisko niegdyś bardzo pospolite w obszarze, obecnie reprezentowane jedynie przez silnie 

przekształcone i często zdegenerowane fragmenty bądź młode, regenerujące drzewostany. Stan zachowania zły. 

Zagrożenia: Wszelkie prace prowadzone w dolinach rzecznych (umacnianie brzegów, regulacja potoków, budowa 

urządzeń hydrotechnicznych), pozyskiwanie drewna, synantropizacja flory, rozwój zabudowy w okolicach miejscowości. 

 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część – zbiorowiska górskie): 

Występowanie: Siedlisko odnalezione w dwóch podtypach - acydofilnych świerczyn górnoreglowych obejmujących 

zasadniczo tylko najwyższe partie Małego Śnieżnika oraz kilkusetmetrowej szerokości pas tworzący górną granicę lasu 

na kopule Śnieżnika; oraz dolnoreglowego boru mieszanego, który występuje w rozproszeniu w postaci 

małopowierzchniowych płatów w głębokich dolinach potoków. 

Stan zachowania: Siedlisko niegdyś znaczne bardziej rozpowszechnione w obszarze, obecnie reprezentowane w 

większości przez silnie przekształcone i często zdegenerowane fragmenty drzewostanu. Stan zachowania miejscami zły 

i miejscami dobry - dotyczy to głównie fragmentów najstarszych drzewostanów boru górnoreglowego. 

W tym siedlisku ostatnio masowo pojawiają się odnowienia naturalne, stosowanie rębni złożonych doprowadziło do 

powstania struktury warstwowej lasu w tym siedlisku. 
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10.1.2. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony 
siedlisk Natura 2000 Dzika Orlica PLH 020061,4 

Obszar zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia  12 grudnia 2008 r., którą opublikowano w 

Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej 13 lutego  2009 r. (wejście w życie dnia 6 marca 2009 r, Obszar położony 

jest na terenie gmin Szczytna, Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim. 

Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Dzikiej Orlicy w jej górnym biegu, ma kształt wąskiego pasa,  ma kształt wąskiego 

pasa wyciągniętego w kierunku NW-SE, która na całym tym odcinku stanowi granicę państwową z Republiką Czeską. W 

obręb Obszaru włączono głównie terasy zalewowe, nad zalewowe i dolne partie zboczy doliny o ekspozycji w większości 

SW. Cały Obszar jako jedyny w Polsce należy do zlewiska Morza Północnego (dorzecze Łaby). Szata roślinna Obszaru 

należy do piętra regla dolnego, lecz została w znacznym stopniu przekształcona przez człowieka. Wyjątkowo dobrze 

wzdłuż Dzikiej Orlicy zachowały się rzadkie w Sudetach siedliska olszynki górskiej, głównie na odcinku doliny między 

Mostowicami a Lesicą-Kolonia. Jest to jeden z najlepiej zachowanych kompleksów tych zbiorowisk leśnych w Sudetach. 

Lokalnie nad dopływami, rzadziej nad samą Dziką Orlicą, można spotkać naturalne podgórskie łęgi jesionowe. 

Występują tu również zbiorowiska ziołoroślowych łąk wilgotnych i świeżych łąk górskich o dużym stopniu naturalności. 

Na skrzydłach doliny występują niewielkie powierzchniowo torfowiska niskie. Mozaikowo występują również zbiorowiska 

szuwarowe oraz zarośla wierzbowe. Skład gatunkowy flory ma charakter przejściowy między Sudetami Zachodnimi i 

Wschodnimi, zaznacza się znaczny udział gatunków górskich. Dzika Orlica, którą uznano za rzekę włosienicznikową, 

stanowi także dobre siedlisko głowacza białopłetwego, minoga strumieniowego oraz wydry.  

Rzeka wraz z częścią doliny stanowi własność Skarbu Państwa i jest administrowana przez Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaś tereny leśne zarządzane są przez Nadleśnictwa: Zdroje, Bystrzyca Kłodzka i 

Międzylesie. Pozostałe tereny to głównie mozaika własności komunalnej i prywatnej. 

Obszar wyznaczono w celu zachowania we właściwym stanie ochrony następujących siedlisk przyrodniczych i gatunków 

zwierząt wymienionych w Załącznikach I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L.92.206.7, Dz. U. UE-sp.15-2-102 ze zm.), tj.:  

 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków,  

 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis,)  

 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.,  

 *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie),  

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),  

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),  

 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion),  

 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji,  

 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea),  

 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe Androsacion vandelii,  

 9110 Kwaśne buczyny Luzulo-Fagetum,  

 *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani), 

 *91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne,  

 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe,  

 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia,  

                                                           

4 Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000 Dzika Orlica PLH 020061 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

162 

 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar,  

 1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri,  

 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio,  

 1337 Bóbr europejski Castor fiber,  

 1355 Wydra europejska Lutra lutra,  

 6177 Modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius,  

 6179 Modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous. 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt  (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej): 

• bóbr europejski - ssak 

• wydra - ssak 

• derkacz - ptak  

• minóg strumieniowy - ryba  

• głowacz białopłetwy - ryba  

• trzepla zielona - bezkręgowiec  

• modraszek telejus - bezkręgowiec  

• modraszek nausitous - bezkręgowiec  

• czerwończyk nieparek – bezkręgowiec. 

Dla obszaru Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia z dnia 9 maja 2015 r.  w 

sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dzika Orlica  PLH020061 przyjęto plan zadań 

ochronnych. 

Obszar Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061 znajduje się w granicach obrębów Niemojów i Lesica.  

Na terenie Obszaru,  w granicach gminy Międzylesie znajdują się następujące siedliska: 

 *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie): 

Murawy bliźniczkowe są rozproszone na całym obszarze, zwykle w postaci niewielkich powierzchniowo enklaw wśród 

większych kompleksów łąk. Są to suche i mezofilne podgórskie i górskie murawy bliźniczkowe reprezentujące związek 

Violion caninae (klasa Nardo-Callunetea), wykształcone na ubogich siedliskach i suchych bądź świeżych glebach 

brunatnych kwaśnych, miejscami na silnie kamienistym i płytkim podłożu, reprezentujące zespół Festuco capillatae-

Nardetum strictae (= Polygalo-Nardetum) lub Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis. Płaty takich muraw są 

często bogate florystycznie, w szczególności płaty suchych kwietnych muraw na zboczach doliny Dzikiej Orlicy, gdzie 

liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym na powierzchni 25 m2 przekracza zwykle 30. W płatach dominują trawy: 

kostrzewa czerwona Festuca rubra, bliźniczka psia trawka Nardus stricta i mietlica pospolita Agrostis capillaris, a w 

suchszych postaciach także izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens, a z roślin dwuliściennych charakterystyczną 

kombinację gatunków tworzą: dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, goździk kropkowany Dianthus de ltoides, 

krzyżownica zwyczajna Polygala vulgaris, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides, pięciornik kurze ziele Potentilla 

erecta, jastrzębce Hieracium spp. Płatów ubogich florystycznie lub bez gatunków cennych roślin (chronionych, rzadkich 

regionalnie) nie zaliczano do tego typu siedliska, występują one w obszarze znacznie częściej niż płaty bogate 

florystycznie. W Lasówce stwierdzono także mokre psiary w kompleksie z torfowiskami przejściowymi, z udziałem 

cennych gatunków, np. gnidosza rozesłanego Pedicularis sylvatica. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Niewłaściwy. Spośród wskaźników specyficznej struktury i funkcji 

najgorzej oceniano: gatunki charakterystyczne, ekspansja krzewów i podrostu drzew, gatunki ekspansywne i inwazyjne. 

Ranga w obszarze: Istotna. 

Stan zachowania w obszarze i zagrożenia: Stan siedliska w obszarze jest niezadowalający (U1), powodem tego jest 

niewłaściwa struktura i funkcja niektórych płatów. Większość płatów nie jest wypasana (patrz zagrożenia niżej), niektóre 

podlegają procesowi zarastania. Głównym zagrożeniem jest zaprzestanie wypasu, który w przeszłości był głównym 
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czynnikiem warunkującym powstanie tego typu siedliska i utrzymanie go w dobrym stanie zachowania. Obecnie w 

obszarze wypas owiec jest szczątkowy (Lasówka), częściej wypasane są krowy (ale i to dotyczy pojedynczych płatów). 

Większość płatów jest użytkowana rolniczo i koszona razem w przyległymi łąkami, niektóre w wyniku nieużytkowania 

podlegają procesowi sukcesji wtórnej (zwykle powoli zarastają nalotem krzewów i drzew). 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium): 

Siedlisko występuje w obszarze często i na całej jego długości, zarówno na terasach zalewowych Dzikiej Orlicy (postać z 

lepiężnikiem różowym), jak i potoków będących jej lewobrzeżnymi dopływami (np. Tartaczny Potok w Rudawie), także na 

brzegach lasów i zarośli (postać z gatunkami górskimi) zwykle w postaci niewielkich powierzchniowo płatów lub długich i 

wąskich pasów. Siedlisko reprezentowane jest przez dwa różne podtypy: ziołorośla reglowe z gatunkami górskimi, np. 

parzydłem leśnym Aruncus sylvestris, omiegiem górskim Doronicum austriacum (stanowiska nad Dziką Orlicą są na 

północno-zachodniej granicy ogólnego zasięgu gatunku), ciemiężycą zieloną Veratrum lobelianum, tojadem dzióbatym 

Aconitum variegatum. (podtyp 6430-1) oraz znacznie częściej występujące w obszarze nadpotokowe ziołorośla 

lepiężnikowe z lepiężnikiem różowym (Petasitetum hybridi, podtyp 6430-2). Ze względu na wyniesienie n.p.m. ziołorośla 

reglowe rozwinięte są jedynie fragmentarycznie i występują na niewielkich powierzchniach w rejonie Lasówki i Mostowic. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 

14 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego zachowania w krajowej sieci 

Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 42,86%. Na czterech monitorowanych 

stanowiskach stan zachowania określono jako właściwy (FV) – 28,57%, a na kolejnych czterech jako zły (U2) – 28,57%.  

Ranga w obszarze: Istotna, siedlisko typowe dla dolin rzek górskich. 

Stan zachowania w obszarze i zagrożenia: Większość płatów jest zachowana w stanie właściwym, dla niektórych płatów 

w obrębie wsi stan określono jako niewłaściwy z powodu zwiększonego udziału ekspansywnych gatunków nitrofilnych 

ziół (głównie świerząbek korzenny Chaerophyllum aromaticum, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica), obecności gatunków 

obcych (rzadko pojedyncze osobniki barszczu Mantegazziego Heracleum mantegazzianum) lub też zaburzonej 

antropogenicznie powierzchni i niewłaściwych perspektyw ochrony. Niektóre płaty ziołorośli lepiężnikowych znajdujące 

się w sąsiedztwie szosy biegnącej doliną lub w obrębie wsi są lub mogą być niszczone w wyniku remontu dróg itp. 

działań. 

 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion): 

Krótka charakterystyka: Siedlisko występuje na całym obszarze, głównie na zboczach doliny, ponieważ terasy rzeki 

zajęte są przez łąki na wilgotnych siedliskach reprezentujące związek Calthion palustris. Największe kompleksy łąk 

górskich znajdują się w obszarze w otoczeniu wsi Lasówka, Mostowice, Rudawa i Lesica. Są to użytkowane 

ekstensywnie łąki na siedliskach świeżych, niekiedy lekko wilgotnych. Charakteryzuje je duże bogactwo gatunkowe i 

istotny udział grupy gatunków diagnostycznych dla łąk konietlicowych ze związku Polygono-Trisetion (konietlica łąkowa 

Trisetum flavescens, rzeżusznik Hallera Cardaminopsis halleri, pępawa czarcikęsolistna Crepis succisifolia, bodziszek 

leśny Geranium sylvaticum, chaber perukowy Centaurea pseudophrygia, chaber ostrołuskowy C. oxylepis, dziurawiec 

czteroboczny Hypericum maculatum. Analiza fitosocjologiczna wykazała, że podawane wcześniej z obszaru niżowe łąki 

rajgrasowe w najniższych położeniach (Lesica, Lesica Kolonia) w rzeczywistości również reprezentują typ siedliska 6520 

– w ich płatach także zaznacza się istotny udział grupy gatunków diagnostycznych dla łąk konietlicowych. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Stan ochrony łąk górskich w większości obszarów Natura 2000 

oceniono jako niewłaściwy U1, co zapewne dobrze oddaje kondycję siedliska w całym regionie kontynentalnym. 

Siedlisko jest stosunkowo dobrze zachowane w Pieninach, Gorcach, na Babiej Górze, Pogórzu Gubałowskim i w Rowie 

Podtatrzańskim, gdzie w dalszym ciągu jest użytkowane w sposób zbliżony do tradycyjnego. W ostatnim czasie, dzięki 

programom rolno-środowiskowym zainteresowanie wykaszaniem łąk znacznie wzrosło. 

Ranga w obszarze: Istotna, ze względu na duże powierzchnie zachowane we właściwym stanie. 

Stan zachowania w obszarze i zagrożenia: ogólnie oceniono jako U1, ale występują duże kompleksy zachowane we 

właściwym stanie. Część powierzchni siedliska jest trwale użytkowana rolniczo (regularne koszenie, sporadyczny 
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wypas), na części jednak zarzucono użytkowanie lub została w przeszłości zalesiona (rejon Niemojowa). Problem 

klasyfikacyjny stwarzają postacie łąk górskich na ubogich siedliskach, z udziałem gatunków diagnostycznych zarówno 

dla związku Polygono-Trisetion i klasy Molinio-Arrhenatheretea, jak i klasy Nardo-Callunetea, o charakterze 

przejściowym do muraw bliźniczkowych. Łąki takie zaliczano do siedliska 6520. Obecnie w obszarze w związku z 

odpływem ludności i długoletnim porzuceniem użytkowania części powierzchni łąk, równowaga przesunięta jest w 

kierunku niekorzystnych procesów wzrostu udziału nitrofilnych bylin oraz rozwoju nalotu w nieużytkowanych płatach. Z 

drugiej strony, istnienie mozaiki przestrzennej zarówno stanów zachowania siedliska, jak i jego sposobów użytkowania, 

umożliwia realizowanie się różnych postaci siedlisk łąkowych i występowanie również gatunkom łąk konietlicowych, dla 

których sprzyjające jest nieregularne lub sporadyczne użytkowanie kośne (np. ziołoroślowym). Zagrożenie stanowi 

zajmowanie niektórych płatów pod budownictwo mieszkaniowo-pensjonatowe, np. w Lasówce, Mostowicach, czy Lesicy 

Kolonii. 

 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea): 

W obszarze torfowiska przejściowe i trzęsawiska występują głównie w północnej części obszaru w rejonie Lasówki, ma 

to związek z wododziałowym położeniem tej części obszaru i sąsiedztwem dużego obszaru Torfowiska pod Zieleńcem. 

Na północ od Lasówki duży kompleks leśnego torfowiska przejściowego w kompleksie ze świerczynami na torfie. 

Mniejsze płaty siedliska występują w kilkunastu innych miejscach na zboczach doliny w obszarach źródliskowych 

potoków (Mostowice, Piaskowice, Niemojów), a także na terasach zalewowych rzeki (między Rudawą, a Poniatowem).  

Zbiorowiska na zidentyfikowanych płatach torfowisk należą głównie do związku Caricion nigrae (klasa Scheuchzerio-

Caricetea): Sphagno-Caricetum rostratae, zb. Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax, zb. Calamagrostis canescens, 

Carici canescentis-Agrostietum caninae, Caricetum nigrae i charakteryzuje je duży udział torfowców (dominuje 

Sphagnum fallax, poza tym S. capillifolium, S. palustre, S. imbricatum) i innych mchów torfowiskowych (Straminergon 

stramineum, Aulacomnium palustre, Polytrichum commune, P. strictum) oraz niewielkie bogactwo gatunkowe roślin 

naczyniowych (typowo Carex nigra, C. rostrata, C. canescens, Viola palustris, Eriophorum vaginatum. Charakterystyczną 

cechą torfowisk niskich i przejściowych w obszarze liczne występowanie szczawiu wodnego Rumex aquaticus oraz 

niekiedy szczawiu domowego R. longifolius). Niektóre płaty torfowisk źródliskowych na zboczach doliny cechuje mniej 

kwaśny odczyn gleby i udział gatunków kalcytolerancyjnych torfowców tj. Sphagnum teres i roślin naczyniowych tj. 

dziewięciornik błotny Parnassia palustris, turzyca pchla Carex pulicaris i koniczyna kasztanowata Trifolium spadiceum – 

charakter przejściowy do torfowisk zasadowych (siedlisko przyrodnicze 7230). W sąsiedztwie obszaru występuje kolejny 

duży obszar torfowisk przejściowych w obszarze wododziałowym na zboczach Bochniaka koło Lesicy, planowany do 

włączenia w granice obszaru. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Oceniając stanowiska w ramach monitoringu GIOŚ, w 16 

przypadkach (dla dwóch obszarów Natura 2000) wstawiono ocenę FV. Stan pozostałych badanych obiektów był 

niezadowalający (U1 – 34 stanowiska i 13 obszarów) lub zdecydowanie zły (U2 – 26 stanowisk i 5 obszarów). Dlatego 

proponuje się ocenę ogólną dla regionu: U1 – niezadowalający stan zachowania, z zaznaczeniem, że sytuacja może się 

szybko pogarszać. 

Ranga w obszarze:  Istotna. 

Stan zachowania w obszarze:  Ogólny stan zachowania oceniono jako niezadowalający (U1). Taki stan zachowania jest 

konsekwencją znacznego przesuszenia torfowisk w rejonie Lasówki, które zostało spowodowane wykonanymi w 

przeszłości pracami odwadniającymi. Zapewne w przeszłości powierzchnia siedliska w obszarze była znacznie większa. 

Zagrożeniem dla płatów w Lasówce jest zajmowanie ich pod zabudowę pensjonatowo-letniskową, odwadnianie lub 

dopływ biogenów z zanieczyszczoną wodą. Polepszenie stanu torfowisk możliwe będzie dzięki ochronie czynnej. 

 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe Androsacion vandelii: 

Zmieniono wartość stopnia reprezentatywności siedliska w obszarze na nieistotną (D) w wyniku weryfikacji 

przeprowadzonej w czasie prac terenowych. Zinwentaryzowane pojedyncze i słabo reprezentatywne wystąpienia 
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siedliska mają różny stan zachowania, stopień wykształcenia mszysto-paprociowej roślinności naskalnej i niewielką 

powierzchnię, wobec czego uznano, że są nieistotne dla zachowania zasobów siedliska w skali regionu i kraju. 

 9110 Kwaśne buczyny Luzulo-Fagetum: 

Występują na pojedynczych stanowiskach i w złym stanie zachowania, stąd nie kwalifikują się na przedmioty ochrony w 

obszarze. 

 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe: 

Krótka charakterystyka: Siedlisko priorytetowe. Występuje nad Dziką Orlicą głównie w jej środkowym odcinku w 

obszarze w postaci pasów podgórskiego łęgu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum (podtyp 91E0-5),, rzadziej 

olszynki górskiej Alnetum incanae. Typowe dla doliny Dzikiej Orlicy są łęgi z przewagą olszy czarnej Alnus glutinosa 

(pochodząca zapewne w większości z nasadzeń), ale często regeneruje naturalnie olsza szara Alnus incana – naturalny 

składnik olszynek nadrzecznych Alnetum incanae na terenach górskich. Domieszkowo występują w drzewostanie klon 

jawor Acer pseudoplatanus i / lub jesion wyniosły Fraxinus excelsior. Runo ma charakter ziołoroślowy z dużym udziałem 

gatunków górskich tj. omieg górski, ciemiężyca zielona, parzydło leśne, zerwa kłosowa, tojad dzióbaty, kozłek bzowy, 

jaskier platanolistny, śnieżyca wiosenna i inne. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: Na podstawie wyników monitoringu GIOŚ, przeprowadzonego na 

15 stanowiskach siedliska zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000, stan jego zachowania w krajowej sieci 

Natura 2000 w większości przypadków uznano za niezadowalający (U1) – 53,33%. Na pięciu monitorowanych 

stanowiskach stan zachowania określono jako zły (U2) – 33,33%, a tylko na dwóch jako właściwy (FV) – 13,33%. 

Ranga w obszarze: Istotna, siedlisko kluczowe dla obszaru. 

Stan zachowania w obszarze i zagrożenia: ogólnie niezadowalający (U1), mimo dużej powierzchni. Poszczególne płaty 

zachowane są w różnym stanie, od faz regeneracyjnych olszynki górskiej z młodymi olszami szarymi do postaci silnie 

zdegenerowanych łęgów tworzonych przez wąskie pasów olch czarnych wzdłuż brzegu rzeki. W większości płatów 

łęgów w obszarze zaznacza się istotny udział olszy czarnej w drzewostanie pochodzącej z dawnych nasadzeń i to 

właśnie wpłynęło najsilniej na obniżenie oceny struktury i funkcji płatów do stanu niezadowalającego (U1). W kilku 

miejscach stwierdzono dość dobrze zachowane płaty olszynki górskiej Alnetum incanae – podtypu siedliska rzadkiego 

już w Sudetach. Tylko nieznaczna część powierzchni siedliska w obszarze znajduje się na terenie administrowanym 

przez Lasy Państwowe (Nadleśnictwa Zdroje, Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie). Wydaje się, że perspektywy ochrony 

siedliska w obszarze są dobre i sukcesja będzie powodować powoli wzrost powierzchni siedliska oraz polepszanie się 

jego struktury i funkcji. Ewentualnym zagrożeniem dla części płatów może być sąsiadowanie z szosą biegnącą wzdłuż 

doliny i niszczenie siedliska w trakcie prac remontowych. W przeszłości część teras zalewowych została zalesiona 

świerkiem, np. między Mostowicami i Rudawą, czy między Mostowicami a Lasówką. 

10.1.3. Śnieżnicki Park Krajobrazowy5 

Śnieżnicki Park Krajobrazowy utworzony został w 1981r. na mocy uchwały Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z 

28.10.1980r. Powierzchnia Parku wynosi 28 800 ha, a jego otulina 14 900 ha, z czego lasy stanowią 80% całkowitej 

powierzchni. Na obszarze obowiązują zakazy zawarte w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 6 z dnia 27 lutego 

2008r. w sprawie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Dolna. Nr 63, poz. 809). 

Położony jest on na terenach gmin: Międzylesie, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Złoty Stok i Kłodzko. 

Obszar parku cechuje się występowaniem różnych typów krajobrazowych: od nizinnych kotlin śródgórskich, poprzez 

krajobraz starych gór średnich, starych dolin rzecznych, po erozyjny krajobraz krawędzi tektonicznych oraz strefę 

szczytową Śnieżnika o subalpejskim charakterze. Atrakcje turystyczna na terenie ŚPK stanowią rozległe jaskinie o 

ciekawych naciekach, a także skałki i gołoborza. Ponadto odnotowano tu występowanie wielu chronionych gatunków 

fauny i flory oraz cennych endemitów i reliktowych gatunków bezkręgowców. 

                                                           

5 http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe/96-snieznicki-park-krajobrazowy/176-przyroda.html (sierpień 2015) 

http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe/96-snieznicki-park-krajobrazowy/176-przyroda.html
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Na całym obszarze spotyka się bogactwo form morfologicznych: podszczytowe powierzchnie zrównań, głęboko wcięte 

doliny potoków, wodospady, malownicze skałki, blokowiska na stokach i niektórych wierzchołkach a na obszarach 

krasowych: leje krasowe, ponory, wywierzyska, suche dolinki i jaskinie. Obszar parku prawie w całości zbudowany jest z 

proterozoiczno - staropaleozoicznych skał metamorficznych (metamorfik lądecko - śnieżnicki). Tworzą one dwa główne 

kompleksy skalne: tzw. serię strońską (łupki łyszczykowe, łupki łyszczykowe z granatami, paragnejsy, kwarcyty, łupki 

grafitowe, amfibolity, wapienie i dolomity krystaliczne, skały wapienno - krzemianowe) i tzw. serię śnieżnicko - 

gierałtowską (ortognejsy, granitognejsy, migmatyty, granulity, ekloglity). Wystąpieniom wapieni i dolomitów krystalicznych 

towarzyszą zjawiska krasowe. Najpiękniejszym ich przejawem jest Jaskinia Niedźwiedzia, znajdująca się na terenie 

gminy sąsiedniej Stronie Śląskie. 

Wschodnia część gminy Międzylesie znajduje się w granicach SPK i jego otuliny, tereny obrębów: Jaworek, Nowa Wieś, 

Goworów, Szklarnia, Pisary, Potoczek, Niemojów. 

Lasy zajmują 60% powierzchni parku. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest świerk, który jest dominującym, zbyt mało 

jest gatunków liściastych. Dominacja świerka powoduje, iż miejscowe drzewostany są ale ich cechą negatywną jest 

zarazem niska odporność na niekorzystne warunki siedliskowe. Na obszarze krainy dominują siedliska boru mieszanego 

górskiego (44,3% pow.), następnie lasu mieszanego górskiego (31,4%); bór wysokogórski zajmuje 11,3% pow. leśnej, 

bór górski 9,7%, las górski 2,9% i las wyżynny jedynie 0,4%. Tereny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego należą do 

lepiej poznanych pod względem obecności flory terenów górskich w Polsce. Obszar Masywu Śnieżnika jest unikatową w 

skali Sudetów i Polski ostoją roślinności, zróżnicowanej pod względem ekologicznym i geograficznym. O swoistości 

geobotanicznej i odrębności Masywu Śnieżnika stanowi udział dość licznej grupy gatunków karpackich, których 

zachodnia bezwzględna granica występowania przebiega głównie w Sudetach Wschodnich. Są to rośliny związane 

przede wszystkim z żyzna buczyną sudecką oraz z ziołoroślami nadpotokowymi i zbiorowiskami źródliskowymi. Z roślin 

należących do elementów karpackiego lub karpacko-sudeckiego i karpacko-alpejskiego, należą rosnące tu w buczynach: 

paprotnik Brauna, rzeżucha trójlistkowa i wilczomlecz migdałolistny oraz związane z ziołoroślami i roślinnością źródlisk: 

tojad smukły, ostróżka wyniosła, omieg górski, trędownik omszony i rzeżucha Opiza. Wśród niezmiernie rzadkich w 

Sudetach typowych elementów flory kalcyfilnej na szczególne podkreślenie zasługuje występowanie w Masywie 

Śnieżnika seslerii tatrzańskiej. Roślina ta, znana dotychczas w Polsce tylko z wysokogórskich i reglowych muraw 

naskalnych w Tatrach wapiennych natomiast w Sudetach Wschodnich ma tu swoją zachodnią granicę występowania. 

Nieco szerszy zasięg ma również przytulia nierównolistna, mająca niewielkie stanowisko na wapieniach wspólnie z 

seslerią tatrzańską. Na wapieniach śnieżnickich (marmurach i erlanach) istnieją wyjątkowo korzystne warunki dla 

różnorodności gatunkowej roślin. Na wapieniach tych skupiają się rośliny ciepłolubne, jak np. irga zwyczajna lub storczyk 

- kruszczyk rdzawoczerwony. Znaczna różnorodność gatunkowa flory wysokogórskiej związana jest zwłaszcza z 

fragmentami świerkowych borów górnoreglowych oraz fragmentami muraw na kopule Śnieżnika. Z wymienionych 

gatunków największy zasięg mają: wietlica alpejska, prosienicznik jednogłówkowy, modrzyk górski, pępawa 

wielkokwiatowa. Na szczególne wyróżnienie wśród ciekawej flory szczytowej części Śnieżnika zasługuje występowanie 

tu, na jedynych stanowiskach w Polsce, dzwonka brodatego i owsicy spłaszczonej, roślin o charakterze borealno-

subalpejskim. Z ciekawszych roślin występujących na obszarze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego należy również 

wymienić:  

 Krzewy - wrzos pospolity, wawrzynek wilczełyko, wiciokrzew czarny, porzeczka alpejska, malina właściwa, 

borówka czarna, kosodrzewina, róża alpejska, wierzba śląska.  

 Rośliny zielne: driakiew lśniąca, tymotka alpejska, fiołek dwukwiatowy, podrzeń żebrowiec, arnika górska, 

dziewięćsił bezłodygowy, fiołek sudecki, widłak wroniec, widłak jałowcowaty, szczaw górski, świetlik drobny, 

trędownik omszony, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, szarotka norweska.  

 Mchy: płucnica islandzka, chrobotek (Cladonia spec.), widłoząb mietlisty, płonnik, płonnik kształtny, płonnik leśny, 

torfowce (Sphagnum fuscum, Sphagnum squarrosum). 

Ze względu na bogactwo zespołów roślinnych oraz niewielki wpływ czynników antropopresyjnych fauna jest jednym z 

liczniejszych elementów przyrodniczych Masywu Śnieżnika, z zaznaczającym się udziałem zarówno gatunków 
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sudeckich, jak i karpackich, a także mezoalpejskich. Stan poznania fauny jest nadal niewystarczający, z tego też 

względu istnieje konieczność przeprowadzenia kompleksowych badań faunistyczno-ekologicznych. Dotyczy to zarówno 

ssaków, ptaków, jak i zwierząt "niższych": 

 ssaki (42 gatunki) - większość występujących tu ssaków to zwierzęta pospolite na pozostałym obszarze Polski. 

Dominują gatunki euro-syberyjskie, a mianowicie: lis, jeleń, dzik, sarna, zając szarak. Ponadto występują 

nietoperze: nocek duży, nocek Brandta, nocek wąsaty, nocek rudy, gacek brunatny, mroczek pozłocisty, 

mopek. Z gryzoni należy wymienić: wiewiórkę, piżmaka, smużkę, orzesznicę, koszatkę, popielicę. 

Z drapieżników należy wymienić: borsuka, kunę leśną, tchórza, gronostaja, łasicę łaskę. Z owadożernych: jeża 

zachodniego, kreta, ryjówkę aksamitną, ryjówkę malutką, rzęsorka rzecznego. W Masywie Śnieżnika 

występuje: muflon, kozica. W ostatnich latach stwierdza się występowanie -okresowo - niedźwiedzia 

brunatnego oraz prawdopodobną obecność wilka na Małym Śnieżniku. 

  ptaki: z wielu gat. ptaków należy wymienić - jarząbka, cietrzewia, głuszca, derkacza, siniaka, puchacza, 

włochatkę, dzięcioła trójpalczastego, siwierniaka, płochacza halnego, drozda obrożnego, czeczotkę, ziębę, 

dzięcioła dużego, grzywacza, pliszkę górską, paszkota, pleszkę, pluszcza. 

 ryby: gatunki występujące w ŚPK to: pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy - “uciekinier" z ośrodków hodowlanych, 

głowacz pręgopłetwy, minóg strumieniowy, lipień. 

 płazy i gady: głównie to: żmija zygzakowata, traszka górska, padalec zwyczajny, zaskroniec, salamandra 

plamista, jaszczurka żyworodna. 

 owady: świat owadów należy do najmniej poznanych elementów fauny ŚPK. Do najlepiej poznanych obszarów 

ŚPK dla tej grupy zwierząt należy Masyw Śnieżnika. Należy wspomnieć, iż w Masywie Śnieżnika żyje np.: 55 

gat. motyli dziennych, 182 gat. pająków. Wśród motyli, np.: pomrok świetlik, gurówka euralia, błyszczka 

modrzewiówka. Wśród pająków należy wyróżnić Alomengea scopigera oraz Latithorax faustus. Ten drugi gat. 

jest nowym gatunkiem w faunie polskiej. 

10.1.4. Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orfickich, utworzony został na mocy uchwały nr 35/81 WRN w 

Wałbrzychu z dnia 28 października 1981 r. Na obszarze obowiązują zakazy zawarte w rozporządzeniu Wojewody 

Dolnośląskiego nr 4 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie (Dz. 

Urz. Woj. Doln. Nr 53, poz. 715 oraz Nr 303, poz. 3490) 

Obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 22 500 ha, obejmuje swym zasięgiem główne grzbiety górskie dwóch 

pasm Sudetów Środkowych: Góry Bystrzyckie w całości oraz położoną na terytorium Polski wschodnio-północną część 

Gór Orlickich, wraz ze znajdującymi się w ich obrębie: rezerwatami przyrody, utworami geologicznymi, korytarzami 

ekologicznymi oraz wartościowymi krajobrazowo terenami o różnych ekosystemach. Obszar ten rozciąga się na 

terenach gmin Bystrzyca Kłodzka, Duszniki – Zdrój, Międzylesie, Polanica – Zdrój i Szczytna. W gminie Międzylesie 

obejmuje zachodnie tereny gminy w obrębach Gniewoszów, Różanka, Niemojów, Lesica i Kamieńczyk oraz kompleksy 

lasów w mieście Międzylesie.  

Teren objęty jest ochroną ze względu na wyjątkowy, bardzo zróżnicowany krajobraz oraz zmienność i bogactwo 

ekosystemów. Duże niezabudowane przestrzenie powodują, iż obszar może pełnić funkcję korytarzy ekologicznych. 

 

10.1.5. Pominiki przyrody 

Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „pomnikami przyrody są pojedyncze twory 

przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej 

lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 

rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy 

narzutowe oraz jaskinie”. Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno, 

posiadają wysokie walory dydaktyczne i edukacyjne.  
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Na terenie gminy Międzyelsie  znajduje się 6 pomników przyrody ożywionej i 2 pomników przyrody nieożywionej.  

Indywidualną ochroną zostały objęte następujące drzewa: 

 żywotnik olbrzymi (Thuja plicata) – Międzylesie (południowa część miasta, przy drodze wylotowej do Boboszowa, na 

zapleczu restauracji „Orlica”). Objęty ochroną na podstawie uchwały nr XII/3/95 Rady Miejskiej w Międzylesiu z 27 

września 1995r.  

 lipa drobnolistna (Tilia cordata) (szt.2) – Międzylesie (południowa część miasta, na pd. – wsch. od stacji kolejowej, 

przy drodze do Lesicy. Objęta ochroną na podstawie uchwały nr XII/3/95 Rady Miejskiej w Międzylesiu z 27 

września 1995r.  

 lipa drobnolistna (Tilia cordata) (szt.2) – Różanka (w centralnej części wsi, przed domem parafialnym). Objęta 

ochroną na podstawie zrządzenia nr 10/88 Wojewody Wałbrzyskiego z 12 marca 1988r., nr decyzji 2/65, nr w 

rejestrze 283. 

Na obszarze objętym opracowaniem, w miejscowości Gniewoszów znajdują się dwa obiekty objęte ochrona jako pomniki 

przyrody nieożywionej. Są nimi: 

 „Diabelskie Głazy” - formy skalne – wychodnie łupków ambolitowych i ambolitów. Objęte ochroną w 1982 r., na 

mocy decyzji 7140/605/82; 

 „Solna Jama” – jaskinia krasowa, powstała z wymycia wapieni krystalicznych, w wyrobisku dawnego kamieniołomu. 

Objęta ochroną w 1964 r., na podstawie decyzji 99/64. 

W stosunku do tych form ochrony przyrody zabrania się m. in.: 

 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,  

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzania  

i zanieczyszczania gleby, 

 wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,  

 zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody  

i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych,  

 budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć 

negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu. 

10.1.6. Ochrona gatunkowa fauny i flory 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie 

przetrwania i właściwego stanu dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko 

występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na 

podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej”. 

Inwentaryzacją przyrodniczą Województwa Dolnośląskiego, Gmina Międzyelsie  stwierdziła występowanie: 

 27 gatunków roślin objętych jest ochroną z tego 19 to gatunki objęte ochroną ścisłą, a 7 ochroną częściową. 

Rośliny te występują na 150 stanowiskach, z czego 117 to stanowiska roślin objętych ochroną ścisłą. 

 14 gatunków ssaków chronionych, 114 gatunków ptaków chronionych z tego 108 gniazdujących na terenie gminy, 

Zestawienie gatunków roślin objętych ochroną ścisłą: 

 Ciemiężyca zielona  - 12 stanowisk, 

 Dziewięćsił bezłodygowy – 20 stanowisk, 

 Gnieźnik leśny  - 2 stanowisk, 

 Gółka długoostrogowa  - 2 stanowisk, 

 Kukułka Fuchsa -  2 stanowisk, 

 Kukułka szerokolistna  - 28 stanowisk, 

 Liczydło górskie – 4 stanowisk, 

 Lilia złotogłów  3 stanowisk, 
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 Listera jajowata -  8 stanowisk, 

 Omieg górski  1 stanowisk, 

 Orlik pospolity  - 3 stanowisk, 

 Paprotka zwyczajna -  2 stanowisk, 

 Parzydło leśne  - 1 stanowisk, 

 Podkolan zielonawy  1 stanowisk, 

 Śnieżyca wiosenna  - 8 stanowisk, 

 Śnieżyczka przebiśnieg  - 1 stanowisk, 

 Wawrzynek wilcze-łyko  - 2 stanowisk, 

 Widłak wroniec  - 1 stanowisk, 

 Zimowit jesienny  - 11 stanowisk. 

Zestawienie gatunków ssaków objętych ochroną ścisłą: 

 jeżowate: 

 Jeż wschodni Erinaceus concolor 

 Jeż zachodni Erinaceus europaeus 

 ryjówkowate: 

 Ryjówka górska Sorex alpinus 

 Ryjówka aksamitna Sorex araneus 

 Ryjówka malutka Sorex minutus 

 Rzęsorek mniejszy Neomys anomalus 

 Rzęsorek rzeczny Neomys fodiens 

 Zębiałek karliczek Crocidura suaveolens 

 kretowate: 

 Kret Talpa europea 

 wiewiórkowate: 

 Wiewiórka Sciurus vulgaris 

 popielicowate: 

 Popielica Glis glis 

 Orzesznica Muscardinum avellanarius 

 Koszatka Dryomys nitedula 

 łasicowate 

 Gronostaj Mustela erminea 

 Łasica Mustela nivalis. 

Zestawienie gatunków nietoperzy objętych ochroną ścisłą 

 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 

 Nocek duży Myotis myotis 

 Nocek Natterera Myotis nattereri 

 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus 

 Nocek wąsatek Myotis mystacinus 

 Nocek rudy Myotis daubentonii 

 Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus 

 Mroczek pozłocisty Eptasicus nilssonii 

 Mroczek późny Eptesicus serotinus 

 Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus 

 Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus 

 Gacek brunatny Plecotus auritus 

 Mopek Barbastella barbastellus. 
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10.1.7. Zieleń urządzona podlegająca ochronie 

Zieleń urządzona na terenie gminy reprezentowana jest przede wszystkim w formie zieleni parkowej, alei i szpalerów 

przydrożnych oraz śródpolnych, zieleni cmentarnej i przykościelnej, chronionych jako zieleń przeciwdziałajaca erozcji 

geleb lub  zieleń  miejskia, ogólnodostępna, o funkcjach rekreacyjnych i estetycznych (parki, zieleńce, boiska trawiaste) 

oraz zieleni przyzagrodowej. 

Parki miejskie, wiejskie i podworskie nie są szczególną formą ochrony przyrody. Część z nich podlega ochronie 

konserwatorskiej jako zabytki kultury. Jednak duże walory przyrodnicze ich terenów, a także bezpośrednie sąsiedztwo 

terenów zurbanizowanych, dla których pełnią ogromną rolę środowiskotwórczą i biocenotyczną, predysponują do 

przedstawienia tych obszarów w rozdziale dotyczącym ochrony środowiska.  

 

Na terenie gminy Międzylesie zlokalizowane są 2 założenia parkowe. Występują one w miejscowościach: 

 Międzyelsie -  ogród w komleksie zamkowo – pałacowym – objęty ochroną konserwatorska – wpsiany do rejestru 

zabytków - nr rej. Nr rej. 673/Wł04.10.1977, 

 Goworów – park pałacowy – znajdujacy się w ewidencji zabytków. 

Pzostałe podlegające ochronie układy zieleni w gminie Międzylesie to cmentarze objęte ewidencja zabytków: 

Międzylesie: cmentarz przykościelny obecnie miejsce pocmentarne, cmentarz parafialny przy kościele p.w. św. Barbary, 

cmentarz ewangelicki, obecnie skwer, Boboszów: cmentarz przykościelny, Długopole Górne: cmentarz parafialny przy 

kościele par. p.w. św. Piotra i Pawła, Domaszków: cmentarz parafialny, Gniewoszów: cmentarz przykościelny, Goworów: 

cmentarz parafialny, cmentarz przykościelny (nieczynny), Jaworek: cmentarz przykościelny, Jodłów: cmentarz 

przykościelny, Kamieńczyk: cmentarz przykościelny, Lesica: cmentarz przykościelny, Niemojów: cmentarz przykościelny, 

Nowa Wieś: cmentarz parafialny, cmentarz przykościelny nieczynny, Pisary: cmentarz przykościelny, Roztoki: cmentarz 

przykościelny, Różanka: cmentarz przykościelny, Szklarnia: cmentarz przykościelny. 

10.1.8. Lasy ochronne 

Lasy i zadrzewienia o łącznej powierzchni 6254 ha zajmujące 33 % ogółu powierzchni gminy są praktycznie 93% całej 

powierzchni lasów znajdujących się na terenie gminy posiada ważne kategorie ochronności: 65% to lasy wodochronne, 

30% lasy glebochronne, 5% lasy uzdrowiskowo-klimatyczne, położone w przewadze w granicach Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego i Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich. 

10.1.9. Gleby chronione 

Stosownie do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 

2015, poz. 909 ze zm.) ochronie podlegają kompleksy użytków rolnych z glebami zaliczonymi do wysokich klas 

bonitacyjnych (klasy I – III) na terenach wiejskich. Na terenie gminy dominują gleby o przeciętnych walorach dla 

rolnictwa. Na terenie gminy gleby o wysokiej wartości bonitacyjnej (klasa II- III) stanowią 6,78 % ogólnej powierzchni 

gruntów rolniczych. Klasy gruntów I bonitacyjnych nie występują. Ochronie gruntów jako gleb o najwyższej jakości 

podlega w sumie ok. 765 ha. 

10.1.10. Ochrona krajobrazu 

Struktura przestrzenna krajobrazu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wartość przyrodniczą 

obszaru. Najważniejszymi elementami krajobrazu, które powinny podlegać ochronie są: lasy, większe zadrzewienia 

nieleśne, zadrzewienia śródpolne, pasy zieleni wzdłuż dróg i cieków wodnych, naturalne łąki w dolinach rzecznych, a 

także koryta rzek. Lasy, większe zadrzewienia lub zwarte, ekstensywnie użytkowane łąki spowalniają szybkość odpływu 

składników mineralnych oraz warunkują prawidłowe krążenie wody, pierwiastków i energii w środowisku. Zadrzewienia 

śródpolne ograniczają erozję wietrzną gleb, parowanie wody z gleb, szczególnie w okresie letnim oraz są miejscem 

bytowania gatunków zwierząt żywiących się wieloma szkodnikami upraw. Pasy zieleni przydrożnej zapobiegają 

tworzeniu się zasp śnieżnych na drogach. Szczególnie liczne dodatkowe korzyści występują w przypadku zachowania 

mało przekształconych rzek i ich dolin. Ochrona niezajętych przez przemysł, budownictwo, infrastrukturę techniczną i 

użytkowanie rolnicze dolin rzecznych bez obwałowań lub z wałami odsuniętymi daleko od rzeki, zapewnia nie tylko 

prawidłowe funkcjonowanie środowiska, ale także sprzyja lepszemu zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu 
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miejscowości położonych w dolinach rzecznych, ochronie wód rzek przed zanieczyszczeniami obszarowymi 

pochodzenia rolniczego i samooczyszczaniu się tych wód. Takie doliny rzeczne pełnią rolę korytarzy ekologicznych 

zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zespołów roślinnych i zwierzęcych. Struktura przestrzenna krajobrazu musi 

być odpowiednio uwzględniana w procesie planowania przestrzennego. Zachowaniu najistotniejszych obszarów o 

cennych walorach krajobrazowych służy tworzenie form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 1651 ze zm.). Na terenie gminy Międzylesie obszarami 

obiętymi ochroną przyrodniczą walorów krajobrazowych są Śnieżnicki Park Krajobrazowy i Obszar Chronionego 

Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich. 

10.2. Ochrona wód 

Ochrona wód polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami przez zapobieganie naruszaniu równowagi 

przyrodniczej i przeciwdziałanie wywoływaniu w wodach zmian powodujących ich nieprzydatność dla ludzi, świata 

roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki narodowej. Ochronie podlegają wody śródlądowe powierzchniowe i podziemne 

oraz obszary ich zasilania.  

Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej nastąpiło szereg zmian w polityce kraju związanych z dostosowaniem 

polskiego prawodawstwa do przepisów UE. Zmienione zostały m.in. przepisy ustawy - Prawo wodne w celu transpozycji 

przepisów wspólnotowych w zakresie polityki wodnej UE. Polityk ę tą wyznaczaj ą trzy podstawowe dyrektywy: 

 dyrektywa 2000160/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), 

 dyrektywa 20061118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód 

podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. U. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19), 

 dyrektywa 2007160/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego i zarz ądzania nim (Dz. U. UE L 288 z 6.11.2007, str. 27). 

Ramowa Dyrektywa Wodna weszła w życie dnia 22 grudnia 2000 r. Najważniejszym przesłaniem RDW jest ochrona 

zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. Wprowadza ona zintegrowaną politykę wodną mająca na celu zapewnienie 

ludziom dostępu do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, która umożliwi rozwój gospodarczy i społeczny przy 

równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego. Głównym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu 

wszystkich części wód, poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów 

działań w państwach członkowskich do 2015 roku. Zgodnie z przepisami RDW planowanie gospodarowaniem wodami 

odbywa si ę w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z ustaw ą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 469) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy. Gmina Międzylesie znajduje 

się w przewadze na obszarze dorzecza Odry. Na podstawie art. 119 ust. 3 pkt 1 Prawo wodne, po zatwierdzeniu przez 

Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. zostały ogłoszone w Monitorze Polskim Plany gospodarowania wodami. Dla 

dorzecza Odry obowiązuje „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (M.P. 2011, Nr 40, poz. 451). 

Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów 

środowiskowych. Stanowić one będą fundament podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz 

zasady gospodarowania wodami w przyszłości.  

10.2.1. Ochrona wód podziemnych 

Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) na omawianym terenie występuje Główny 

Zbiornik Wód Podziemnych GWZP nr 339 Śnieżnik – Góry Bialskie. 

Powierzchnia GZWP wynosi 143 km2, a średnia głębokość poziomów wodonośnych waha się w granicach 10 – 30 m. 

Na obszarze zasilania zbiornika wskazana jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania na wody podziemne i 

powierzchniowe (obszar zasilania) już istniejących ognisk zanieczyszczeń. Należy wprowadzić także ograniczenia 

dotyczące użytkowania gruntów, a w szczególności stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin na 

terenach użytkowanych rolniczo. 
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Zgodnie Planem gospodarowania wodami teren gminy Międzylesie znajduje się w dominującej części na obszarze 

dorzecza Odry na obszarach jednolitych części wód podziemnych nr 126, których stan został oceniony, jako dobry oraz 

w znikomej części w dorzeczu Łaby na obszarze jednolitej części wód podziemnych nr 138. 

 

10.2.2. Ochrona wód powierzchniowych 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469.) należy przestrzegać między 

innymi: 

 zakazu grodzenia nieruchomości w odległości 1,5 m od krawędzi cieków; 

 zakazu uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy 

wału, a także wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości 

mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011, Nr 40, poz. 451) obszar gminy 

Międzylesie położony jest w granicach jednostek planistycznych gospodarowania wodami —jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP): 

1) Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki o kodzie PLRW60004121169, która stanowi część scalonej części wód Nysa 

Kłodzka od źródła do Różanki (SO0901); 

2) Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Lądeckiej o kodzie PLRW6000812159; 

3) Domaszkowicki Potok o kodzie PLRW60004121189; 

4) Wilczka o kodzie PLRW60004121299, które stanowią część scalonej części wód Nysa Kłodzka od Różanki włącznie 

do Ścinawki (SO1201); 

5) Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia o kodzie PLRW500049617, która stanowi część scalonej części 

wód Orlica (SO1201). 

Zgodnie z zapisami PGW, JCWP wymienione w punkcie 1 i 5 zostały ocenione jako naturalne o złym stanie, zagrożone 

nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, JCWP z punktu 2 

została oceniona, jako naturalna o dobrym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry 

stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, natomiast JCWP wymienione w punkcie 3 i 4 zostały ocenione jako silnie 

zmienione o dobrym stanie, zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry 

stan chemiczny. 

 

10.3. Ochrona ujeć wód 

Na terenie gminy Międzylesie brak jest ustanowionych strefach ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych – 

terenów ochrony bezpośredniej i pośredniej. 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 32, poz. 159) strefy ochronne ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasły z dniem 31 grudnia 

2012 r.  

 

10.4. Ochrona złóż  

Złożem kopaliny jest nagromadzenie minerałów i skał, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. 

Zgodnie z art. 95 Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131)  

Udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych 

ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, (…). 

W ramach ochrony kopalin należy: 

 prowadzić eksploatację złóż kopalin w sposób gospodarczo uzasadniony, z maksymalnym ograniczeniem 

negatywnych wpływów na środowisko; 
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Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z przepisami szczególnymi, przedsiębiorca, na podstawie 

dokumentacji geologicznej oraz warunków określonych w koncesji, sporządza się projekt zagospodarowania złoża.  

Tereny bogate w złoża naturalne podlegają zakazowi zabudowy i zalesiania aż do momentu podjęcia eksploatacji.  

Na obszarze gminy Międzylesie występuje 5 udokumentowanych złóż surowców skalnych. Nalezą do nich złoża: 

1. „Długopole”– złoże piaskowców cisowych, 

2. „Długopole Górne N” – złoże piaskowca, 

3. „Gniewoszów” –złoże amfibolitów, 

4. „Nowa Wieś” – złoże gnejsów, 

5. „Różanka” – złoża krystalicznych wapieni ciosowych łącznie z marmurami metamor. 

 

Na obszar gminy Międzylesie zachodzi cześć udokumentowanego złoża wód mineralnych „Długopole – Zdrój”. 

 

10.5. Ochrona kulturowa 

Z form ochrony zabytków określonych przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) na terenie gminy Międzylesie występują: 

 wpis do rejestru zabytków;  

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązujące dokumenty planistyczne na terenie gminy: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Międzylesie pokrywające 100 % powierzchni gminy wprowadziły, zróżnicowane pod względem przedmiotu 

ochrony i reżimów ochronnych strefy ochrony konserwatorskiej: 

a) Strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej. W strefie „A” zakłada się bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń 

konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej. Działania 

konserwatorskie w strefie „A” zmierzają do zachowania i uczytelnienia historycznego układu przestrzennego oraz 

do konserwacji jego głównych elementów: zabudowy, rozplanowania, przebiegu głównych ciągów 

komunikacyjnych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudowy, układów zieleni zabytkowej, 

kamiennej nawierzchni, małej architektury. Dąży się też do utrzymania historycznych podziałów własnościowych i 

sposobu użytkowania gruntów. Wszelka działalność inwestycyjna, budowlana, jak również przebudowy, remonty, 

adaptacje, dostosowywania do współczesnych funkcji, czy też rozbiórki oraz dokonywania podziałów 

nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy, wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. Strefa „A” jest równoznaczna ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej tak więc na wszelkie prace 

ziemne w jej obszarze wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne i 

wykopaliskowe.  

Strefę „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej wyznaczono w: Boboszowie, Długopolu Górnym, Domaszkowie, 

Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie. Kamieńczyku, Lesicy, Międzylesiu, Niemojowie, Nowej Wsi, 

Różance i Szklarni 

b) Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej. Działalność konserwatorska w strefie „B” zmierza do zachowania 

zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim: zabudowy, układu dróg, podziału 

i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych. Zmierza też do restauracji i modernizacji technicznej obiektów 

o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów. Na obszarze strefy „B” 

wprowadzono  wymóg uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich działań inwestycyjnych, 

remontów, przebudów, rozbiórek oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w ewidencji gminnej, jak i wznoszenia 

nowych obiektów.  

 Strefę „B" częściowej ochrony konserwatorskiej wyznaczono w: Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, 

Goworowie, Jaworku, Międzylesiu, Nowej Wsi, Roztokach, Różance i Szklarni.  

c) Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego. Obejmuje ona obszar krajobrazu związanego integralnie z zespołem 

zabytkowym znajdującym się w jego otoczeniu lub obszary o charakterystycznym wyglądzie, ukształtowane w 

wyniku działalności człowieka. Działania konserwatorskie w strefie „K” obejmują restauracje zabytkowych 
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elementów krajobrazu urządzonego, ochronę krajobrazu naturalnego przestrzennie związanego z historycznym 

założeniem, ochronę form i sposobu użytkowania terenów takich jak: rozłogi pól, układ dróg, miedz, zadrzewień 

śródpolnych, alei, szpalerów, grobli, stawów, przebiegu cieków wodnych z zaleceniem utrzymania wykształconego 

sposobu parcelacji gruntów i formy użytkowania. Na obszarze strefy „K” wymagane jest uzgadnianie inwestycji z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 Strefę „K" ochrony krajobrazu kulturowego wyznaczono w Boboszowie, Dolniku, Długopolu Górnym, Domaszkowie, 

Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie, Kamieńczyku, Lesicy, Michałowicach, Międzylesiu, 

Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Roztokach, Różance, Smreczynie i Szklarni. 

d) Strefa „OW” – obserwacji archeologicznej. Strefa „OW” - z uwagi na domniemanie zawartości reliktów 

archeologicznych w obszarach wsi o metryce średniowiecznej oraz w miejscu udokumentowanych stanowisk 

archeologicznych wprowadza się strefę obserwacji archeologicznej wyznaczoną dla ochrony zabytków 

archeologicznych.  

 Strefa „OW" obserwacji archeologicznej obejmująca miejscowości o średniowiecznej metryce i stanowisk 

archeologicznych wyznaczono w Boboszowie, Długopolu Górnym, Dolniku, Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, 

Goworowie, Jaworku, Międzylesiu, Nagodzicach, Nowej Wsi, Roztokach, Różance i Szklarni. 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego objęły również ochroną udokumentowane 

stanowiska archeologiczne oraz obiekty nieruchome ewidencji zabytków. 

Szczegółową listę zasobu ewidencji zabytków zweryfikowaną przez Gminny Program Opieki nad Zabytkami zawarto w 

części II Studium – Kierunkach. 

10.6. Cmentarze – strefa ochrony sanitarnej 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są 

odpowiednie na cmentarze, z dnia 25 sierpnia 1959 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 315) podaje minimalne odległości cmentarzy 

od granicy terenów: 

 50m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywnościowe, 

zakładów żywienia zbiorowego, studni, źródeł i strumieni, z których czerpana jest woda do picia i dla potrzeb 

gospodarczych, jeśli teren w granicach od 50 do 150m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i 

wszystkie budynki korzystające z wody są do niej podłączone; 

 150m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywnościowe, 

zakładów żywienia zbiorowego, studni, źródeł i strumieni, z których czerpana jest woda do picia i dla potrzeb 

gospodarczych; 

 500m od ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych będących źródłem zaopatrzenia sieci wodociągowej w 

wodę do picia i potrzeb gospodarczych. 

Na omawianym terenie czynne cmentarze znajdują się w: 

 Długopole Górne – przykościelny (czynny), w centrum wsi; 

 Domaszków – parafialny (czynny), przy drodze wiejskiej Kłodzko – Boboszów; 

 Gniewoszów – przykościelny (czynny), w centrum wsi;  

 Goworów – parafialny czynny, przy polnej drodze, na pd. – zach. od starego cmentarza; 

 Kamieńczyk – przykościelny (czynny), w centrum wsi;  

 Jodłów – przykościelny (czynny), na południowym skraju wsi; 

 Lesica – przykościelny (czynny), w centrum wsi;  

 Międzylesie – przykościelny, parafialny (czynny), pn. – wsch. cześć miasta; 

 Niemojów – przykościelny (czynny), południowa część wsi; 

 Roztoki – na południowym krańcu wsi, przy drodze Kłodzko – Międzylesie; 

 Szklarnia – przykościelny (czynny), wschodnia część wsi, przy drodze Kłodzko – Międzylesie. 
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10.7. Obiekty wojskowe i obrony cywilnej 

Na terenie gminy Międzylesie brak jest obiektów wojskowych.  

Obiekty obrony cywilne gminy Międzylesie: 

 Studnie zapasowe: 

 studnia głębinowa na terenie miasta Międzylesie – 2 szt., 

 studnia głębinowa na terenie wsi Domaszków – 1 szt. 

 
 

10.8. Tereny zamknięte 

Do terenów zamkniętych znajdujących się na terenie Gminy Międzylesie zalicza się działki ewidencyjne, przez które 

przebiegają linie kolejowe, uznane za tereny zamknięte decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 

2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR 

z dnia 27 marca 2014 r, poz. 25). Od terenów tych nie ustanowiono stref ochronnych, obowiązują wyłącznie warunki 

techniczne zachowania odległości od linii i terenów kolejowych zgodnie z przepisami odrębnymi. Wyszczególnienie 

terenów zamkniętych zawiera poniższa tabela. 

Tabela 62. Gmina Międzylesie – wykaz terenów zamkniętych 

Lp. Obręb Nr działki Powierzchnia w ha 
1 2 3 4 

1 Boboszów 245 15,0400 

2 Boboszów 248/1 0,0632 

3 Boboszów 255/1 0,0025 

4 Boboszów 317/3 0,0291 

5 Boboszów 394/1 0,0140 

6 Boboszów 400/3 0,0055 

7 Długopole Górne  174/9 7,5529 

8 Długopole Górne 320 2,5800 

9 Domaszków 601/2 8,1545 

10 Nagodzice  27 9,1000 

11 Roztoki 43 11,1500 

12 Smreczyna 157/1 0,0797 

13 Smreczyna 202 11,4400 

14 Międzylesie 334/22 21,3995 

 

11. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 
GEOLOGICZNYCH 

Teren gminy Międzylesie nie należy do obszarów szczególnie narażonych na występowanie naturalnych zagrożeń 

geologicznych. Osuwiska i obrywy, tak jak na terenie całych Sudetów, nie mają charakteru powszechnego, z uwagi na 

obecność skał magmowych i metamorficznych, odpornych na procesy ruchów masowych. 

Na terenie gminy brak jest udokumentowanych osuwisk. 

Niekorzystne warunki dla zabudowy to osady holoceńskiej akumulacji rzecznej, wychodnie margli ilastych i iłowców 

wieku kredowego (w których może zachodzić pęcznienie lub kurczenie w warunkach zmian wilgotności) oraz obszary o 

spadkach terenu przekraczające 20% zagrożone ruchami masowymi ziemi. 

Grunty holoceńskiej akumulacji rzecznej występują w dolinach rzek Nysy Kłodzkiej i Dzikiej Orlicy oraz ich dopływów. Nie 

maja one szerokiego rozprzestrzenienia i dużej miąższości, reprezentowane są przez piaski i żwiry w stanie luźnym oraz 

cienkie wkładki plastycznych i miękkoplastycznych gruntów spoistych i organicznych. W dolinach dodatkowym 

czynnikiem utrudniającym budownictwo jest płytko (w strefie 0-2m) występująca woda gruntowa. 
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Wychodnie margli ilastych i iłowców wieku kredowego przykrywa zwietrzelina gliniasta, często nasycona wodą. 

Występują one w formie wąskiego pasa o przebiegu równoległym do Nysy Kłodzkiej, w odległości od niej około 1 km na 

zachód. Obszary podmokłe i zabagnione występują tu często, głównie w rejonach źródliskowych małych cieków na 

zboczach wzniesień. Także zagrożone ruchami masowymi są zbocza leżące na północ od wsi Kamieńczyk o długości 

650 m i szerokości 100 m oraz rejon położony na południowy wschód od wsi Dolnik, przecięty drogą. Na północnym 

krańcu wsi Pisary zbocza doliny Nysy Kłodzkiej są niestabilne. Zarejestrowano tutaj obrywy oraz potencjalne obszary 

osuwiskowe o dość dużym zasięgu (większa ich część leży w obrębie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego). 

Obszary o spadku terenu przekraczające 20% znajdują się na zboczach doliny Kłodzkiej w rejonie wsi Pisary, 

Boboszów, Smreczyna, jak też w dolinie Dzikiej Orlicy w rejonie wsi Lesica i Niemojów. Ponadto obszary takie znajdują 

się w rejonie wsi Kamieńczyk. Utrudnienia dla budownictwa stanowią też obserwowane w wielu miejscach głęboko 

wcięte doliny o stromych skarpach np. na północny wschód od Boboszowa. Na południowy wschód od wsi Dolnik jedna z 

dolin osiąga głębokość do 15 m. 

Lokalizacja zabudowy na terenach o niekorzystnych warunkach dla zabudowy powinna być poprzedzona rozpoznaniem i 

dokumentowaniem geologiczno-inżynierskim. 

 

12. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN,  
ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH 
KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁĄDOWANIA DWUTLENKU 
WĘGLA 

12.1. Złoża kopalin 

Na obszarze gminy Międzylesie występuje 5 udokumentowanych złóż kopalin skalnych:: 

1. Długopole”– złoże piaskowców cisowych, 

2. „Długopole Górne N” – złoże piaskowca, 

3. „Gniewoszów” –złoże amfibolitów, 

4. „Nowa Wieś” – złoże gnejsów, 

5. „Różanka” – złoża krystalicznych wapieni ciosowych łącznie z marmurami metamor. 

Na 3 z nich wydobycie zostało zaniechane lub złoża pozostają niezagospodarowane, są to złoża „Gniewoszów”, „Nowa 

Wieś”, „Różanka”. 

W roku 2015 wykreślono z zasób udokumentowane złoże gnejsów „Goworów”. 

 Złoże wapieni krystalicznych „Różanka” zostało udokumentowane w kategorii C1, granice złoża obejmują 

powierzchnię 5,22 ha. 

 Złoże piaskowców ciosowych „Długopole” o powierzchni 7,6 ha zostało udokumentowane  
w kategorii C1. Złoże jest zagospodarowane i ustanowiono dla niego obszar i teren górniczy „Długopole”  

 złoże gnejsów „Nowa Wieś” o powierzchni 0,88 ha, udokumentowane w kategorii C1, zagospodarowane, 

 Złoże piaskowca „Długopole Górne N” o powierzchni 2,00 ha, udokumentowane w kategorii C1. Złożę jest 

zagospodarowane i ustanowiono dla niego obszar i teren górniczy „Długopole Górne N”  

 Złoże amfibolitów „Gniewoszów” – o powierzchni 0,26 ha, udokumentowane w kategorii C1, nie 

zagospodarowane. 

12.2. Perspektywy i prognozy występowania kopalin 

Występowanie surowców mineralnych w postaci skał metamorficznych, związane jest przede wszystkim z masywami 

górskim Gór Bystrzyckich i Masywu Śnieżnika. Na terenie Rowu Górnej Nysy surowce mineralne o znaczeniu 

gospodarczym ograniczają się do występowania wód leczniczych i piaskowców ciosowych.  

Występowanie na terenie gminy obszarów cennych pod względem przyrodniczym sprawia, że złoża ocenia się jako 

konfliktowe. 

12.3. Wody podziemne 

Obszar gminy należy do terenów zasobnych w wody podziemne. Występują tu również wody mineralne w okolicach 

Długopola Górnego. Są to wody , lecznicze – szczawy wodorowęglowo – wapniowo –  magnezowe  eksploatowane Na 

terenie gminy Bystrzyca w Długopolu Zdroju. 
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Utwory wodonośne piętra kredowego zbudowane są z piaskowców przewarstwionych zlepieńcami, mułowcami i 

marglami, piętro paleozoiczne reprezentowane jest przez gnejsy, łupki oraz kwarcyty i ma charakter szczelinowy. 

Cały obszar gminy, poza rejonami górskimi Masywu Śnieżnika i Gór Bystrzyckich, cechuje się dużą wodonośnością. 

Wody występują jako szczelinowe, warstwowe oraz rzadko jako krasowe.  

Obszary górskie posiadają lokalnie wody podziemne w ośrodkach szczelinowych, a lokalnie pozbawione są wód 

podziemnych. 

Omawiany obszar należy w całości do sudeckiego regionu hydrogeologicznego (XXVI), w ramach którego wyróżnić 

można na terenie gminy Międzylesie podregiony: śródsudecki (XXVI 6), bystrzycko – orlicki (XXVI 7) oraz śnieżnicko – 

złotostocki (XXVI 8). W ramach podregionu śródsudeckiego wyróżnia się rejon hydrogeologiczny Polanicy-Międzylesia 

(XXVI 6E).  

W podregionie śnieżnicko – złotostockim, którego fragmenty występują we wschodniej części gminy, poziomy użytkowe 

związane są z utworami krystalicznymi paleozoiku i prekambru oraz z osadami czwartorzędu. W skałach 

metamorficznych występują wody szczelinowe na głębokości od kilku do ponad 100 m. Wody podziemne występują tu w 

sposób nieregularny i są słabo rozpoznane.  

Podregion bystrzycko – orlicki leży w zachodniej części gminy. Występują w nim wody szczelinowe w utworach 

krystalicznych paleozoiku i prekambru, na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Zwierciadło wody jest 

przeważnie naporowe, niekiedy z samowypływem z ujęć. Wydajności ujęć zwykle nie przekracza 10 m/h.  

Rejon hydrogeologiczny Polanica – Międzylesie zajmuje dno Kotliny Kłodzkiej oraz górną część zlewni Bystrzycy. 

Występują w nim wody szczelinowe i szczelinowo-porowe w utworach kredy górnej, na głębokości od kilku do 300 m. 

Zwierciadło wody jest zazwyczaj naporowe, częste są samowypływy wód w ujęciach. Wydajności ujęć są bardzo 

zróżnicowane - od kilku do ponad 200 m3/h. Wody horyzontów użytkowych są na ogół dobrej jakości i nie wymagają 

uzdatniania – z wyjątkiem wąskiej strefy dna doliny Nysy Kłodzkiej poniżej Długopola, gdzie wymagają prostego 

uzdatniania. Na całym obszarze gminy występuje izolacja pierwszego horyzontu użytkowego wód podziemnych od 

powierzchni ziemi. Pierwsze zwierciadło wód podziemnych zalega w dnie doliny Nysy Kłodzkiej oraz jej większych 

dopływów na głębokości 0-5 m, w strefach wysokich teras Nysy Kłodzkiej oraz stożków napływowych na głębokości 5 – 

20 m, a w obszarach gór na głębokości ponad 20 m. 

 

12.4. Złoża wód leczniczych 

Na obszar gminy Międzylesie częściowo wchodzą granice udokumentowanego złóża wód mineralnych „Długopole – 

Zdrój”. Złoże znajduje się na północnym krańcu obrębu Długopole Górne. 

12.5. Udokumentowane komleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla 

Na terenie Gminy Międzylesie nie stwierdzono udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku 

węgla. 

 

13. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Na terenie gminy dla udokumentowanych 3 złóż kopalin skalnych, ustanowiono koncesjami tereny i obszary górnicze: 

 Teren i obszar górniczy „Długopole”  

 Teren i obszar górniczy „Długopole Górne N”, 

 Obszar górniczy „ Nowa Wieś”.  

Dla udokumentowanych złóż „Gniewoszów” –złoże amfibolitów oraz „Różanka” – złoża krystalicznych wapieni ciosowych 

łącznie z marmurami metamor brak jest obowiązujących terenów i obszarów górniczych, eksploatacja tych złóż została 

zaniechana.  

Dla udokumentowanego złoża wód mineralnych „Długopole – Zdrój” ustanowiono: 
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 Teren i obszar górniczy „Długopole – Zdrój I”  - wchodzący na północną część obrębu Długopołe Górne 

pokrywający się z granicą udokumentowanego złoża. 

 

14. STAN KOMUNIKACJI 
14.1. Powiązania zewnętrzne 

Główną osią komunikacyjna gminy Międzylesie jest droga krajowa nr 33, przebiegająca przez środkową część gminy z 

północy na południe przez miejscowości Domaszków, Roztoki, Nagodzice, miasto Międzylesie, Smreczynę, Boboszów. 

Droga krajowa nr 33 posiada znaczenie ponadregionalne, zapewnia bezpośredni tranzyt do Republiki Czeskiej i w 

kierunku państwa Europy Południowej i Zachodniej. Droga ta zapewnia gminie bardzo dobre powiązanie również lokalne 

do Kłodzka, Wrocławia. 

14.2. Komunikacja kolejowa 

Przez teren gminy przebiega jednotorowa linia kolejowa nr 276 (C-59/2) o znaczeniu międzynarodowym. Na terenie 

gminy usytuowane są poza Międzylesiem dwie stacje kolejowe PKP (Domaszków, Roztoki Bystrzyckie). W ruchu 

pasażerskim z Międzylesia w ciągu doby odjeżdża 15 pociągów (do Wrocławia, Usti nad Orlici, Kłodzka, Lichkova, 

Warszawa, Wocław, Szczecin, Kłodzko, Pardubice hl.n.). 

 

14.3. Komunikacja drogowa 

Układ komunikacyjny dróg publicznych na terenie gminy Międzylesie cechuje czterostopniowa hierarchia. Przez 

opracowywany teren przebiega: 

 droga krajowa nr 33,  

 droga wojewódzka nr 389,  

 drogi powiatowe, 

 drogi gminne. 

14.3.1. Droga krajowa 

Droga krajowa nr 33 – droga międzynarodowa - granica państwa – Międzylesie – Kłodzko – droga krajowa nr 8 , o klasie 

technicznej: droga główna G. Droga o intensywnym natężeniu ruchu samochodowego. W ciągu drogi odbywa się ruch 

samochodowy osobowy i transportowy o znaczeniu lokalnym, wojewódzkim, regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym. . Wielkość średnio dobowego ruchu rocznego na drodze krajowej nr 33 według Generalnego 

Pomiaru Ruchu w 2015 r. wynosiła 3357 p/dobę na odcinku od Bystrzycy Kłodzkiej do Międzylesia oraz 2002 p/dobę na 

odcinku od Międzylesia do granicy państwa. 

 

14.3.2. Droga wojewódzka 

Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 389 klasy technicznej droga zbiorcza Z. Droga przebiega w gminie 

Międzylesie od miasta Międzylesie (od drogi krajowej nr 33) przez Różankę i Gniewoszów i poza granicami gminy przez 

Lasówkę, Zieleniec do drogi krajowej nr 8. 

Droga administrowana jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

 

14.3.3. Drogi powiatowe 

We władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku znajdują się: 

 droga nr 3232 Domaszków – Międzygórze, 

 droga nr 3233 D Roztoki - Goworów – Międzylesie, 

 droga nr 3234 D Domaszków – Różanka, 

 droga nr 3235 D Bystrzyca Kłodzka – Długopole Zdrój – Roztoki, 

 droga nr 3269 D Domaszków - Goworów – Międzylesie, 

 droga nr 3270 D Jodłów – Potoczek, 

 droga nr 3271 D Międzylesie – Boboszów, 

 droga nr 3272 D Smreczyna – Kamieńczyk, 

 droga nr 3273 D Roztoki - Nagodzice – Międzylesie, 
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 droga nr 3274 D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica – Międzylesie, 

 droga nr 3275 D Niemojów – Różanka. 

Wszystkie drogi powiatowe są klasy technicznej – L- lokalnej. 

 

14.3.4. Drogi gminne 

Wszystkie drogi gminą są klasy technicznej D – dojazdowej lub L – lokalnej. 

Sieć drogowa w gminie Międzylesie liczy 719,86 km będących we władaniu: Gminy Międzylesie, Zarządu Dróg 

Powiatowych, Zarządu Dróg Wojewódzkich i Krajowych z czego 131,81 km dróg istnieje jedynie w ewidencji gruntów i 

nie istnieje w terenie.  

Najgęściejsza sieć dróg w przeliczeniu na 100 ha obrębu znajduje się w miejscowościach: Gajnik – 6,29 km, Lesica – 

5,80 km, Kamieńczyk 4,92 km oraz Dolnik 4,48 km. Najmniejsza gęstość występuje natomiast w miejscowościach: Nowa 

Wieś – 0,87 km, Jaworek – 2,39 km, oraz Szklarnia 2,6 km. 

Nawierzchnię asfaltową posiada ok. 112,4 km dróg, co stanowi ok. 15,61% ogółu długości dróg i 19,11% dróg 

istniejących. 

15. STAN SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM 
STOPNIA UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, 
ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI 

15.1. Gospodarka wodno – ściekowa  
15.1.1. Zaopatrzenie w wodę 

Obecnie (stan na koniec roku 201) gmina Międzylesie jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o 

długości 34,5 km (w tym 11,2 km w mieście) z 595 połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych (w tym 275 

w mieście). W roku 2015 dostarczono odbiorcom na terenie gminy Międzylesie razem 142,8 tys. m3 wody, w tym w 

mieście 101,4 tys. m3.6.  

Zwodociągowane są miejscowości Międzylesie, Domaszków, Długopole Górne, Goworów, Michałowice, Gajnik, 

Różanka. Pozostałe miejscowości Gminy Międzylesie nie posiadają wodociągów. Sieć wodociągowa zasilana jest z ujęć 

powierzchniowych (Długopole Górne, Domaszków, Goworów) oraz studni głębinowych (Międzylesie i Domaszków). 

Siecią wodociągową wraz z ujęciami wody zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu. 

 

Pozostali mieszkańcy nie mający dostępu do sytemu wodociągowego korzystają z własnych ujęć w postaci rożnego 

rodzaju płytkich studni, drenażów itp.. 

Na terenie gminy oraz tuż poza jej granicami istnieje wiele źródeł o wydajności gwarantującej pokrycie rosnących 

potrzeb mieszkańców. 

15.1.2. Kanalizacja 

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Międzylesie rozwinięta jest jedynie na obszarze miasta Międzylesie oraz wsi 

Goworów. Sieć kanalizacyjna w mieście Międzylesie posiada długość 8,2 km i obsługuje 335 budynków. Ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w Międzylesiu ul. Osiedle 11 o przepustowości 800 m3 na 

dobę.  

W Międzylesiu usytuowana jest oddana do użytku w 2002 roku mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków 

pracująca w oparciu o metodę osadu czynnego. Oczyszczalnia posiada również ciąg technologiczny przeróbki osadu 

czynnego. Ogólna moc przerobowa oczyszczalni to 2 x 400 m3 na dobę z możliwością rozbudowy do 1600 m3 na dobę. 

Oczyszczalnia pracuje na bazie miejskiego kolektora ściekowego oraz ścieków dowożonych i zarządzana jest przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu. 

Sieć kanalizacyjna w Goworowie posiada długość 1,5 km i obsługuje 12 budynków. Ścieki odprowadzane są do 

oczyszczalni ścieków biologicznych o przepustowości 7 m3 na dobę. 

                                                           

6 Bank Danych Lokalnych, 2015, GUS 
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Wsie na terenie gminy nie posiadają zbiorczych urządzeń do odprowadzania ścieków. Na obszarach wiejskich istnieje 

niewiele indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w postaci lokalnych oczyszczalni i przydomowych 

oczyszczalni Najczęściej stosowanymi urządzeniami do usuwania ścieków bytowo-gospodarczych są suche ustępy, 

bezodpływowe osadniki gnilne okresowo opróżniane (o różnym stopniu technicznym i rożnych warunkach 

eksploatacyjnych) oraz osadniki wykonane, jako doły chłonne.  

Brak rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej terenów wiejskich stanowi istotny problem na terenie gminy. 

 

Miasto Międzylesie, pomimo dobrze rozwiniętej sieci nadal wymaga inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej nie tylko 

modernizacyjnej, ale również uzupełnień w istniejącej tkance zabudowy.  

 

15.1.3. Kanalizacja deszczowa 

Na terenie gminy poza odcinakmi sieci na terenie miasta Międzylesie praktycznie nie występuje sieć kanalizacji 

deszczowej. 

 

15.2. Elektroenergetyka 
15.2.1. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 

Cały obszar miasta i gminy jest zelektryfikowany. Główny punkt zasilania (GPZ) znajduje się w Bystrzycy Kłodzkiej i z 

w/w GPZ-u liniami średniego napięcia energia elektryczna rozprowadzana jest do licznych stacji transformatorowych. 

Nowi odbiorcy będą przyłączani na podstawie wydawanych przez Zakład Energetyczny technicznych warunków 

przyłączenia i zawieranych umów przyłączeniowych. 

 

15.2.2. Alternatywne źródła energii 

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1059 z późn. zm.) odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, 

promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną 

z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Na terenie gminy nie występują instalacje do 

pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.  

Aktualnie w Gminie Międzylesie produkcja energii ze źródeł odnawialnych realizowana jest głownie z biomasy 

i w niewielkim, pomijalnym statystycznie zakresie z energii słonecznej (0,15%) oraz płytkiej geotermii.  

Energia wiatrowa  

W zakresie energetyki wiatrowej warunki panujące w gminie Międzylesie są niezadowalające. Aktualnie na terenie gminy 

nie występują urządzenia produkujące energię z wiatru i nie przewiduje się ich realizacji. 

Energia spadku wód 

Przez Gminę Międzylesie przepływa rzeka Nysa Kłodzka o zadowalającym potencjale energetycznym. Na terenie gminy 

nie zlokalizowano elektrowni wodnych. Liczne mniejsze cieki wodne górskie dają też potencjalną możliwości 

lokalizowania instalacji produkujących energię ze spadku wody. 

Energia słoneczna 

W zakresie energetyki solarnej na terenie gminy Międzylesie występują średnie warunki nasłonecznienia, pozwalające 

pozyskać około 950 – 1100 kWh/m2 z powierzchni czynnej kolektora słonecznego. Ze względu na program wsparcia 

realizowany przez NFOŚiGW powstało kilkadziesiąt (około 70) instalacji termicznych. Łączna szacunkowa produkcja 

energii cieplnej ze słońca wynosi około 255 350 kWh/rok. W najbliższych latach należy liczyć się z szybkim wzrostem 

instalacji produkujących prąd elektryczny lub energię cieplną ze słońca. 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

181 

Geotermia głęboka 

W zakresie geotermii głębokiej istnieją teoretyczne możliwości wykorzystania energii ziemi.  

Geotermia płytka 

Warunki gruntowe dla rozwoju geotermii płytkiej miejscami dostateczne, miejscami są zadowalające, zależnie od 

lokalnych warunków wodno-gruntowych. Aktualnie w zakresie geotermii płytkiej stwierdzono 9 przydomowych instalacji 

grzewczych, opartych o pompy ciepła. Udział energii geotermalnej z geotermii płytkiej jest aktualnie pomijalny. Istnieją 

przesłanki ekonomiczne i energetyczne wzrostu produkcji energii z geotermii płytkiej. 

BIOMASA 

Aktualnie większość budynków zlokalizowanych w niezgazyfikowanych sołectwach ogrzewana jest za pomocą kotłów 

stałopalnych wykorzystujących również biomasę. Pokrycie zapotrzebowania na ciepło realizowane z biomasy waha się w 

przedziale od 10% do nawet 100%. Nadleśnictwo w Międzylesiu dostarcza na rynek rocznie 1700 m3 biomasy o łącznej 

wartości energetycznej wynoszącej 62 277 MWh. Dodatkowo na rynku wykorzystywane jest do spalania drewno 

budowlane oraz wiatrołomy o nieznanej wartości energetycznej której ilość trudno oszacować. W Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie stwierdzono, że średnie wykorzystanie biomasy do celów grzewczych wynosi średnio 

ok. 30.% całkowitego zapotrzebowania na ciepło. Produkcja ciepła w budynkach mieszkaniowych realizowana jest w 

piecach kaflowych, kominkach lub niskosprawnych kotłach wielopaliwowych. Pomimo uznania biomasy jako paliwo 

ekologiczne, spalanie biomasy w tego typu urządzeniach jest przyczyną emisji. Brak jest bilansu energetycznego 

biomasy. Trudno jest więc ostatecznie oszacować dalsze możliwości wykorzystania tego paliwa do celów 

energetycznych w gminie. 

Biopaliwa 

Na terenie Gminy Międzylesie nie występują producenci biopaliw oraz urządzenia funkcjonujące na biopaliwa. Istnieje 

jedynie zużycie biopaliwa zawartego w paliwach zużywanych w transporcie. 

Biogaz 

Na terenie Gminy Międzylesie nie zlokalizowano biogazowni oraz urządzeń produkujących energię z biogazu.7 

15.3. Zaopatrzenie w gaz 

Gmina zgazyfikowana jest tylko na obszarze miasta (ok. 70%), na którego terenie znajduje się stacja redukcyjno-

pomiarowa. Miasto zasilane jest w gaz ziemny z rurociągu średniego ciśnienia przebiegającego z Bystrzycy Kłodzk iej. 

Gaz używany jest w gospodarstwach domowych również jako źródło ogrzewania. Z sieci gazowej zasilane są także 3 

zbiorowe kotłownie.  

 

15.4. Zaopatrzenie w energię cieplną 

Na terenie Gminy Międzylesie nie ma sieciowych systemów centralnego ogrzewania. Potrzeby grzewcze mieszkańców 

terenów wiejskich pokrywane są ze źródeł indywidulanych, do których należą głównie piece opalane drewnem, węglem 

kamiennym i jego pochodnymi, węglem brunatnym oraz olejem opałowym lub gazem propan – butan. 

System cieplny miasta również opiera się głównie na indywidualnych kotłowniach lokalnych. Na terenie miasta 

funkcjonuje kotłownia gazowa przy Placu Wolności 21 oraz we wsi Domaszków funkcjonuje osiedlowa kotłownia na opał 

stały. 

 

15.5. Gospodarka odpadami 

 23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wprowadzająca 

istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami. Jednym z głównych powodów jej uchwalenia była konieczność 

implementacji dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów do prawa polskiego. Stanowi ona 

transpozycję dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy 

                                                           

7 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, Wrocław 2015 
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(Dz. Urz. WE L 312 z 22.11.2008, str. 3), zwanej dyrektywą ramową. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców odpadów, 

posiadaczy odpadów gospodarujących odpadami oraz sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami oraz 

organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami. Do najistotniejszych zmian należy wdrożenie 

przepisów dotyczących wprowadzenia programów zapobiegania powstawaniu odpadów (wynikających z dyrektywy 

ramowej o odpadach) oraz ograniczenia planowania gospodarki odpadami do 2 poziomów – krajowego (Kpgo) i 

wojewódzkiego (WPGO). 

Do kluczowych wymagań UE w zakresie gospodarki odpadami, jakie należy ująć w planowanym systemie 

gospodarowania odpadami należą:  

 ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz zagospodarowania zgodnego z przyjętą hierarchią 

postępowania z odpadami w systemie zbierania i zagospodarowania wytwarzanych odpadów,  

 ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,  

 osiągnięcie określonych przez UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.  

 

Brak wywiązania się z wymagań unijnych skutkuje wysokimi karami nakładanymi na kraje członkowskie, stąd zmiana i 

odpowiednie dostosowanie do unijnych wymagań systemu gospodarki odpadami. Metodą pozwalającą na spełnienia 

wymagań UE w zakresie gospodarowania odpadami było wprowadzenie krajowych regulacji dotyczących nowego 

systemu gospodarowania odpadami.  

Zmianę systemu gospodarowania odpadami w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.).  

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustaw z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2012 r., poz. 391), na mocy, której gmina przejmuje obowiązki właścicieli 

nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę 

na rzecz gminy. Ustawodawca rozszerzył zapisy precyzujące zadania gmin oraz wprowadził także narzędzia prawne 

służące efektywnej realizacji tych zadań. Ustawa została wzbogacona o rozdziały określające zasady gospodarowania 

odpadami komunalnymi przez gminę oraz warunki działalności związanej z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych i sprawozdawczości z tym związanej. Określa również zasady kontroli i sankcje (kary pieniężne) za 

niezgodne z prawem odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za niewypełnianie obowiązku 

składania sprawozdań przez podmioty zajmujące się odbiorem tychże odpadów. Ustawa nakłada obowiązek ponoszenia 

opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli każdej nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na:  

 obowiązku gmin do zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,  

 przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich 

zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy,  

 osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2012 r., poz. 391) odpowiednich poziomów:  

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,  

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,  

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  

  do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  

 do dnia 16 lipca 2020 r. — do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r.  
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 organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub 

organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,  

 ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie będzie obejmować 

przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań 

wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji,  

 tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 

wszystkich mieszkańców gminy. Gminy wskazują także miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,  

 podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty odbierające odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości do:  

 przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.),  

 przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych,  

 sporządzania i przekazywania kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca następującego po kwartale do gminy.  

 

Nowa ustawa z dnia o odpadach wprowadza ponadto hierarchię sposobów postępowania z odpadami, polegającą na 

obowiązku zachowania ściśle określonej kolejności sposobu postępowania z odpadami od zapobiegania ich 

powstawaniu do unieszkodliwiania. Hierarcha ta została ustalona w następujący sposób: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) przygotowywanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie. 

 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012, wprowadzając nowy system gospodarki 

odpadami, wyznaczył 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie niewiele jest instalacji spełniających 

wymagania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. 

zm.) dla instalacji regionalnych. Wyznaczenie 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi powoduje, że w skład 

każdego z regionów wchodzi od kilkunastu do kilkudziesięciu gmin. Taki model regionów gwarantuje występowanie na 

obszarze każdego z nich instalacji (istniejących lub planowanych) spełniających kryteria, określone dla regionalnych 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a także daje pewność poprawnego działania systemu 

gospodarowania odpadami opartego na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach 

przetwarzania odpadów komunalnych.  Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarowania odpadami, wszystkie 

wytworzone zmieszane odpady komunalne w granicach jednego regionu muszą być również odpowiednio przetworzone 

i zagospodarowane w tym regionie. Natomiast odpady zebrane selektywnie mogą być przetwarzane i 

zagospodarowywane poza granicami regionu, w którym zostały selektywnie zebrane. Wojewódzki Plan Gospodarki 

Odpadami przyjął cele długoterminowe do roku 2023 i krótkoterminowe do roku 2017 dla poszczególnych rodzajów 

odpadów.8  

                                                           

8 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012 
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Na terenie gminy Międzylesie brak czynnego wysypiska odpadów. 

Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne położone na dz. nr 50/2, 52/1,52/2; 

53;56;57/1;57/2 w obrębie Międzylesie posiada decyzję na zamknięcie nr 7/2008 wydaną przez Starostę Kłodzkiego 

26.03.2008 r. (zmienioną decyzjami: Starosty Kłodzkiego nr 35/1/2011 z 12.08.2011 r.; Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego nr DOW-S-V.7241.22.2015.AK:MK z 13.02.2015 r. oraz nr DOW-S-V.7241.70.2014.AK:MK z dn. 

16.02.2015 r.). Obecnie trwają czynności zmierzające do kolejnej zmiany w/w decyzji – planowany kierunek rekultywacji: 

przyrodniczy z podstawową funkcją zieleni nieurządzonej. Z założenia po rekultywacji teren ten ma pełnić rolę obszaru 

zieleni, wraz z otaczającym kwatery obszarem, w pełni wykształconych nasadzeń oraz sukcesji naturalnej, stanowiący 

ostoję dla drobnej fauny i awifauny.  Całkowita powierzchnia składowiska 2,3 ha. 

 

Na terenie gminy ujawniane są dziekie składowiska śmieci na terenach zielonych, w lasach, przydrożnych rowach, przy 

ciekach wodnych, sukcesywnie prowadzone są działania gminy, we współpracy z jednostkami podległymi, jak też 

podmiotami zewnętrznymi, mające na celu ich likwidację. 

 

15.6. Telekomunikacja i łączność 

Na terenie miasta i gminy zlokalizowana jest sieć telefonii przewodowej wraz z automatyczną centralą, będące 

własnością Orange Netia. Poza siecią telefonii przewodowej na terenie gminy działają operatorzy telefonii komórkowej. 

W gminie funkcjonuje 1 placówka pocztowa w mieście Międzyelsie przy ul. Powstańców Śląskich 7 oraz punk pocztowy 

w Domaszkowie przy ul. Kolejowej. 

 

16. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW 
PUBLICZNYCH 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020, przyjętego Uchwała Nr 

XLVIII/1622/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Doln. z 

dnia 22 maja 2014 r. poz. 2448 na terenie gminy Międzylesie ujęto następujące zadania służące realizacj i 

ponadlokalnych celów publicznych: 

 znaczeniu krajowym: 

 zadanie pn. Modernizacja linii CE59 na odcinkach Wrocław —Zielona Góra - Szczecin, Kędzierzyn Koźle - 

Chałupki oraz Wrocław - Międzylesie, ujęte w zestawieniu inwestycji zawartych w Master Planie dla Transportu 

Kolejowego w Polsce do 2030 r., 

 zadanie pn. Ochrona przed powodzią Ziemi Kłodzkiej. Przedsięwzięcia ochrony bezpośredniej miasta Kłodzka, 

ujęte w zestawieniu inwestycji zawartych w Programie dla Odry-2006; 

 znaczeniu wojewódzkim: 

 zadania pn.: Zbiornik Nagodzice, ,,Zbiornik Boboszów, ,,Zbiornik Roztoki Bystrzyckie, zawarte w wykazie 

planowanych obiektów małej retencji w Programie Malej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim 

(inwestycje planowane, instytucja odpowiedzialna - RZGW we Wrocławiu), 

 zadanie pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej, zawarte 

w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla regionalnego programu operacyjnego dla 

województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz wykazie zadań przewidzianych do finansowania w ramach 

limitów zobowiązań określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego (inwestycja zrealizowana). 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

185 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Opracowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu „Studium ochrony przed powodzią Kotliny 

Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka” wyznaczyło (zgodnie z obowiązującym na czas 

opracowania studium stanem prawnym) granice zasięgu zalewu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie 

występowania Q1% i Q10%. Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo Wodne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Studium sporządzone przez właściwego dyrektora RZGW 

zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. W kwietniu 2015 roku weszły w życie mapy 

zagrożenia powodziowego. Mapy te objęły rzekę Nysę Kłodzką.  

Od momentu przekazania map opracowanych w I cyklu planistycznym organom administracji, obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią, na terenie Miasta i Gminy Międzylesie stanowią:  

− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat przedstawione 

na mapach zagrożenia powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla Nysy 

Kłodzkiej;  

− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat przedstawione 

na mapach zagrożenia powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla Nysy 

Kłodzkiej  

Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne art. 

88l ust.1 (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) dla obszarów obowiązuje zakaz wykonywania robót oraz czynności 

utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 

 wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych, 

 sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności 

stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub 

odsypisk, 

 zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót 

związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi 

rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z 

obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego 

pieszego lub rowerowego 

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, o których mowa w art. 

88l ust.1 wyżej cytowanych przepisów ustawy Prawo Wodne, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, 

jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym. Ponadto na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

obowiązują zakazy wynikające z art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469). 
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1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ  
W PRZEZNACZENIU TERENÓW W TYM WYNIKAJĄCE Z AUDYTU 
KRAJOBRAZOWEGO ORAZ KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE 
ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM 
WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY 
 

1.1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna,  

Gmina Międzylesie ma wielofunkcyjny charakter z uzupełniającymi się rolami sektorów: usługowego, w tym głównie 

turystycznego, rolniczego i produkcyjnego. Sektor produkcyjny ma najmniejsze znaczenie w strukturze funkcjonalnej 

gminy i w związku z wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi nie może stanowić głównego kierunku rozwoju 

gminy. 

W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie zebranych materiałów inwentaryzacyjnych oraz na podstawie 

występujących powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, przyjęto następujący system obsługi ludności Gminy 

i Miasta Międzylesie: 

Ośrodek gminny 2 poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym obsługujący w zakresie usług ponadpodstawowych teren całej 

gminy – miasto Międzylesie. Pełni ono funkcję administracyjną (gminną), stanowi ośrodek koncentracji mieszkalnictwa 

i usług dla ludności oraz obsługi rolnictwa. Miasto Międzylesie pełni funkcję lokalnego centrum rozwoju, które jest 

istotnym czynnikiem wzrostu i kumuluje usługi oraz inne działalności gospodarcze w skali umożliwiającej społeczny 

i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi miejscowości. 

Ośrodki 1 poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym, współpracujące z ośrodkiem gminnym to przede 

wszystkim wieś Domaszków, stanowiąca najważniejszy ośrodek usługowo - produkcyjny w gminie po mieście 

Międzylesie oraz wspomagające 1 poziom obsługi wsie Długopole Górne i Goworów. Są to ośrodki stanowiące etap 

pośredni w kompleksowym systemie obsługi ludności, o odpowiednio dużej liczbie ludności w rejonie obsługi. Funkcjami 

rozwojowymi tych miejscowości są funkcje: usług, w tym usług turystyki i mieszkalnictwa.  

Wsie elementarne, o funkcjach typowo mieszkaniowych, w tym mieszkalnictwa rekreacyjno - letniskowego i funkcjach 

rolniczych: Boboszów, Dolnik, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, 

Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna, Szklarnia. Funkcjami rozwojowymi 

tych miejscowości są funkcje: mieszkalnictwa, turystyki i wypoczynku a także rolnictwa. 

 

Rozwój miejscowości gminy Międzylesie oparty jest o istniejący układ funkcjonalno przestrzenny i potrzeby z nim 

związane. 

 

1.2. Funkcja rolnicza i leśna oraz gospodarki leśnej i rolniczej 

Pod względem jakości gleb, według klas bonitacyjnych, gmina Międzylesie nie posiada bardzo korzystnych warunków do 

produkcji rolniczej. Gruntów o najwyższym wskaźniku bonitacji (II- III klasa) jest bardzo mało, a gleby klas I nie 

występują. 

Istniejące gospodarstwa wymagają wsparcia metod produkcji rolniczej zgodnych z zasadami ochrony środowiska i 

ochrony przyrody, ponieważ na terenie gminy użytki zielone zajmują ponad 28 % powierzchni całej gminy i ponad 50 %  

użytków rolnych gminy, a wśród zbiorowisk łąkowych jest wiele chronionych siedlisk. 

Jako alternatywę dla gospodarstw indywidualnych proponuje się rozwój agroturystyki i rolnictwo ekologiczne. 

Dopuszcza się zalesianie gruntów rolnych klas bonitacyjnych IV-VI oraz nieużytków. 

Dopuszcza się ustalanie w planach miejscowych zakazu zabudowy na gruntach rolnych. 

Ze względu na znaczną lesistość gminy funkcja gospodarki leśnej należy do ważniejszych w gminie, w związku z  

charakterem ochronnym kompleksów leśnych gminy, o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych objętych 

ochrona przyrodniczą lasy stanowią ważną bazę do rozwoju funkcji turystycznej. 
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Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, zbliżonego do 

pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. 

Gospodarka leśna na omawianym terenie prowadzona jest w oparciu o plany urządzenia lasu, sporządzane przez ich 

administratorów. 

Dopuszcza się funkcjonowanie i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenach leśnych na 

podstawie przepisów odrębnych. 

Zalesienie gruntów będzie miało wpływ na kształtowanie krajobrazu przyrodniczego i ochronę środowiska w 

poszczególnych miejscowościach, a także zmniejszy zagrożenie występowania erozji, oraz poprawi retencjonowanie 

wód i warunki mikroklimatyczne. Tereny zalesione mogą być również wykorzystywane w celach turystycznych i 

wypoczynkowych. 

Dopuszcza się przeznaczanie pod zalesienie gruntów rolnych nie wykazanych w studium pod zalesienie, pod warunkiem 

nie kolidowania z projektowanym i istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej i drogowej i wymogami 

ochrony przyrodniczej lub przepisów odrębnych. 

 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji rolniczej i leśnej oraz 

gospodarki leśnej i rolniczej są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: 

 ZL – tereny lasów; 

 ZLp -  tereny dolesień, 

 ZL/WS – tereny lasów i wód śródlądowych, 

 R – tereny rolne, 

 R(m) - tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki,  

 R/WS – tereny rolne i wód śródlądowych 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej, 

 RM/RU/P – tereny zabudowy zagrodowej, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych oraz zabudowy produkcyjnej, 

 RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, rybackich i leśnych, 

 RU/RM – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, rybackich i leśnych 

oraz zabudowy zagrodowej, 

 

1. Ustalenia dla terenów o symbolu 1ZL – tereny lasów: 

Przeznaczenie dominujące: 

• lasy, 

• naturalne zbiorniki i cieki wodne, 

• wody śródlądowe w tym zbiorniki sztuczne 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• produkcja leśna, 

• dolesienia i zalesienia, 

• tereny rolne, łąki i pastwiska, 

• gospodarstwa leśne – leśniczówki, 

• szlaki piesze, rowerowe, narciarstwa biegowego, konne i inne o funkcji rekreacyjnej i turystycznej wraz z miejscami 

wypoczynku, 

• drogi leśne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi leśne, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

• zbiorniki wodne, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• obowiązują zakazy i nakazy wynikające z przepisów odrębnych. 
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Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• kształtowanie nowych nasadzeń zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności 

biologicznej i zwiększania odporności lasu, 

• przebudowa drzewostanów zniekształconych, 

• ograniczenia regulacji stosunków wodnych do niezbędnych i uzasadnionych potrzebami utrzymania i odnowienia 

lasu, 

• udostępnienie dla rekreacji i turystyki obszarów leśnych. 

 

2. Ustalenia dla terenów o symbolu 1ZL/WS – tereny lasów i wód śródlądowych: 

Przeznaczenie dominujące: 

• lasy, 

• naturalne zbiorniki i cieki wodne. 

• zbiorniki wodne, zbiorniki wodne retencyjne, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• produkcja leśna, 

• dolesienia i zalesienia, 

• tereny rolne, łąki i pastwiska, 

• drogi leśne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi leśne, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• obowiązują zakazy i nakazy wynikające z przepisów odrębnych, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• kształtowanie nowych nasadzeń zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności 

biologicznej i zwiększania odporności lasu, 

• przebudowa drzewostanów zniekształconych, 

• ograniczenie nasadzeń, usuniecie zadrzewień w przypadku realizacji zbiornika. 

 

3. Ustalenia dla terenów o symbolu 1ZLp – tereny dolesień: 

Przeznaczenie dominujące: 

• dolesienia i zalesienia, 

• naturalne zbiorniki i cieki wodne. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• gospodarstwa leśne – leśniczówki, 

• produkcja leśna, stawy hodowlane, 

• szlaki piesze, rowerowe i konne wraz z miejscami wypoczynku, 

• drogi leśne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi leśne, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• ograniczenia regulacji stosunków wodnych do niezbędnych i uzasadnionych potrzebami utrzymania i odnowienia 

lasu, 

• obowiązują zakazy i nakazy wynikające z przepisów odrębnych. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• kształtowanie nowych nasadzeń zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności 

biologicznej i zwiększania odporności lasu, 

• udostępnienie dla rekreacji i turystyki obszarów leśnych. 
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4. Ustalenia dla terenów o symbolu 1R – tereny rolne: 

Przeznaczenie dominujące: 

 tereny rolne, uprawy polowe, łąki i pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i nadwodne.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa siedliskowa, zagrodowa, 

 zabudowa związana z produkcją rolniczą, 

 uprawy ogrodnicze i sadownicze, 

 zbiorniki i cieki wodne, zieleń towarzysząca ciekom i zbiornikom wodnym, zieleń izolacyjna, 

 ośrodki obsługi i produkcji zwierzęcej, z zachowaniem przepisów odrębnych, 

 stawy hodowlane, 

 zalesienia gruntów niskich klas bonitacyjnych gleb i zdegradowanych oraz wprowadzanie zadrzewień śródpolnych o 

charakterze wiatrochronnym i przeciwerozyjnym, 

 szlaki piesze, rowerowe i konne wraz z miejscami wypoczynku, 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi, parkingi, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno błotnych, siedlisk zbiorowisk 

łąkowych i leśnych, torfowisk, podlegających ochronie 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 ochrona zmeliorowanych i drenowanych użytków rolnych, 

 utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do 

właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi). 

 

5. Ustalenia dla terenów o symbolu 2R – tereny rolne: 

Przeznaczenie dominujące: 

 tereny rolne, uprawy polowe, łąki i pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i nadwodne.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 tereny eksploatacji powierzchniowej – dopuszcza się prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem koncesji 

udzielonej na wydobywanie gnejsu ze złoża „Nowa Wieś” 

 zbiorniki i cieki wodne, zieleń towarzysząca ciekom i zbiornikom wodnym, zieleń izolacyjna, 

 ośrodki obsługi i produkcji zwierzęcej, z zachowaniem przepisów odrębnych, 

 stawy hodowlane, 

 zalesienia gruntów niskich klas bonitacyjnych gleb i zdegradowanych oraz wprowadzanie zadrzewień śródpolnych o 

charakterze wiatrochronnym i przeciwerozyjnym, 

 szlaki piesze, rowerowe i konne wraz z miejscami wypoczynku, 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi, parkingi, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno błotnych, siedlisk zbiorowisk 

łąkowych i leśnych, torfowisk, podlegających ochronie 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 ochrona zmeliorowanych i drenowanych użytków rolnych, 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

191 

 utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do 

właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi). 

 

6. Ustalenia dla terenów o symbolu 1R(m) –  tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki: 

Przeznaczenie dominujące: 

 tereny rolne, uprawy polowe, łąki i pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa rekreacyjna, 

 zabudowa usług turystyki 

 zabudowa siedliskowa, zagrodowa, 

 zabudowa związana z produkcją rolniczą, 

 uprawy ogrodnicze i sadownicze, 

 zbiorniki i cieki wodne, zieleń towarzysząca ciekom i zbiornikom wodnym, zieleń izolacyjna, 

 ośrodki obsługi i produkcji zwierzęcej, z zachowaniem przepisów odrębnych, 

 stawy hodowlane, 

 zalesienia gruntów niskich klas bonitacyjnych gleb i zdegradowanych oraz wprowadzanie zadrzewień śródpolnych o 

charakterze wiatrochronnym i przeciwerozyjnym, 

 szlaki piesze, rowerowe i konne wraz z miejscami wypoczynku, 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi, parkingi, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno błotnych, siedlisk zbiorowisk 

łąkowych podlegających ochronie, 

 zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, 

 zakaz naruszania walorów przyrodniczych terenu w tym naruszanie celów ochrony Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego i jego otuliny oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa 

Śnieżnika PLH 020016, 

 przed zrealizowaniem inwestycji inwestor zobowiązany jest do zinwentaryzowania terenu pod katem występowania 

chronionych gatunków zwierząt roślin i grzybów, a w przypadku stwierdzenia ich występowania inwestycja możliwa 

jest do wykonania w przypadku uzyskania odstępstwa od zakazów dotyczących chronionych gatunków zwierząt, 

roślin i grzybów. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 ochrona zmeliorowanych i drenowanych użytków rolnych, 

 utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, 

 maksymalną wysokość zabudowy: 10 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do 

właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi). 

 

6. Ustalenia dla terenów o symbolu 1R/WS – tereny rolne i wód śródlądowych: 

Przeznaczenie dominujące: 

 tereny rolne, uprawy polowe, łąki i pastwiska, 

 wody śródlądowe, 

 zbiorniki retencyjune, suche zbiorniki przeciwpowodziowe 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 szlaki piesze, rowerowe i konne wraz z miejscami wypoczynku, 
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 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi, parkingi, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 zakaz zabudowy oraz zalesienia terenu. 

 

7. Ustalenia dla terenów o symbolu 2R/WS – tereny rolne i wód śródlądowych: 

Przeznaczenie dominujące: 

 tereny rolne, uprawy polowe, łąki i pastwiska, 

 wody śródlądowych, 

 stawy hodowlane i rekreacyjne. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zanudowa usługowa,  

 usługi turystyki, 

 szlaki piesze, rowerowe i konne wraz z miejscami wypoczynku, 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi, parkingi, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 zakaz zabudowy oraz zalesienia terenu. 

 

8. Ustalenia dla terenów o symbolu 1RM, 2RM – tereny zabudowy zagrodowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa zagrodowa, 

• usługi agroturystyki,  

• ogrodnictwo i sadownictwo z zabudową szklarniową,   

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• usługi turystyki, 

• zabudowa mieszkaniowa, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• obiekty i urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarki rolnej, 

• usługi mechaniki i diagnostyki pojazdowej, naprawy maszyn rolniczych na zasadach określonych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, 

• adaptacja zabudowy zagrodowej, gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych na zabudowę mieszkaniową lub 

usługi, 

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i 

obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu, 

• tereny oznaczone symbolem 1RM stanowią tereny istniejącej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień zabudowy i 

przekształceń funkcji, tereny oznaczone symbolem 2RM stanowią tereny projektowanej zabudowy. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zachowanie odległości nowych obiektów inwentarskich od najbliższych budynków mieszkalnych na działkach 

sąsiednich na podstawie przepisów odrębnych, 

• w obszarach ochrony przyrodniczej obowiązuje zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, zabudowę należy realizować w sposób nienaruszający istniejącego drzewostanu. 
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• w obszarze chronionego krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów 

budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek i innych zbiorników wodnych z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć 14 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym 

nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi). 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie, 

• dla terenów oznaczonych symbolem 1RM – stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w 

obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w przypadkach 

uzasadnionych istniejącym stanem zagospodarowania działki przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej i maksymalnej powierzchni zabudowy, 

 

9. Ustalenia dla terenów o symbolu 1RM/RU/P – tereny zabudowy zagrodowej, obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz zabudowy produkcyjnej: 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa zagrodowa, 

• usługi agroturystyki,  

• ogrodnictwo i sadownictwo z zabudową szklarniową,  

• obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

• zabudowa produkcyjna. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• usługi turystyki, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• obiekty i urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarki rolnej, 

• usługi mechaniki i diagnostyki pojazdowej, naprawy maszyn rolniczych na zasadach określonych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, 

• adaptacja zabudowy zagrodowej, gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych na zabudowę mieszkaniową lub 

usługi, 

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i 

obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zachowanie odległości nowych obiektów inwentarskich od najbliższych budynków mieszkalnych na działkach 

sąsiednich na podstawie przepisów odrębnych, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć 14 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym 

nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi). 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 
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• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie, 

 

10. Ustalenia dla terenów o symbolu 1RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,  

hodowlanych, ogrodniczych, rybackich i leśnych: 

Przeznaczenie dominujące: 

• obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, rybackich i leśnych, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa zagrodowa, 

• usługi agroturystyki, 

• ogrodnictwo i sadownictwo z zabudową szklarniową,  

• usługi turystyki, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• obiekty i urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarki rolnej, 

• usługi mechaniki i diagnostyki pojazdowej, naprawy maszyn rolniczych na zasadach określonych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, 

• adaptacja zabudowy zagrodowej, gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych na zabudowę mieszkaniową lub 

usługi, 

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i 

obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zachowanie odległości nowych obiektów inwentarskich od najbliższych budynków mieszkalnych na działkach 

sąsiednich na podstawie przepisów odrębnych, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć 14 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym 

nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi). 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie, 

• dla terenów stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych istniejącym stanem 

zagospodarowania działki przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnej 

powierzchni zabudowy 

 

11. Ustalenia dla terenów o symbolu 1RU/RM – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,  

hodowlanych, ogrodniczych, rybackich i leśnych oraz zabudowy zagrodowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

• obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, rybackich i leśnych, 

• zabudowa zagrodowa, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 
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• usługi agroturystyki, 

• ogrodnictwo i sadownictwo z zabudową szklarniową,  

• usługi turystyki, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• obiekty i urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarki rolnej, 

• usługi mechaniki i diagnostyki pojazdowej, naprawy maszyn rolniczych na zasadach określonych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, 

• adaptacja zabudowy zagrodowej, gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych na zabudowę mieszkaniową lub 

usługi, 

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i 

obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zachowanie odległości nowych obiektów inwentarskich od najbliższych budynków mieszkalnych na działkach 

sąsiednich na podstawie przepisów odrębnych, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć 14 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym 

nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi). 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie, 

• dla terenów stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych istniejącym stanem 

zagospodarowania działki przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnej 

powierzchni zabudowy 

 

1.3. Funkcja mieszkaniowa 

W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego ustala się następujące kierunki rozwoju: 

 adaptację, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy; 

 dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług lokalnych, usług 

turystyki,  lub zabudowy mieszkaniowej; 

 kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie zabudowy zwartej 

(wypełnianie luk, enklaw, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych wzdłuż 

istniejących dróg); 

 uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych. 

W obrębie terenów mieszkaniowych dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, usług rzemiosła i usług publicznych, 

niewielkich zespołów garaży i parkingów. Zakłada się utrzymanie istniejącej zieleni towarzyszącej oraz wprowadzanie 

zieleni parkowej, osiedlowej i izolacyjnej.  

 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji mieszkaniowej są tereny 

oznaczone na rysunku studium symbolem: 

 M – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej; 

 M/WS – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i wód powierzchniowych śródlądowych  
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 M/UT - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług turystyki, 

 M/UT/US - tereny zabudowy mieszanej, usług turystyki oraz terenów usług sportu i rekreacji, 

 M/UT/ZLp - tereny zabudowy mieszanej,  usług turystyki i dolesień, 

 MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

 MU/U/P- tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, usługowej, zabudowy produkcyjnej. 

 RM – zabudowy zagrodowej; 

 RM/RU/P – tereny zabudowy zagrodowej, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,  

 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 MW/MU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

 

1. Ustalenia dla terenów o symbolu 1M, 2M - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• zabudowa zagrodowa, 

• zabudowa mieszkaniowo - usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowa  rekreacyjna i letniskowa, 

• na terenach wiejskich gminy: pojedyncza zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności z zachowanymi elementami 

wiejskiej struktury przestrzennej, 

• na terenie miasta: zabudowa wielorodzinna 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• usługi turystyki, hotelarstwo i agroturystyka, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

• tereny oznaczone symbolem 1M stanowią tereny istniejącej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień zabudowy i 

przekształceń funkcji, tereny oznaczone symbolem 2M stanowią tereny projektowanej zabudowy. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza granice inwestora, 

• w obszarach ochrony przyrodniczej obowiązuje zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, zabudowę należy realizować w sposób nienaruszający istniejącego drzewostanu. 

• w obszarze chronionego krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów 

budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek i innych zbiorników wodnych z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć na terenach wiejskich: 14 m i liczba kondygnacji wraz z 

poddaszem użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne oraz na terenie miasta: 16 m i liczba 

kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym nie może wynieść więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• dla terenów oznaczonych symbolem 1M – stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w 

obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w przypadkach 
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uzasadnionych istniejącym stanem zagospodarowania działki przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej i maksymalnej powierzchni zabudowy, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

2. Ustalenia dla terenów o symbolu 1M/WS- tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej i wód powierzchniowych 

śródlądowych. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• zabudowa zagrodowa, 

• zabudowa mieszkaniowo - usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowa  rekreacyjna i letniskowa, 

• wody powierzchniowe śródlądowe, zbiorniki wodne, zbiorniki wodne retencyjne, suche zbiorniki przeciwpowodziowe 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• usługi turystyki, hotelarstwo i agroturystyka, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

• tereny stanowią tereny istniejącej zabudowy, na których wyznaczono zbiornik przeciwpowodziowy. 

 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza granice inwestora, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć na terenach wiejskich: 14 m i liczba kondygnacji wraz z 

poddaszem użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne oraz na terenie miasta:  

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

3. Ustalenia dla terenów o symbolu 1M/UT, 2M/UT - tereny zabudowy mieszanej i usług turystyki. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• zabudowa zagrodowa, 

• zabudowa mieszkaniowo - usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowa  rekreacyjna i letniskowa, 

• na terenach wiejskich gminy: pojedyncza zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności z zachowanymi elementami 

wiejskiej struktury przestrzennej, 

• na terenie miasta: zabudowa wielorodzinna 

• usługi turystyki, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 
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• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

• tereny oznaczone symbolem 1M/UT stanowią tereny istniejącej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień zabudowy i 

przekształceń funkcji, tereny oznaczone symbolem 2M/UT stanowią tereny projektowanej zabudowy. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza granice inwestora, 

• w obszarach ochrony przyrodniczej obowiązuje zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, zabudowę należy realizować w sposób nienaruszający istniejącego drzewostanu. 

• w obszarze chronionego krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów 

budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek i innych zbiorników wodnych z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć na terenach wiejskich: 14 m i liczba kondygnacji wraz z 

poddaszem użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne oraz na terenie miasta: 16 m i liczba 

kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym nie może wynieść więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• dla terenów oznaczonych symbolem 1M/UT – stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się, w przypadkach 

uzasadnionych istniejącym stanem zagospodarowania działki, przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej i maksymalnej powierzchni zabudowy, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

4. Ustalenia dla terenów o symbolu 3M/UT - tereny zabudowy mieszanej i usług turystyki. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• zabudowa zagrodowa, 

• zabudowa mieszkaniowo - usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowa  rekreacyjna i letniskowa, 

• na terenach wiejskich gminy: pojedyncza zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności z zachowanymi elementami 

wiejskiej struktury przestrzennej, 

• na terenie miasta: zabudowa wielorodzinna 

• usługi turystyki, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza granice inwestora, 

 zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno błotnych, siedlisk zbiorowisk 

łąkowych podlegających ochronie, 

 zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, 
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 przed zrealizowaniem inwestycji inwestor zobowiązany jest do zinwentaryzowania terenu pod katem występowania 

chronionych gatunków zwierząt roślin i grzybów, a w przypadku stwierdzenia ich występowania inwestycja możliwa 

jest do wykonania wyłącznie w przypadku uzyskania odstępstwa od zakazów dotyczących chronionych gatunków 

zwierząt, roślin i grzybów. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć na terenach wiejskich: 14 m i liczba kondygnacji wraz z 

poddaszem użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne oraz na terenie miasta: 16 m i liczba 

kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym nie może wynieść więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

5. Ustalenia dla terenów o symbolu 1M/UT/US - tereny zabudowy mieszanej, usług turystyki oraz terenów usług sportu i 

rekreacji. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• zabudowa zagrodowa, 

• zabudowa mieszkaniowo - usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowa  rekreacyjna i letniskowa, 

• na terenach wiejskich gminy: pojedyncza zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności z zachowanymi elementami 

wiejskiej struktury przestrzennej, 

• na terenie miasta: zabudowa wielorodzinna 

• usługi turystyki, 

• usługi sportu i rekreacji (place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska 

sportowe) 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza granice inwestora, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć: 14 m i liczba kondygnacji wraz z poddaszem 

użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

6. Ustalenia dla terenów o symbolu 1M/UT/UP - tereny zabudowy mieszanej, usług turystyki oraz usług publicznych. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• zabudowa zagrodowa, 

• zabudowa mieszkaniowo - usługowa, 
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• zabudowa mieszkaniowa  rekreacyjna i letniskowa, 

• na terenach wiejskich gminy: pojedyncza zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności z zachowanymi elementami 

wiejskiej struktury przestrzennej, 

• na terenie miasta: zabudowa wielorodzinna 

• usługi turystyki, 

• tereny usług publicznych, sportu i rekreacji (place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i 

rekreacji, boiska sportowe) 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza granice inwestora, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć: 14 m i liczba kondygnacji wraz z poddaszem 

użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

7. Ustalenia dla terenów o symbolu 1M/UT/ZLp - tereny zabudowy mieszanej,  usług turystyki i dolesień. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• zabudowa zagrodowa, 

• zabudowa mieszkaniowo - usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowa  rekreacyjna i letniskowa, 

• na terenach wiejskich gminy: pojedyncza zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności z zachowanymi elementami 

wiejskiej struktury przestrzennej, 

• na terenie miasta: zabudowa wielorodzinna 

• usługi turystyki, 

• tereny dolesień, lasów i parków leśnych, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza granice inwestora, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć na terenach wiejskich: 14 m i liczba kondygnacji wraz z 

poddaszem użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne  

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

201 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

8. Ustalenia dla terenów o symbolu 1MU, 2MU- tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowo – usługowa, (w zakresie której dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo – usługowej, zabudowy zagrodowej) 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza granice inwestora, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć na terenach wiejskich: 14 m i liczba kondygnacji wraz z 

poddaszem użytkowym nie może wynieść więcej niż 3 kondygnacje nadziemne oraz na terenie miasta: 16 m i liczba 

kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym nie może wynieść więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

9. Ustalenia dla terenów o symbolu 1MU/U/P- tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, usługowej, zabudowy 

produkcyjnej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowo – usługowa, (w zakresie, której dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo – usługowej), 

• zabudowa usługowa, 

• zabudowa produkcyjna. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• w przypadku lokalizowania funkcji mieszkaniowej należy zapewnić oddzielenie funkcji mieszkaniowej od funkcji 

produkcyjnej, poprzez lokalizowanie strefy usługowej, zieleni izolacyjnej, lub lokalizowanie działalności których 

oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, nie wykracza poza granice inwestora i nie oddziałuje na tereny 

mieszkaniowe. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć na terenach wiejskich: 16 m  

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy płaskie, dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 
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• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

10. Ustalenia dla terenów o symbolu 1MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza granice inwestora, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć 16 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym 

nie może wynieść więcej niż 5 kondygnacje nadziemne,  

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy płaskie, dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

• dla terenów stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych istniejącym stanem 

zagospodarowania działki przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnej 

powierzchni zabudowy. 

 

11. Ustalenia dla terenów o symbolu 1MW/MU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy 

mieszkaniowo - usługowej. 

Przeznaczenie dominujące: 

• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

• zabudowa mieszkaniowo – usługowa (w zakresie której dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo – usługowej), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

• zieleń urządzona, parki, skwery, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza poza granice inwestora, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dla zabudowy maksymalna wysokość nie może przekroczyć 16 m, liczba kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym 

nie może wynieść więcej niż 5 kondygnacje nadziemne,  

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 
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• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• dachy płaskie, dwuspadowe, wielospadowe, naczółkowe i mansardowe, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

• dla terenów  stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych istniejącym stanem 

zagospodarowania działki przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnej 

powierzchni zabudowy. 

 

1.4. Funkcja turystyczna i rekreacyjna 

Turystyka i szeroko pojęta rekreacja, wykorzystująca wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu jest jedną z 

najważniejszych rozwojowych dziedzin Gminy Międzylesie. 

Obszar gminy wskazany jest do intensywnego ruchu turystycznego, który może wspomagać rozwój ekonomiczny 

poszczególnych miejscowości i gospodarstw rolnych. Gmina Międzylesie jest doskonałą bazą wypadową turystyki 

górskiej ale również do pobliskich miejscowości uzdrowiskowych. 

Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej opiera się na szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych gminy, z 

których najważniejsze to: górski charakter krajobrazu, lesistość, liczne atrakcje przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. 

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy promować inwestycje sportowe i turystyczne oparte na koncepcji 

ekorozwoju, harmonijnie wpisanego w struktury przyrodnicze, gospodarcze oraz społeczne regionu. Ekologiczny rozwój 

turystyki powinien być nastawiony na budowę małych ośrodków dla turystów poszukujących spokoju i odosobnienia oraz 

kontaktu z naturą. Ten kierunek, zgodny z ideą ekorozwoju, zakłada unikanie degradacji walorów przyrodniczych. Tereny 

gminy Międzylesie predysponowane są do rozwoju dwóch rodzajów aktywizacji ekoturystycznej: 

 agroturystyka – tworzona w oparciu o bazę noclegową i żywieniową indywidualnych gospodarstw rolnych. 

Predysponowane do rozwoju agroturystyki są wszystkie miejscowości w gminie; 

 różnorodna baza noclegowa i żywieniowa w specjalnie przygotowanych punktach. Mogą to być: nowo 

budowane niewielkie ośrodki, istniejące zabudowania folwarczne, pola biwakowe, campingi. Predysponowane 

do rozwoju turystyki wiejskiej są wszystkie miejscowości w gminie. 

Biorąc pod uwagę zasoby przyrodniczo – krajobrazowe regionu oczekuje się rozwoju następujących form ekoturystyki: 

 krajoznawcza – polegająca na zwiedzaniu różnych miejsc i obiektów. Ta forma dotyczy zarówno turystów 

wypoczywających kilka godzin, jak i kilku dni; 

 rekreacyjna weekendowa – przyjazdy w wolne dni od pracy z możliwością zakwaterowania, połączona z 

różnymi formami turystyki specjalistycznej; 

 turystyka specjalistyczna: turystyka piesza,  rowerowa, narciarska ; obserwacje przyrody; fotografika; hippika. 

Aby osiągnąć wyżej wymieniony cel należy przede wszystkim: 

 zainwestować w budowę nowych funkcjonalnych obiektów sportowo – rekreacyjnych; 

 rozszerzać bazę noclegową i gastronomiczną; 

 przygotować zabytki kultury i przyrody na przyjęcie turystów poprzez: urządzenie parkingów, ogrodzenia oraz 

inne działania zależne od specyfiki miejsca; 

 zorganizować tereny do liniowej i obszarowej penetracji turystycznej na przyjęcie wypoczywających: pola 

biwakowe, wiaty, punkty widokowe, 

 zmodernizować oznakowanie sieci szlaków dla turystyki pieszej i rowerowej, a także oznakować trasy dla 

turystyki konnej oraz utworzyć sieć ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych. 

Ponadto wskazane jest wprowadzanie funkcji turystycznych do obiektów zabytkowych. Na całym obszarze gminy 

niniejsze studium dopuszcza się wytyczanie tras i szlaków turystycznych różnego rodzaju w zależności od aktualnego 

zapotrzebowania. 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji turystycznej i rekreacyjnej, 

poza terenami mieszkaniowymi oznaczonymi symbolem 1M, 2M, 1MU, 2MU, 1RM, 1MW, 1MW/MU, M/UT/US, 

M/UT/ZLp na których funkcja turystyki i rekreacji dopuszczona jest jako uzupełniająca oraz oznaczonych symbolem 
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1M/UT i 2M/UT na których funkcja turystki i rekreacji jest równorzędna z funkcją mieszkaniową, są przede wszystkim 

tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

 UT – tereny usług turystyki, 

 UT/U – tereny usług turystyki i zabudowy usługowej, 

 UT/US/MU - teren usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 

 U/UT/MU- tereny zabudowy usługowej, usług turystyki i zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 

 US – tereny o dominującej funkcji usług sportu i rekreacji, 

 US/UT – tereny usług sportu i rekreacji oraz usług turystyki, 

 US/R– tereny usług sportu i rekreacji, terenów rolnych, 

 US/UK – tereny usług sportu, rekreacji i usług kultury. 

 

Poza wyznaczonymi terenami do rozwoju funkcji turystycznej, na terenie całej gminy dopuszcza się lokalizowanie 

ścieżek rowerowych, tras turystycznych, tras narciarskich, punków widokowych, w tym wież widokowych i innych budowli 

i urządzeń związanych z rekreacją i turystyką, z zachowaniem przepisów odrębnych. 

 

1. Ustalenia dla terenów o symbolu 1UT, 2UT – tereny usług turystyki: 

Przeznaczenie dominujące: 

 usługi turystyki,  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 usługi publiczne, 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 na terenach istniejących i planowanych usług nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie zaopatrzenia tych 

terenów w komunikację i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 tereny oznaczone symbolem 1UT stanowią tereny istniejącej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień zabudowy i 

przekształceń funkcji, tereny oznaczone symbolem 2UT stanowią tereny projektowanej zabudowy. 

 w obszarach ochrony przyrodniczej obowiązuje zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, zabudowę należy realizować w sposób nienaruszający istniejącego drzewostanu. 

 w obszarze chronionego krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów 

budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek i innych zbiorników wodnych z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: na terenach wiejskich 14 m oraz na terenie miasta 16 m z wyłączeniem 

wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy 

(wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami 

ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 
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 dla terenów stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych istniejącym stanem 

zagospodarowania działki przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnej 

powierzchni zabudowy, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

2. Ustalenia dla terenów o symbolu 1UT/U, 2UT/U – tereny usług turystyki i zabudowy usługowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 usługi turystyki,  

 zabudowa usługowa; 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 usługi publiczne, 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 na terenach istniejących i planowanych usług nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie zaopatrzenia tych 

terenów w komunikację i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym, 

 tereny oznaczone symbolem 1UT/U stanowią tereny istniejącej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień zabudowy i 

przekształceń funkcji, tereny oznaczone symbolem 2UT/U stanowią tereny projektowanej zabudowy. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: na terenach wiejskich 14 m oraz na terenie miasta 16 m z wyłączeniem 

wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy 

(wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami 

ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna  20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 dla terenów stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych istniejącym stanem 

zagospodarowania działki przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnej 

powierzchni zabudowy, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

3. Ustalenia dla terenów o symbolu 3UT/U – tereny usług turystyki i zabudowy usługowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 usługi turystyki,  

 zabudowa usługowa; 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 usługi publiczne, 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 
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 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 na terenach istniejących i planowanych usług nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie zaopatrzenia tych 

terenów w komunikację i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 teren stanowi zabytkowy obiekt zamku w Międzylesiu - warunki zabudowy należy ustalać indywidulanie 

z zachowaniem istniejących walorów zabytkowych, oraz zasad zagospodarowania terenu wynikającego 

z zapotrzebowania, warunków konserwatorskich i przepisów odrębnych . 

 

4. Ustalenia dla terenów o symbolu 1UT/US/MU - teren o dominującej funkcji usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz 

zabudowy mieszkaniowo - usługowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa, 

 usługi turystyki,  

 zabudowa mieszkaniowo – usługowa (w zakresie, której dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo – usługowej), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 usługi publiczne, 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 na terenach istniejących i planowanych usług nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie zaopatrzenia tych 

terenów w komunikację i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 

m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 
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5. Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/UT/MU- tereny zabudowy usługowej, usług turystyki i zabudowy mieszkaniowo - 

usługowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa, 

 usługi turystyki,  

 usług sportu i rekreacji, place zabaw, obiekty, tereny i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, 

boiska sportowe, 

 zabudowa mieszkaniowo – usługowa (, (w zakresie której dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo – usługowej), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 usługi publiczne, 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 na terenach istniejących i planowanych usług nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie zaopatrzenia tych 

terenów w komunikację i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 

m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

6.Ustalenia dla terenów o symbolu 1US – tereny usług sportu i rekreacji 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny usług sportu i rekreacji (terenowych i kubaturowych obiektów i urządzeń związanych ze sportem, rekreacją, 

szeroko rozumianym wypoczynkiem i turystyką tradycyjną i kwalifikowaną, place zabaw, boiska sportowe z 

zapleczem socjalno - sanitarnym, sale gimnastyczne, a także siedziby stowarzyszeń, klubów itp.), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa administracyjno – socjalna, 

• usługi, 

• zieleń urządzona, parki, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 
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• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 60% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

7.Ustalenia dla terenów o symbolu 1US/UT – tereny usług sportu i rekreacji oraz usług turystyki 

Przeznaczenie dominujące: 

 usługi turystyki,  

 tereny usług sportu i rekreacji (terenowych i kubaturowych obiektów i urządzeń związanych ze sportem, rekreacją, 

szeroko rozumianym wypoczynkiem i turystyką tradycyjną i kwalifikowaną, place zabaw, boiska sportowe z 

zapleczem socjalno - sanitarnym, sale gimnastyczne, a także siedziby stowarzyszeń, klubów itp.), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa usługowa, 

 usługi publiczne, 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 na terenach istniejących i planowanych usług nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie zaopatrzenia tych 

terenów w komunikację i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

 w obszarach ochrony przyrodniczej obowiązuje zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, zabudowę należy realizować w sposób nienaruszający istniejącego drzewostanu. 

 w obszarze chronionego krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów 

budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek i innych zbiorników wodnych z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 

m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

8. Ustalenia dla terenów o symbolu 2US/UT – tereny usług sportu i rekreacji oraz usług turystyki 

Przeznaczenie dominujące: 

 usługi turystyki, agroturystyki 

 tereny usług sportu i rekreacji (terenowych i kubaturowych obiektów i urządzeń związanych ze sportem, rekreacją, 

szeroko rozumianym wypoczynkiem i turystyką tradycyjną i kwalifikowaną, place zabaw, boiska sportowe z 

zapleczem socjalno - sanitarnym, sale gimnastyczne, a także siedziby stowarzyszeń, klubów itp.), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 zabudowa zagrodowa, 
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 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 

m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

8. Ustalenia dla terenów o symbolu 3US/UT – tereny usług sportu i rekreacji oraz usług turystyki 

Przeznaczenie dominujące: 

 usługi turystyki, agroturystyki 

 tereny usług sportu i rekreacji (terenowych i kubaturowych obiektów i urządzeń związanych ze sportem, rekreacją, 

szeroko rozumianym wypoczynkiem i turystyką tradycyjną i kwalifikowaną, place zabaw, boiska sportowe z 

zapleczem socjalno - sanitarnym, sale gimnastyczne, a także siedziby stowarzyszeń, klubów itp.), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa mieszkaniowa, 

 zabudowa zagrodowa, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 

m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

9. Ustalenia dla terenów o symbolu 1US/UK – tereny usług sportu, rekreacji i usług kultury: 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny usług sportu i rekreacji (terenowych i kubaturowych obiektów i urządzeń związanych ze sportem, rekreacją, 

szeroko rozumianym wypoczynkiem i turystyką tradycyjną i kwalifikowaną, place zabaw, boiska sportowe z 

zapleczem socjalno - sanitarnym, sale gimnastyczne, a także siedziby stowarzyszeń, klubów itp.), 

• usługi kultury (biblioteki, domy ludowe, świetlice wiejskie),  
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Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• miejsca przeznaczone na imprezy masowe, 

• usługi,  

• usługi publiczne, 

• zieleń urządzona, parki, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• maksymalna wysokość zabudowy 14 m, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

 

10. Ustalenia dla terenów o symbolu 1US/R– tereny usług sportu i rekreacji, terenów rolnych 

Przeznaczenie dominujące: 

 tereny usług sportu i rekreacji (terenowych i kubaturowych obiektów i urządzeń związanych ze sportem, rekreacją, 

szeroko rozumianym wypoczynkiem i turystyką tradycyjną i kwalifikowaną, place zabaw, boiska sportowe z 

zapleczem socjalno - sanitarnym, sale gimnastyczne, a także siedziby stowarzyszeń, klubów itp.), 

 tereny rolne  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 

m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

1.5. Funkcja usługowa 

Funkcja usługowa na terenie Miasta i Gminy Międzylesie powinna się rozwijać w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców. W każdej miejscowości powinien być zapewniony dostęp do usług handlu. Oprócz wydzielonych terenów 

pod usługi dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych wśród zabudowy mieszkaniowej. 

Funkcja usługowa na terenie Miasta i Gminy Międzylesie jest ściśle związana z funkcją turystyczną i produkcyjną. 
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Podstawowym ośrodkiem usługowym jest miasto Międzylesie, skupiające funkcje usług publicznych, w tym administracji, 

a także stanowiące centrum usługowe. W pozostałych miejscowościach funkcje usługowe realizowane powinny być w 

zakresie niezbędnym zarówno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, jak i rozwoju terenów zainwestowanych. Należy 

dążyć do wyodrębnienia lokalnych ośrodków usługowych w poszczególnych miejscowościach gminy. 

Przewiduje się poszerzanie zakresu usług w obszarze miasta i poszczególnych jednostkach wiejskich. Dla rozwoju 

terenów usługowych zakłada się: 

 Koncentrację terenów usług w centralnej części Miasta Międzylesie oraz jako pomocniczy ośrodek we wsi 

Domaszków, 

 Lokalizację obiektów usług publicznych i komercyjnych nieuciążliwych w obrębie istniejących i projektowanych 

terenów mieszkaniowych. 

Charakter zabudowy usługowej powinien nawiązywać do charakteru sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy zespół zabudowy usługowej tworzy wyodrębniony układ, możliwy do rozbudowy, wyróżniający 

się spośród pozostałej zabudowy układu urbanistycznego lub ruralistycznego. W celu wzbogacenia układów zabudowy 

dopuszcza się lokalizowanie dominant przestrzennych, decydujących o charakterze wnętrz urbanistycznych i całych 

obszarów. 

Dopuszcza się zmiany przeznaczenia terenów usług publicznych na inne cele, zgodnie z mogącymi się zmieniać 

zapotrzebowaniem. Rezygnacja z użytkowania terenu lub obiektu z funkcji publicznej na tereny prywatne np. 

mieszkaniowe lub inne usług dopuszczalna jest pod warunkiem zapewnienia potrzeb na innych terenach lub obiektach 

lub stwierdzenia braku potrzeby funkcjonowania danego obiektu usługowego. 

Ustala się lokalizowanie usług oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej i innych usług publicznych na terenach 

mieszkaniowych, mieszkaniowo – usługowych, usługowych oraz innych zgodnie z ustaleniami studium. W planach 

miejscowych dopuszcza się wydzielanie terenów wyłącznie pod cele usług publicznych lub jako funkcję uzupełniajace 

i mieszane. 

 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji usługowej są przede 

wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami : 

 U –tereny zabudowy usługowej, 

 U/KS tereny zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej, stacja benzynowa, 

 UP – tereny usług publicznych, 

 UP/UO – tereny usług publicznych i usług oświaty, 

 UKs – tereny usług sakralnych, 

 UKs/ZC – tereny usług sakralnych i cmentarzy, 

 U/P –tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, 

 U/KK - tereny zabudowy usługowej i obsługi komunikacji kolejowej; 

 U/P/Ef - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz tereny elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń 

fotowoltaicznych, wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW. 

 

1. Ustalenia dla terenów o symbolu 1U - tereny zabudowy usługowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa,  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 usługi publiczne, 

 place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 
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Ograniczenia zagospodarowania: 

 na terenach istniejących i planowanych usług nie dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, poza niezbędnymi obiektami i urządzeniami w zakresie zaopatrzenia tych 

terenów w komunikację i infrastrukturę techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: na terenach wiejskich 12 m oraz na terenie miasta 14 m z wyłączeniem 

wysokości obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych 

obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów 

krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie 

 dla terenów  stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych istniejącym stanem 

zagospodarowania działki przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnej 

powierzchni zabudowy. 

 

2. Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/KS - tereny zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej, 

stacja benzynowa: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa,  

 tereny obsługi komunikacji samochodowej, stacja benzynowa, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 10 m z wyłączeniem wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 30 

m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

3. Ustalenia dla terenów o symbolu 1UP – tereny usług publicznych: 

Przeznaczenie dominujące: 

• usługi publiczne, realizowane jako usługi oświaty (szkoły i przedszkola) i kultury (biblioteki, domy ludowe, świetlice 

wiejskie), placówki administracji, obiekty straży pożarnej, obiekty służby zdrowia, opieki społecznej. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 
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• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe z zapleczem 

socjalno - sanitarnym, sale gimnastyczne, a także siedziby stowarzyszeń, klubów itp., 

• miejsca przeznaczone na imprezy masowe, 

• usługi,  

• zabudowa mieszkaniowa, 

• zieleń urządzona, parki, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• maksymalna wysokość zabudowy 16 m, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

4. Ustalenia dla terenów o symbolu 2UP – tereny usług publicznych: 

Przeznaczenie dominujące: 

• usługi publiczne służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury 

fizycznej, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• drogi publiczne, sieci infrastruktury technicznej służących, 

• punkt informacji turystycznej 

 Ograniczenia zagospodarowania: 

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

5. Ustalenia dla terenów o symbolu 3UP – tereny usług publicznych: 

Przeznaczenie dominujące: 

• usługi publiczne służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury 

fizycznej, ochrony zdrowia, 

• inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy, w zakresie utrzymania czystości i 

porządku, obsługi istniejącego cmentarza komunalnego 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• drogi publiczne, sieci infrastruktury technicznej służących, 

• punkt informacji turystycznej, 

 Ograniczenia zagospodarowania: 

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 
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• maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

6. Ustalenia dla terenów o symbolu 1UP/UO – tereny usług publicznych i usług oświaty: 

Przeznaczenie dominujące: 

• usługi publiczne, i kultury (biblioteki, domy ludowe, świetlice wiejskie), placówki administracji, obiekty straży pożarnej, 

obiekty służby zdrowia, opieki społecznej. 

• usługi oświaty (szkoły i przedszkola), 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe z zapleczem 

socjalno - sanitarnym, sale gimnastyczne, a także siedziby stowarzyszeń, klubów itp., 

• miejsca przeznaczone na imprezy masowe, 

• usługi,  

• zabudowa mieszkaniowa, 

• zieleń urządzona, parki, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób niekolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• maksymalna wysokość zabudowy 14 m, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

7. Ustalenia dla terenów o symbolu 1UKs – tereny usług sakralnych: 

Przeznaczenie dominujące: 

• usługi sakralne (realizowane jako kościoły i ośrodki wyznaniowe, kaplice). 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa mieszkaniowa, 

• usługi oświaty, opieki społecznej, kultury i zdrowia, 

• cmentarz 

• zieleń urządzoną i mała architektura, 

• drogi wewnętrzne, parkingi, ciągi pieszo - jezdne, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, dotyczące wyznaczenia szerokości stref ochrony sanitarnej wokół 

cmentarzy  

• na terenach objętych ochroną konserwatorską prowadzenie wszelkich prac zgodnie z wymogami konserwatorskimi 

we współpracy z właściwymi służbami ochrony zabytków dla zachowania tradycyjnej formy zabudowy, 
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• przeprowadzanie dróg technologicznych oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń i obiektów 

towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu, 

• zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

8. Ustalenia dla terenów o symbolu 1UKs/ZC– tereny usług sakralnych i cmentarzy: 

Przeznaczenie dominujące: 

• usługi sakralne (realizowane jako kościoły i ośrodki wyznaniowe, kaplice), 

• cmentarz. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa mieszkaniowa, 

• usługi oświaty, opieki społecznej, kultury i zdrowia, 

• zieleń urządzoną i mała architektura, 

• drogi wewnętrzne, parkingi, ciągi pieszo - jezdne, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, dotyczące wyznaczenia szerokości stref ochrony sanitarnej wokół 

cmentarzy  

• na terenach objętych ochroną konserwatorską prowadzenie wszelkich prac zgodnie z wymogami konserwatorskimi 

we współpracy z właściwymi służbami ochrony zabytków dla zachowania tradycyjnej formy zabudowy, 

• przeprowadzanie dróg technologicznych oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń i obiektów 

towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu, 

• zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

9. Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/P, 2U/P - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa,  

 zabudowa produkcyjna, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 usługi publiczne, 

 obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości zabudowy 

produkcyjnej,  

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym, 

 tereny oznaczone symbolem 1U/P stanowią tereny istniejącej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień zabudowy i 

przekształceń funkcji, tereny oznaczone symbolem 2U/P stanowią tereny projektowanej zabudowy. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

216 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych 

do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi 

i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie, 

 dla terenów stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych istniejącym stanem 

zagospodarowania działki przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnej 

powierzchni zabudowy. 

 

10. Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/KK - tereny zabudowy usługowej i obsługi komunikacji kolejowej: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa,  

 tereny komunikacji kolejowej i obsługi komunikacji kolejowej, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 usługi publiczne, 

 zabudowa produkcyjna, 

 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszącye tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

 adaptacja istniejących budynków kolejowych lub ich części na cele mieszkaniowe i usługowe, 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości zabudowy 

produkcyjnej,  

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych 

do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami technicznymi 

i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

11. Ustalenia dla terenów o symbolu 1U/P/Ef - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz tereny elektroenergetyki 

- lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych, wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy 

przekraczającej 100 kW: 

Przeznaczenie dominujące: 

 zabudowa usługowa,  

 zabudowa produkcyjna, 

 tereny elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych, wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych 

o mocy przekraczającej 100 kW, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 usługi publiczne, 

 obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, usługi sportu i rekreacji, 
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 zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości zabudowy 

produkcyjnej,  

 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym, 

 strefa ochronna urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW ustala 

się w granicy terenu, 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

 maksymalną wysokość zabudowy: 14 m z wyłączeniem wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 

m), 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie, 

 dla terenów stanowiących obszary istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych istniejącym stanem 

zagospodarowania działki przekraczanie wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i maksymalnej 

powierzchni zabudowy. 

 

1.6. Funkcja produkcyjna i górnicza 

Rozwój funkcji produkcyjnej opiera się na kontynuacji tej funkcji, dotyczy to wykorzystania terenów istniejących oraz 

nowo wyznaczonych terenów stanowiących rezerwy pod rozwój szeroko rozumianych aktywności gospodarczych. 

Działalność związana z produkcją i przemysłem jest istotna z punktu widzenia dalszego rozwój społeczno - 

gospodarczego gminy. 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji produkcyjnej i górniczej są 

przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

 P – tereny zabudowy produkcyjnej 

 P/U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej 

 PG – tereny eksploatacji powierzchniowej surowców naturalnych; 

Ponadto na terenie oznaczonym symbolem 2R  dopuszcza się prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem 

koncesji udzielonej na wydobywanie gnejsu ze złoża „Nowa Wieś” 

 

1. Ustalenia dla terenów o symbolu 1P - tereny zabudowy produkcyjnej,  

Przeznaczenie dominujące: 

• Tereny zabudowy produkcyjnej (zabudowa produkcyjna, przemysłowa, bazy, składy i magazyny) 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa usługowa 

• zabudowa administracyjno – socjalna  

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 
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Ograniczenia zagospodarowania: 

 stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości zabudowy aktywności 

gospodarczej graniczącej bezpośrednio z zabudową mieszkaniową w postaci zieleni izolacyjnej lub innych 

zabezpieczeń,  

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

• maksymalna wysokość zabudowy 14 m, z wyłączeniem wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 

m) 

• wielkość działki budowlanej do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

2. Ustalenia dla terenów o symbolu 1P/U - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej,  

Przeznaczenie dominujące: 

• Tereny zabudowy produkcyjnej (zabudowa produkcyjna, przemysłowa, bazy, składy i magazyny) 

• Tereny zabudowy usługowej, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa administracyjno – socjalna  

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

 stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości zabudowy aktywności 

gospodarczej graniczącej bezpośrednio z zabudową mieszkaniową w postaci zieleni izolacyjnej lub innych 

zabezpieczeń,  

• należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi użytkowników, nie 

powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

• maksymalna wysokość zabudowy 14 m, z wyłączeniem wysokości budowli, obiektów i urządzeń technicznych 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania zabudowy (wysokość tych obiektów i urządzeń zgodna z wymaganiami 

technicznymi i środowiskowymi, w tym wymogami ochrony walorów krajobrazowych obszaru oraz nie wyższa niż 50 

m) 

• wielkość działki budowlanej do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

3. Ustala się dla terenów o symbolu 1PG - tereny eksploatacji powierzchniowej surowców naturalnych: 
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Przeznaczenie dominujące: 

• tereny eksploatacji złóż kopalin,  

• zakłady górnicze i związane z nimi zakłady produkcyjne i przeróbcze. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa administracyjno – socjalna  

• zieleń urządzona, zieleń izolacyjna,  

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i 

obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• obowiązują przepisy odrębne, 

• prace wydobywcze na terenie obszaru górniczego należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie warunków 

środowiskowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym norm hałasu i zapylenia, dla sąsiedniej zabudowy 

mieszkaniowej 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• prowadzenie działalności związanej z eksploatacją na warunkach określonych w przepisach odrębnych, 

• gromadzenie, przemieszczanie i zagospodarowywanie mas ziemnych i skalnych powstałych w wyniku eksploatacji 

kopalin ze złóż niebędących odpadami w myśl przepisów odrębnych w zakresie gospodarki odpadami, 

• nie określa się minimalnej powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalnej powierzchni zabudowy terenu 

przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie, 

• rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzjach uzyskiwanych na podstawie 

przepisów odrębnych. 

 

1.7. Funkcja infrastruktury technicznej 

Tereny wydzielone pod funkcje infrastruktury technicznej stanowią miejsca lokalizacji obiektów i urządzeń różnego typu z 

zakresu energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki itp., niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania innych obiektów czy terenów. Poza wydzielonymi terenami, mieszczącymi obiekty i 

urządzenia z zakresu infrastruktury technicznej na pozostałych terenach o funkcji mieszkaniowej, usługowej, 

przemysłowej, rolniczej itd. dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach 

odrębnych. 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji infrastruktury technicznej 

są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: 

 1K - tereny obiektów i urządzeń odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków; 

 1G/IT– tereny gazownictwa i infrastruktury technicznej; 

 1O/Z – tereny gospodarki odpadami do rekultywacji, tereny zieleni. 

Dla powyższych  terenów obowiązuje: 

 dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących pod warunkiem, że działania te nie 

spowodują uciążliwości obiektu dla otoczenia, nie będą sprzeczne z przepisami odrębnymi oraz zasadami i 

warunkami zagospodarowania terenu określonymi w niniejszym studium; 

 dopuszcza się przeznaczanie w części lub całości terenów pod inne cele związane z infrastrukturą techniczną, niż 

wynikające z ustalenia podstawowego i istniejącego przeznaczenia oraz wprowadzanie usług publicznych pod 

warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi; 

 ustala się warunek zachowania właściwych zabezpieczeń, w przypadku uciążliwości terenu dla zabudowy 

sąsiedniej, w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej; 

 dopuszcza się jako uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

o zabudowa administracyjna i socjalna, związana z funkcją podstawową, budynki gospodarcze, 
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o zieleń urządzona i izolacyjna nie kolidująca z urządzeniami infrastruktury technicznej, 

o drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, inne sieci infrastruktury technicznej 

oraz urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym 

przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu. 

 pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w planie miejscowym. 

 

Poza wyznaczonymi lokalizacjami na rysunku studium dopuszcza się na całym terenie wprowadzenie ujęć wód, 

urządzeń hydrotechnicznych, przepompowi ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków, stacji transformatorowych i innych 

urządzeń i obiektów służących obsłudze infrastruktury technicznej. 

 

Szczególnymi obiektami w zakresie infrastruktury technicznej są tereny wskazane do produkcji energii odnawialnej. 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, w tym o mocy przekraczającej 100 

kW są, poza terenem produkcyjno – usługowym z dopuszczoną funkcją energetyki odnawialnej oznaczonym symbolem 

1P/U/Ef, tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: 

 Ef – tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 

kW – farma fotowoltaiczna, 

 WS/EW - tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz tereny elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń 

elektrowni wodnej, wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW  

Poza wyznaczonymi terenami dopuszcza się lokalizowanie urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy nie przekraczającej 100 kW: 

 terenów i urządzeń związanych z energetyką wodną, obiekty i tereny hydroenergetyczne, elektrownie wodne oraz 

urządzeń związanych z energetyką solarną (m. in. panele fotowoltaiczne) i geotermalną, z uwzględnieniem 

ograniczeń ochrony przyrodniczej i środowiskowej. 

 

1. Ustala się dla terenów o symbolu 1Ef – tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy powyżej 100 kW – farma fotowoltaiczna  

Przeznaczenie dominujące: 

 tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW 

– farma fotowoltaiczna  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa administracyjna i socjalna, związana z funkcją podstawową, budynki gospodarcze, 

• zieleń urządzona i izolacyjna nie kolidująca z urządzeniami infrastruktury technicznej, 

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, inne sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i 

obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu od urządzeń 

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW ustalą się w odległości 10 od granic 

terenu, w strefie tej ustala się zakaz lokalizowania zabudowy za wyjątkiem infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej, uciążliwości inwestycji, w tym emisja hałasu nie może poza granicami strefy przekraczać 

dopuszczonych norm określonych przepisami odrębnymi. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• zasady i sposoby zagospodarowania zgodnie z warunkami technicznymi urządzeń i obowiązującymi przepisami 

odrębnymi. 
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2. Ustala się dla terenów o symbolu 1WS/EW - tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz tereny elektroenergetyki - 

lokalizowania urządzeń elektrowni wodnej, wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 

kW 

Przeznaczenie dominujące: 

 tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW 

– elektrownia wodna, 

 tereny wód śródlądowych. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zabudowa i urządzenia, związane z funkcją podstawową, 

• zieleń urządzona i izolacyjna nie kolidująca z urządzeniami infrastruktury technicznej, 

• drogi publiczne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi i garaże, inne sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i 

obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu od urządzeń 

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW ustalą się w granicy terenu, 

uciążliwości inwestycji, w tym emisja hałasu, nie może poza granicami strefy przekraczać dopuszczonych norm 

określonych przepisami odrębnymi. 

• piętrzenie wód z utrzymaniem migracji ryb. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• zasady i sposoby zagospodarowania zgodnie z warunkami technicznymi urządzeń i obowiązującymi przepisami 

odrębnymi. 

• obowiązują przepisy odrębne. 

 
 
 
 

1.8. Tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych śródlądowych 

W ramach niniejszej zmiany studium na obszarze gminy funkcjonują tereny zieleni różnych typów, mniej lub bardziej 

zbliżone do siedlisk naturalnych, wymagające wysokiej dbałości o stan ich zachowania jak i stałego powiększania ich 

powierzchni. Część z nich w ramach kompleksów leśnych i dolesień opisano w poprzednich rozdziałach. Poniżej mowa 

jest o zieleni towarzyszącej terenom osadniczym, o charakterze ozdobnym lub osłonowym. Drugim składnikiem są 

wszelkiego rodzaju cieki i zbiorniki wodne, występujące jako naturalne lub półnaturalne składniki przyrody ożywionej. 

 

W ramach niniejszego studium terenami szczególnie predysponowanymi do pełnienia funkcji zieleni urządzonej i wód 

powierzchniowych śródlądowych są przede wszystkim tereny oznaczone na rysunku studium symbolami: 

 ZP – tereny zieleni publicznej urządzonej; 

 ZP/KP – tereny zieleni publicznej urządzonej i parkingów; 

 ZD – tereny ogrodów działkowych; 

 ZI – tereny zieleni izolacyjnej; 

 ZI/R – tereny zieleni izolacyjnej, tereny rolne; 

 ZI/U – tereny zieleni izolacyjnej i tereny zabudowy usługowej; 

 ZC – tereny cmentarzy; 

 ZE /ZP– tereny zieleni naturalnej i zieleni publicznej; 

 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych. 
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1. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZP - tereny o dominującej funkcji zieleni urządzonej: 

Przeznaczenie dominujące: 

• zieleń urządzona (parki, obiekty i urządzenia związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni, skwery, obiekty małej 

architektury). 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• przeznaczenie terenu na pozostałe formy zieleni, w tym m.in. lasy i zadrzewienia, zakrzewienia oraz tereny rolne jako 

zachowanie stanu istniejącego, 

• miejsca przeznaczone na imprezy masowe, 

• obiekty usług podstawowych, place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, boiska sportowe, na 

warunkach określonych w miejscowych planach,  

• zbiornik i cieki wodne,  

• ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• nie dopuszcza się lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji. 

 

2. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZP/KP - tereny funkcji zieleni urządzonej i parkingów: 

Przeznaczenie dominujące: 

• zieleń urządzona (parki, obiekty i urządzenia związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni, skwery, obiekty małej 

architektury), 

• parkingi, miejsca postojowe, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• przeznaczenie terenu na pozostałe formy zieleni, w tym m.in. lasy i zadrzewienia, zakrzewienia oraz tereny rolne jako 

zachowanie stanu istniejącego, 

• miejsca przeznaczone na imprezy masowe, 

• obiekty usług podstawowych, place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, boiska sportowe, na 

warunkach określonych w miejscowych planach,  

• zbiornik i cieki wodne,  

• ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• nie dopuszcza się lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji. 

 

3. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZD tereny ogrodów działkowych 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny ogrodów działkowych, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 
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• zieleń urządzona, parki 

• place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne, boiska sportowe,  

• ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• nie dopuszcza się lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• nie określa się minimalnej powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalnej powierzchni zabudowy terenu 

przeznaczonego do inwestycji, 

• obowiązują przepisy odrębne, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

4. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZI -tereny zieleni izolacyjnej: 

Przeznaczenie dominujące 

• tereny zieleni izolacyjnej. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• przeznaczenie terenu na pozostałe formy zieleni urządzonej i nieurządzonej, w tym m.in. parki, lasy i zadrzewienia, 

zakrzewienia oraz tereny rolne jako zachowanie stanu istniejącego, 

• obiekty małej architektury, 

• zbiornik i cieki wodne,  

• ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• nie dopuszcza się lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 70% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 20% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

5. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZI/R -tereny zieleni izolacyjnej, tereny rolne: 

Przeznaczenie dominujące 

• tereny zieleni izolacyjnej, 

• tereny rolne 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• przeznaczenie terenu na pozostałe formy zieleni urządzonej i nieurządzonej, w tym m.in. parki, lasy i zadrzewienia, 

zakrzewienia oraz tereny rolne jako zachowanie stanu istniejącego, 

• obiekty małej architektury, 

• zbiornik i cieki wodne,  

• ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 
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• nie dopuszcza się lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

6. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZI/U-tereny zieleni izolacyjnej: 

Przeznaczenie dominujące 

• tereny zieleni izolacyjnej, 

• zabudowa usługowa, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• przeznaczenie terenu na pozostałe formy zieleni urządzonej i nieurządzonej, w tym m.in. parki, lasy i zadrzewienia, 

zakrzewienia oraz tereny rolne jako zachowanie stanu istniejącego, 

• obiekty małej architektury, 

• zbiornik i cieki wodne,  

• ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• nie dopuszcza się lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• maksymalna wysokość zabudowy 7 m, 

• minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, 

• pozostałe zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 

 

7. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZC – tereny cmentarzy: 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny cmentarzy, obejmujące także kaplice, obiekty usługowe i administracyjne związane z obsługą cmentarzy, 

obiekty sanitarne,  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• usługi kultu religijnego i krematoryjne na warunkach określonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, 

• ciągi piesze i rowerowe,  

• zieleń urządzona i mała architektura, 

• drogi wewnętrzne, parkingi, ciągi pieszo - jezdne, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, dotyczące wyznaczenia szerokości stref ochrony sanitarnej wokół 

cmentarzy wolnej od zabudowy: 

• przeprowadzanie dróg technologicznych oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń i obiektów 

towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu, 

• zasady i warunki zagospodarowania terenu do ustalenia w miejscowym planie. 
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8. Ustala dla terenów o symbolu 1WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny cieków i zbiorników wód śródlądowych. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• obowiązują przepisy odrębne. 

 

9. Ustala się dla terenów o symbolu 1ZE/ZP - zieleni naturalnej i zieleni urządzonej, publicznej: 

Przeznaczenie dominujące 

• tereny zieleni naturalnej, ekologicznej, 

• tereny zieleni urządzonej i publicznej 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• użytkowanie rolnicze, bez prawa do zabudowy 

• zbiornik i cieki wodne,  

• ciągi piesze i rowerowe, 

• drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu. 

Ograniczenia zagospodarowania: 

• zakaz zabudowy, zalesiania i zadrzewiania terenu. 

Kierunki zagospodarowania terenów, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów: 

• nie ustala się. 

 

1.9. Tereny wyłączone spod zabudowy 

Poniżej określa się następujące tereny wyłączone spod nowej zabudowy: 

• tereny lasów i dolesienia, (za wyjątkiem urządzeń i budynków związanych z obsługą ruchu turystycznego, 

punktów widokowych, parkingów, obiektów małej architektury, dróg, ścieżek, tras pieszych rowerowych i 

narciarskich, z zachowaniem przepisów odrębnych), 

• tereny rolne, znajdujące się w granicach udokumentowanych siedlisk podlegających ochronie, 

• tereny udokumentowanych złóż kopalin: „Długopole”– złoże piaskowców cisowych, „Długopole Górne N” – złoże 

piaskowca, „Gniewoszów” –złoże amfibolitów, „Nowa Wies” – złoże gnejsów, „Różanka” – złoża krystalicznych 

wapieni ciosowych łącznie z marmurami metamor,  za wyjątkiem zabudowy i budowli związanych z eksploatacją 

złóż. 

1.10. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej wynikające z audytu 

krajobrazowego  

Brak jest kierunków zmian wynikających z audytu krajobrazowego województwa dolnośląskiego. 

 
 

2. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO 
ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO 

2.1. Ogólne ustalenia ochrony środowiska 

1. Należy chronić naturalne ekosystemy pozostawiając je w możliwie nienaruszonym stanie. 

2. Należy przywracać równowagę ekologiczną środowiska obszarów przekształconych lub zdegradowanych 

poprzez przywracanie naturalnych warunków siedliskowych dla danego ekosystemu. 

3. Na terenach podmokłych należy zachować naturalne cechy siedlisk, ponadto pożądane jest zachowanie lasów 

łęgowych, oczek wodnych i starorzeczy wraz z siedliskami nadbrzeżnymi. 
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4. W gospodarce leśnej (na terenach lasów i dolesień) należy dążyć do sukcesywnej przebudowy struktury 

gatunkowej zadrzewień, stosownie do warunków siedliskowych. Przy dolesianiu nowych terenów należy 

uwzględnić lokalne uwarunkowania siedliskowe. Z dolesień powinny być wyłączone wilgotne łąki i zbiorowiska 

roślinne na podmokłych siedliskach. Tereny planowanych dolesień nie mogą powodować zmian warunków 

siedliskowych terenów podmokłych lub innych cennych siedlisk. 

5. Zaleca się by przebudowa elementów systemów melioracyjnych, wynikająca z inwestowania na terenach 

zmeliorowanych, nie powodowała niekorzystnych zmian stosunków gruntowo - wodnych, zwłaszcza na 

terenach tworzących system przyrodniczy gminy (również w powiązaniu z miastem), przebudowa taka wymaga 

uzgodnienia z właściwymi organami. 

6. W ochronie środowiska ważne znaczenie ma ochrona gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, co należy 

osiągać poprzez sukcesywne porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenach zainwestowanych oraz  

wdrażanie odpowiednich (proekologicznych) kierunków produkcji rolniczej. 

7. Działalność produkcyjno - gospodarcza oraz nowe zainwestowanie na obszarze gminy powinno w najwyższym 

stopniu uwzględniać warunki gruntowo – wodne i podatność na przenikanie zanieczyszczeń do gruntu. 

8. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko należy lokalizować poza terenami 

przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową oraz poza ustalonymi strefami ochrony sanitarnej ujęć wód. 

Ograniczenie to nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz innych urządzeń i obiektów, 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów. 

9. Uciążliwość danej inwestycji nie powinna wykraczać poza nieruchomość, do której inwestor posiada tytuł prawny. 

10. Należy chronić oraz przeprowadzić rewaloryzację zabytkowych założeń zieleni zabytkowej oraz zapewnić 

zachowanie towarzyszących im panoram widokowych w krajobrazie naturalnym. 

 

2.2. Obszary i obiekty objęte ochroną przyrodniczą 

Na obszarze Miasta i Gminy Międzylesie ochronie przyrodniczej podlegają: 

 Śnieżnicki Park Krjobrazowy, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie, 

 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry 

Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016, 

 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Dzika 

Orlica PLH 020061, 

 gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych 

 pomniki przyrody; 

Zaleca się utrzymanie istniejących form ochrony a także w razie potrzeby obejmowanie ochroną nowych obszarów i 

obiektów charakteryzujących się szczególnie cennymi walorami przyrodniczymi. 

Wprowadzanie zainwestowania na terenach, na których stwierdzono występowanie podlegających ochronie prawnej 

gatunków i siedlisk, nie powinno oddziaływać negatywnie na ich występowanie i funkcjonowanie. 

1) Dla obszarów NATURA 2000 obowiązuje zachowanie warunków i celów ochrony tych obszarów zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 

2) Dla Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego obowiązuje zachowanie warunków i celów ochrony tych obszarów 

zgodnie z przepisami odrębnymi oraz obowiązują zakazy zawarte w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 6 

z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 63, poz. 809): 

 „realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150);  

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 
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 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby 

ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub napraw urządzeń wodnych, z wyjątkiem zadrzewień rosnących na 

terenach wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne; 

 pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i 

zwierząt, a także minerałów;  

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 

zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, 

remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce 

rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;  

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;  

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;  

 utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;  

 organizowania rajdów motorowych i samochodowych.” 

 

3) Dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia  

zawarte w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 4 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego: 

 „zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz 

tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z 

racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25. poz. 150, 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby 

ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości. w tym kopalnych szczątków roślin i 

zwierząt, a także minerałów, 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 

zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, 

naprawą łub remontem urządzeń wodnych, 

 dokonywania zmian stosunków wodnych. jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 

wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, 

 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek i innych zbiorników 

wodnych. z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej lub rybackiej.” 

 

2.3. Obszary proponowane do objęcia ochroną 

Na terenie gminy Międzylesie nie proponuje się do objęcia ochroną żadnych dodatkowych obszarów. 

Studium dopuszcza wyznaczanie obszarów lub obiektów do ochrony miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego oraz innymi przepisami prawa miejscowego, w zależności od zgłoszonych potrzeb lub ujawnionych 

walorów elementów środowiska. 
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2.4. Ochrona powietrza 

W celu obniżenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń do powietrza należy: 

 stosować ekologiczne paliwa do celów grzewczych (energia elektryczna, gaz, oleje opałowe oraz wysokosprawne, 

niskoemisyjne systemy grzewcze paliw stałch itp.); 

 wprowadzić alternatywne, ekologiczne systemy wytwarzania ciepła i energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, 

kotłownie na biomasę: zrębki wierzby energetycznej itd.); 

 poprawić stan techniczny dróg, w celu zmniejszenia emisji spalin; 

 tworzyć naturalne bariery izolacyjne (bufory zanieczyszczeń) wzdłuż ciągów komunikacyjnych, promować i 

zwiększać atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych środków transportu. 

 

2.5. Ochrona wód powierzchniowych 

Wody powierzchniowe należy chronić przed zanieczyszczeniem w sposób kompleksowy zgodnie z najnowszymi 

technologiami i obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem istniejących obiektów infrastruktury technicznej. Aby to 

osiągnąć należy:  

 uregulować gospodarkę ściekową tego obszaru poprzez modernizację i rozwój systemów kanalizacyjnych i 

oczyszczalni ścieków; 

 koryta rzek i ich brzegi zachować bez zmian, zaś w przypadku koniecznej regulacji brzegów stosować materiały i 

formy obudowy zharmonizowane z otoczeniem; 

 zachować w pełni ciągi zieleni łęgowej wzdłuż brzegów rzek; 

 modernizować obiekty i urządzenia zaopatrzenia w wodę; 

 prowadzić edukację ekologiczną w zakresie oszczędzania wody; 

 stosować kodeks dobrych praktyk rolniczych i planów nawozowych; 

 graniczyć rolnicze użytkowanie gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych; 

 kontrolować postępowania z nawozami naturalnymi (gnojowica, obornik); 

 likwidować nielegalne zrzutów ścieków komunalnych do wód lub ziemi; 

 promowanie wykorzystania dostępnych zasobów czystych wód powierzchniowych do wykorzystania w procesach 

nie wymagających wód podziemnych (np. hydrotransport, prace porządkowe, podlewanie zieleni). 

Ponadto należy prowadzić właściwą eksploatację, modernizację, konserwację a także odbudowę systemu urządzeń 

melioracji wodnych na obszarze gminy. 

 

2.6. Ochrona gleb 

W celu ochrony przed degradacją gleb należy: 

 stosować kompleksową gospodarkę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych i przechowywaniem nawozów 

naturalnych; 

 promować i stosować nowoczesne, bezpieczne dla środowiska technologie rolnicze; 

 użytkować gleby w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej; 

 zachować torfowiska i oczka wodne jako naturalne zbiorniki wodne; 

 przeciwdziałać degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych; 

 racjonalnie stosować wapno, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych. 

 

2.7. Ochrona przed hałasem 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy powinno się odbywać poprzez: 

 utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna; 

 ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach miejskich i wiejskich oraz wzdłuż 

głównych dróg; 

 wyeliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, z których emisja hałasu nie odpowiada 

przyjętym standardom; 
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 wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego; 

 poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy; 

 poprawę stanu nawierzchni ulic; 

 rozbudowę ścieżek rowerowych; 

 budowę ekranów akustycznych; 

 zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni; 

 właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania wpływu hałasu 

drogowego; 

 działania ograniczające hałas przemysłowy, w tym zwłaszcza przez obowiązek wprowadzania pasów zieleni 

izolacyjnej; 

 

Szczególną ochroną przed hałasem należy również objąć tereny położone wzdłuż drogi krajowej nr 33. Ochrona ta 

powinna polegać przede wszystkim na: 

 ograniczeniu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów objętych ochroną w strefie do 80 m od drogi; 

 w przypadku istniejącej zabudowy należy zapewnić warunki dla zlokalizowania obiektów ochrony czynnej (zieleń 

izolacyjna, ekrany akustyczne). 

 lokalizacja budynków w strefie uciążliwości wymaga zastosowania w tych obiektach zabezpieczeń lub założenia 

elementów osłonowo – ekranizujących staraniem inwestora danego obiektu. 

 

2.8. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Głównym zadaniem jest ograniczenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na mieszkańców gminy poprzez: 

 dotrzymywanie obowiązujących norm w zakresie promieniowania elektromagnetycznego jonizującego i 

niejonizującego; 

 wykorzystywanie w projektowaniu linii nowych technologii materiałowych i rozwiązań projektowych dla 

wyeliminowania w otoczeniu linii, a zwłaszcza na powierzchni ziemi natężeń pola powyżej 1kV/m; 

 wykluczanie w planach zagospodarowania przestrzennego możliwości zabudowy pod trasami linii przesyłowych i w 

pobliżu stacji transformatorowych; 

Wzdłuż linii napowietrznych 20kV należy uwzględnić strefę ograniczonego użytkowania, obejmującą tereny 

zlokalizowane bezpośrednio pod linią oraz pasy terenu o szerokości około 22m, 11 m po obu stronach linii licząc od osi 

linii. Natomiast wzdłuż linii 1kV proponuje się pozostawienie pasów wolnych od zagospodarowania i zadrzewienia o 

szerokości 4m,  po 2m od osi linii. Są to tak zwane strefy techniczne, umożliwiające eksploatację sieci napowietrznych z 

uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu pod liniami 

elektroenergetycznymi należy projektować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie. 

 

2.9. Ochrona przeciwpowodziowa 

Rzekami stwarzającymi największe zagrożenie powodziowe na terenie gminy jest Nysa Kłodzka.  

W kwietniu 2015 roku weszły w życie mapy zagrożenia powodziowego. Mapy te objęły rzekę Bystrzycę Dusznicką.  

Od momentu przekazania map opracowanych w I cyklu planistycznym organom administracji, obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią, na terenie Miasta i Gminy Międzylesie stanowią:  

− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat przedstawione 

na mapach zagrożenia powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla Nysy 

Kłodzkiej;  

− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat przedstawione 

na mapach zagrożenia powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla Nysy 

Kłodzkiej. 
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Dla obszaru szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne art. 

88l ust.1 (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) dla obszarów obowiązuje zakaz wykonywania robót oraz czynności 

utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 

 wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych, 

 sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności 

stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub 

odsypisk, 

 zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót 

związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi 

rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z 

obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego 

pieszego lub rowerowego 

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, o których mowa w art. 

88l ust.1 wyżej cytowanych przepisów ustawy Prawo Wodne, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, 

jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.  

Ponadto na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązuje zakaz wynikający z art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469): „lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków 

chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, w tym w szczególności ich składowania.” 

 

Utrzymuje się w studium planowane suche zbiorniki przeciwpowodziowe Roztoki i Boboszów, wyznaczone 

obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie według Studium 

Ochrony Przed Powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka. Na terenie gminy 

Międzylesie wyznacza się również planowany suchy zbiornik przeciwpowodziowy „Nagodzice”. 

W granicach planowanych suchych zbiorników przeciwpowodziowych ustala się zakaz nowej zabudowy i zalesiania 

terenu. 

 

2.10. Ochrona zasobów surowców mineralnych i wód podziemnych 

W celu ochrony zasobów surowców mineralnych ustala się racjonalne gospodarowanie złożami.  

W ramach ochrony kopalin należy: 

 Prowadzić eksploatację złoża kopalin w sposób gospodarczo uzasadniony, z maksymalnym ograniczeniem 

negatywnych wpływów na środowisko; 

Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z przepisami szczególnymi, przedsiębiorca, na podstawie 

dokumentacji geologicznej oraz warunków określonych w koncesji, sporządza się projekt zagospodarowania złoża. 

Projekt zagospodarowania złoża powinien określać zamierzenia w zakresie: 

 ochrony złóż kopalin, zwłaszcza przez ich racjonalne wykorzystanie; 

 technologii eksploatacji zapewniającej ograniczanie ujemnych skutków wpływu na środowisko. 

Tereny udokumentowanych złóż surowców mineralnych podlegają zakazowi zabudowy i zalesiania aż do momentu 

podjęcia eksploatacji, za wyjątkiem terenów zabudowy istniejącej i dopuszczonej do zabudowy w obowiązujących 

planach miejscowych. 

Ochrona złóż dotyczy udokumentowanych złóż surowców naturalnych: 

 Długopole”– złoże piaskowców cisowych, 

 „Długopole Górne N” – złoże piaskowca, 

 „Gniewoszów” –złoże amfibolitów, 

 „Nowa Wies” – złoże gnejsów, 
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 „Różanka” – złoża krystalicznych wapieni ciosowych łącznie z marmurami metamor. 

oraz udokumentowanego złoża wód leczniczych: 

 „Długopole – Zdrój”. 

 

W granicach udokumentowanego złoża „Długopole – Zdrój” należy: 

 nie lokalizować inwestycji mogących mieć szkodliwy wpływ na skład i jakość wód podziemnych, a w przypadku 

braku możliwości uniknięcia wykonania takich inwestycji ustala się obowiązek przedsięwzięcia środków 

ograniczających szkodliwy wpływ inwestycji na skład i jakość wód podziemnych, 

 każdy napotkany wypływ wody z wyraźną podwyższoną zawartością żelaza lub dwutlenku węgla powinien zostać 

zgłaszany do zakładu górniczego eksploatującego wody. 

 

Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) na omawianym terenie występuje Główny 

Zbiornik Wód Podziemnych GWZP nr 339 Śnieżnik – Góry Bialskie. 

W granicach tego zbiornika należy zakazać lub ograniczyć budowę obiektów produkcyjnych stwarzających zagrożenia 

dla zasobów wodnych, budowy składowisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz oczyszczalni 

ścieków, lokalizacji i eksploatacji ferm hodowlanych stosujących technologie szczególnie dla środowiska, a także innej 

działalności gospodarczej mogącej spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód powierzchniowych oraz 

podziemnych. 

Ponadto ochrona wód podziemnych zgodnie Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla terenu 

gminy Międzylesie obejmuje ochronę obszarów jednolitych części wód podziemnych nr 126 i 138. 

Ochrona wód na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę powinna być realizowana na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych, w tym w decyzjach o ustanowieniu stref ochronnych ujęć wody. 

Ustala się obowiązek zabezpieczenia i ochrony istniejących i projektowanych ujęć wody (studni głębinowych) na 

terenach rolnych i leśnych na całym obszarze Miasta i Gminy. 

 

3. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Na obszarze Miasta i Gminy Międzylesie ochronie kulturowej na podstawie przepisów odrębnych podlegają: 

 obiekty i obszary zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, 

 obiekty i obszary zabytkowe ujęte w wykazie (ewidencji) zabytków, 

 stanowiska archeologiczne ujęte w wykazie (ewidencji) zabytków, 

Zestawienie obiektów w rejestrze zabytków, stanowisk archeologicznych, oraz zewidencjonowanych obiektów 

zabytkowych objętych ochroną konserwatorską przedstawiają wykazy (umieszczone w końcowej części tekstu): 

-Wykaz obiektów zabytkowych Miasta i Gminy Międzylesie, 

-Wykaz stanowisk archeologicznych Miasta i Gminy Międzylesie, 

-Wykaz obszarów zabytkowych Miasta i Gminy Międzylesie. 

 

Utrzymuję  się zróżnicowane pod względem przedmiotu ochrony i reżimów ochrony, strefy ochrony konserwatorskiej: 

 

Strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej: 

Strefę wyznaczono w: Boboszowie, Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie. 

Kamieńczyku, Lesicy, Międzylesiu, Niemojowie, Nowej Wsi, Różance i Szklarni. 

W strefie „A” zakłada się bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z 

działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej. Działania konserwatorskie w strefie „A” zmierzają do zachowania i 

uczytelnienia historycznego układu przestrzennego oraz do konserwacji jego głównych elementów: zabudowy, 

rozplanowania, przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, historycznych linii 
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zabudowy, układów zieleni zabytkowej, kamiennej nawierzchni, małej architektury. Dąży się też do utrzymania 

historycznych podziałów własnościowych i sposobu użytkowania gruntów. Wszelka działalność inwestycyjna, 

budowlana, jak również przebudowy, remonty, adaptacje, dostosowywania do współczesnych funkcji, czy też rozbiórki 

oraz dokonywania podziałów nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy, wymagają uzgodnienia z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków. Strefa „A” jest równoznaczna ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej tak więc na wszelkie 

prace ziemne w jej obszarze wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne i 

wykopaliskowe.  

W strefie tej obowiązuje: 

 rewitalizacja, konserwacja, rewaloryzacja historycznej zabudowy, układów przestrzennych i ich elementów,  

 eliminacja lub waloryzacja form dysharmonijnych (obiektów i urządzeń), 

 uczytelnienie historycznych struktur przestrzennych, 

 dostosowanie nowych obiektów do historycznej zabudowy, układu przestrzennego w zakresie sytuacji, skali, 

bryły, formy i detalu architektonicznego, materiału oraz funkcji, 

 należy zachować i eksponować zasadnicze elementy historycznego układu przestrzennego, w tym przede 

wszystkim: zabudowę, układ ulic i dróg, podział i sposób zagospodarowania działek siedliskowych,  

 dostosowanie charakteru nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej z uwzględnieniem 

harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej. 

 

Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej: 

Strefę „B” ochrony konserwatorskiej wyznacza się w Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, Goworowie, Jaworku, 

Międzylesiu, Nowej Wsi, Roztokach, Różance i Szklarni.  

W granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obowiązują następujące ustalenia: 

 ustala się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim 

układu dróg, sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

  ustala się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem 

współczesnej funkcji do wartości obiektów, 

 wszelka działalność inwestycyjna powinna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już związków 

przestrzennych i planistycznych, 

  nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i 

formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i 

współczesnej, 

 

Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego: 

Strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego wyznaczono w Boboszowie, Dolniku, Długopolu Górnym, Domaszkowie, 

Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie, Kamieńczyku, Lesicy, Michałowicach, Międzylesiu, 

Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Roztokach, Różance, Smreczynie i Szklarni. W granicach 

strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia: 

 ustala się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich 

odtworzeniem, 

 ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem; 

 dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących,  

 ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, (w mieście do 5 

kondygnacji) 

 zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów o 

asymetrycznym nachyleniu połaci, 

 ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub imitującymi dachówkę 

ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu. 
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 ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura regionalna 

inspirowana ma być charakterem budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architektura współczesna, 

komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu, 

 umieszczenie reklam lub innych tablic reklamowych nie związanych bezpośrednio z danym obiektem i 

stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, jest bezwzględnie zabronione; dopuszcza się 

umiejscawianie tablic informacyjnych, instytucji lub szyldów sklepów i zakładów w miejscach na to 

wyznaczonych, we właściwej nie agresywnej formie. 

 

Strefę „W" ochrony archeologicznej 

Strefę „W" ochrony archeologicznej wyznaczono w Długopolu Górnym, Gniewoszowie, Niemojowie, Nowej Wsi. 

W granicach strefy „W” ochrony archeologicznej zakazuje się wszelkiej działalności inwestycyjnej, która mogłaby 

naruszyć specyficzną formę obiektów znajdujących się w niniejszej strefie 

 

Strefa „OW" obserwacji archeologicznej 

Strefa „OW" obserwacji archeologicznej obejmująca miejscowości o średniowiecznej metryce i stanowisk 

archeologicznych wyznaczono w Boboszowie, Długopolu Górnym, Dolniku, Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, 

Goworowie, Jaworku, Lesica, Międzylesiu, Niemojowie, Nagodzicach, Nowej Wsi, Roztokach, Różance i Szklarni. 

W granicach strefy „OW”  

dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi budowlanymi może być wymagane przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Obszary historycznego układu ruralistycznego i urbanistycznego 

 Obszary historycznego układu ruralistycznego, figurujące w wykazie zabytków, wsi: Boboszów, Długopole Górne, 

Domaszków, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Nagodzice, Niemojów, Nowa 

Wieś, Pisary, Roztoki, Różanka i Szklarnia, 

w których przede wszystkim należy dążyć do zachowania historycznej formy budynków istniejących i 

zachowania pierwotnego układu przestrzennego ulic i placów. Priorytetem powinno być odtworzenie 

zdegradowanego i przekształconego układu przestrzennego i zabudowy przysłupowo – zrębowej. Zabudowa 

uzupełniająca powinna być kształtowana na podstawie materiałów ikonograficznych lub nawiązywać do 

historycznej zabudowy istniejącej.  

W Obszarach historycznego układu ruralistycznego należy stosować następujące zasady 

 ustala się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim 

układu dróg, sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

 ustala się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem 

współczesnej funkcji do wartości obiektów, 

 wszelka działalność inwestycyjna powinna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już związków 

przestrzennych i planistycznych, 

  nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i 

formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i 

współczesnej, 

 Obszar ośrodka historycznego układu urbanistycznego miasta Międzylesie – wpisany do rejestru zabytków 

decyzją z dnia 25.11.1965 r. pod numerem 357. Obszar wpisany do rejestru zabytków tożsamy jest z obszarem 

„A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wyznaczonej dla miasta Międzylesie. 

W granicach obszaru należy zachować historyczne formy budynków istniejących i zachowania pierwotnego 

układu przestrzennego ulic i placów. Priorytetem powinno być odtworzenie zdegradowanego i przekształconego 

układu przestrzennego i zabudowy przysłupowo – zrębowej. Zabudowa uzupełniająca powinna być 

kształtowana na podstawie materiałów ikonograficznych lub nawiązywać do historycznej zabudowy istniejącej. 

Obszar podlega prawnej ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi i rygorom konserwatorskim w związku z 
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wpisaniem obszaru do rejestru zabytków oraz ustalonym w studium zasadom dla strefy „A” ochrony 

konserwatorskiej. 

 

Dopuszcza się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego korekty przebiegu ustalonych stref, ustalanie 

dla nich zasad przy zachowaniu celu ochrony poszczególnych terenów oraz ustanawianie nowych stref lub form ochrony 

zgodnie z uzyskanymi wytycznymi i warunkami konserwatorskimi. 

 

4. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

4.1. Infrastruktura komunikacyjna 

Rozwój przestrzenny gminy wiąże się z koniecznością adaptacji istniejącego układu komunikacyjnego do przyszłych 

potrzeb, a więc wymagane będą prace związane z modernizacją i przebudową dróg i ulic, realizowane w celu 

zapewnienia sprawnych powiązań komunikacyjnych na terenie gminy. Dopuszcza się budowę nowych dróg i ulic i 

modernizację z przystosowaniem do parametrów technicznych dla danej kategorii i klasy dróg, w miarę potrzeb i 

możliwości realizacyjnych.  

Nowo powstające inwestycje lokalizowane wzdłuż istniejących dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych mogą 

powodować uniemożliwienie utrzymania odpowiednich warunków technicznych i dalszego funkcjonowania tych dróg. W 

związku z tym wszelkie obiekty budowlane należy lokalizować w odległościach określonych zgodnie ze stosownymi 

przepisami odrębnymi. Należy również zachować odpowiednie odległości pomiędzy włączeniami dróg klas niższych do 

dróg klas wyższych. Dopuszczona jest budowa dróg i ulic niższych klas tj. lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych, 

których przebieg nie został wskazany na rysunku studium, a zostanie ustalony na etapie sporządzania miejscowych 

planów.  

Rozwiązania komunikacyjne do obsługi planowanych terenów należy wykonywać w miarę możliwości realizacyjnych 

wyprzedzająco w stosunku do inwestycji kubaturowych. Szczegółowy przebieg i zasady zagospodarowania będą 

ustalane na etapie miejscowych planów. 

Postuluje się stosowanie ekranów akustycznych, pasów zieleni wzdłuż dróg (przy użyciu roślin z gatunków 

nieinwazyjnych), które będą spełniać rolę bariery dźwiękoizolacyjnej. Stosowane przegrody z zieleni izolacyjnej należy 

realizować jako profesjonalnie kształtowane bariery z zieleni o działaniach dźwiękoizolacyjnych – w formie żywopłotów, 

pasów zieleni posiadających odpowiednią gęstość biomasy i wysokość, z użyciem drzew liściastych i iglastych, 

zimozielonych i odpornych na niszczące skażenia drogowe i przemysłowe. 

 

Układ komunikacyjny miasta i gminy Międzylesie tworzą: 

Drogi krajowe: 

 droga krajowa nr 33, 

 rezerwa pod postulowaną drogę ekspresową, na przebiegu drogi krajowej, 

dopuszcza się w planach miejscowych zmianę wskazanych klas dróg, i ich przebiegu, zgodnie ze szczegółowymi 

warunkami technicznymi oraz w oparciu o warunki wydawane przez zarządcę drogi; 

Zabudowa lokalizowana wzdłuż drogi krajowej podlega: 

 ograniczeniu lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów objętych ochroną w strefie do 160 

m od grniacy z gminą Bustrzyca do Międzylesia oraz 80 m od Międzylesia do Boboszowa, lokalizacja 

budynków w strefie uciążliwości wymaga zastosowania w tych obiektach zabezpieczeń lub założenia 

elementów osłonowo – ekranizujących staraniem inwestora danego obiektu 

 w przypadku istniejącej zabudowy należy zapewnić warunki dla zlokalizowania obiektów ochrony czynnej 

(zieleń izolacyjna, ekrany akustyczne). 
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Drogi wojewódzkie: 

 droga wojewódzka nr 389 - - droga publiczna klasy zbiorczej – 1KDZ 

dopuszcza się w planach miejscowych zmianę wskazanych klas dróg,  i ich przebiegu, zgodnie ze szczegółowymi 

warunkami technicznymi oraz w oparciu o warunki wydawane przez zarządcę drogi, 

 

Drogi powiatowe: 

drogi powiatowe 1KDL drogi publiczne klasy lokalnej: 

o droga nr 3232 Domaszków – Międzygórze, 

o droga nr 3233 D Roztoki - Goworów – Międzylesie, 

o droga nr 3234 D Domaszków – Różanka, 

o droga nr 3235 D Bystrzyca Kłodzka – Długopole Zdrój – Roztoki, 

o droga nr 3269 D Domaszków - Goworów – Międzylesie, 

o droga nr 3270 D Jodłów – Potoczek, 

o droga nr 3271 D Międzylesie – Boboszów, 

o droga nr 3272 D Smreczyna – Kamieńczyk, 

o droga nr 3273 D Roztoki - Nagodzice – Międzylesie, 

o droga nr 3274 D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica – Międzylesie, 

o droga nr 3275 D Niemojów – Różanka. 

dopuszcza się w planach miejscowych zmianę wskazanych klas dróg zgodnie ze szczegółowymi warunkami 

technicznymi oraz w oparciu o warunki wydawane przez zarządcę drogi, 

 

 

Drogi gminne – 1KDD  

dla dróg gminnych publicznych ustala się klasy dróg dojazdowych z dopuszczeniem ustalenia klasy lokalnej lub drogi 

wewnętrznej; dopuszcza się w planach miejscowych zmianę wskazanych klas dróg zgodnie ze szczegółowymi 

warunkami technicznymi oraz w oparciu o warunki wydawane przez zarządców dróg, z którymi krzyżują się drogi 

gminne; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odcinki dróg gminnych, w szczególności obsługujące pojedyncze 

zabudowania, obniżenie klasy do dróg wewnętrznych i nie realizowanie ich jako dróg publicznych. 

 

Pozostałe drogi -  wewnętrzne, transportu rolnego oraz drogi leśne; (nie oznaczone na rysunku studium). 

 

Komunikacją kolejowa 

linia kolejowa nr 276 – 1KK – tereny komunikacji kolejowej, dla której obowiązuje zachowanie warunków technicznych 

określonych w przepisach odrębnych oraz zachowanie odległości elementów zagospodarowania terenu zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 

 

Planuje się następujące zamierzenia inwestycyjne dla dróg: 

 dopuszcza się modernizację oraz korekty przebiegu dróg z przystosowaniem do parametrów technicznych dla 

danej klasy dróg w miarę potrzeb i możliwości realizacyjnych, 

 lokalizację infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem dróg powiatowych należy lokalizować poza 

pasem drogowym, 

 dopuszcza się poszerzenia dróg o rezerwy terenowe przeznaczone na kanały technologiczne, w celu 

zapewnienia niezbędnej infrastruktury związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, 

 dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych w miarę potrzeb i możliwości realizacyjnych, 

 wzdłuż istniejących dróg powiatowych należy zapewnić dodatkowy pas rezerwy terenu pod lokalizacje 

planowanych ścieżek rowerowych. 
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Zakłada się wytyczenie i budowę szlaków i ścieżek rowerowych które docelowo powinny stanowić ważny element 

uzupełniający drogowy układ komunikacyjny i system tras turystycznych. Do ich prowadzenia wykorzystuje się przede 

wszystkim układ dróg gminnych, rolniczych i leśnych, drogi wojewódzkie i powiatowe o małym natężeniu ruchu, 

przystosowanych poprzez wykonanie remontów bieżących, powierzchniowych utrwaleń uzupełnionych  o nowo 

wybudowane odcinki. 

Ze względu na szczególne uwarunkowania na terenie Gminy Międzylesie (teren górski) dopuszcza się realizację dróg o 

obniżonych parametrach, szczególnie w zakresie minimalnej szerokości dróg w liniach rozgraniczających, a także 

zmianę klasy dróg w uzgodnieniu z zarządcą drogi. Za dopuszczalne uznaje się także etapowanie realizacji dróg oraz 

korektę ich przebiegów w stosunku do określonych na rysunku studium, celem ich dostosowania do warunków lokalnych 

związanych z ukształtowaniem terenu, sytuacją własnościową lub względami technicznymi. 

Dla terenów sąsiadujących z terenami kolejowymi należy uwzględnić postanowienia ustawy z dnia 28 marca 2003r. o 

transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 94), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i 

ich usytuowanie (Dz.U. z 1998r. Nr 151 poz. 987) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w 

sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 

ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i 

utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955). W przypadku braku 

możliwości zachowania wymogów ustalonych w powyższych rozporządzeniach należy wystąpić do właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego celem uzyskania odstępstwa. 

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi ruchu samochodowego należy zapewnić rozwój systemu parkingów i miejsc 

obsługi. Niniejsze studium dopuszcza lokalizację parkingów w terenach zabudowy, zarówno w postaci wydzielonych 

terenów, jak i towarzyszących miejsc parkingowych. W tym celu ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych dla 

poszczególnych funkcji terenu: 

 w zabudowie mieszkaniowej 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny, 

 w zabudowie usługowej, za wyjątkiem usług turystyki, 2 miejsca parkingowe na każde 100m2 powierzchni 

użytkowej  

 usługi turystyki, indywidulanie w zależności od rangi i skali obiektu, ale tak aby było zapewnione minimalnie 2 

miejsca postojowe na 10 miejsc noclegowych, 

 w zabudowie produkcyjnej 2 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych, 

 dla innych terenów, do ustalenia indywidulanie w planie, 

Dopuszcza się ustanawianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyższych współczynników 

minimalnych miejsc parkingowych, w szczególności dla terenów nowego zainwestowania oraz dopuszcza się 

różnicowanie ilości miejsc postojowych w zależności od rodzajów realizowanych funkcji. Przy ustalaniu minimalnej ilości 

miejsc postojowych należy zachować ponadto warunki przepisów odrębnych 

Miejsca parkingowe należy zapewniać w obrębie danej nieruchomości. Dopuszcza się stosowanie mniejszych 

wskaźników w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla indywidulanych terenów na których 

istniejąca zabudowa lub wielkość nieruchomości uniemożliwia spełnienie powyższych wskaźników lub dopuszcza się 

odstępstw od ww reguł pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie przewidziany jest parking do obsługi tej funkcji 

lub zorganizowane są miejsca postojowe w ciągu drogi, spełniające wymogi minimalnych ilości miejsc parkingowych. 

Wydzielone tereny parkingów: 

Ustalenia dla terenów o symbolu 1KP - tereny parkingów i garaży: 

Przeznaczenie dominujące: 

 tereny parkingów i garaży,  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

 zabudowa usługowa, 
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 drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty 

towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi 

zasadami zagospodarowania terenu. 

 

4.2. Infrastruktura techniczna 

Na całym obszarze miasta i gminy Międzylesie dopuszcza się lokalizowanie nie przewidzianych w studium urządzeń i 

obiektów infrastruktury technicznej, w tym sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. W szczególności dopuszcza się 

lokalizowanie urządzeń i obiektów stanowiących ekologiczne źródła zaopatrzenia w energię elektryczną. 

Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną: 

 należy dążyć do sytuacji, w której wszystkie nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, w terenach 

zabudowanych poza przyłączami do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod ziemią (linie 

elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia oraz telefoniczne kablowe) oraz mają przebiegać w liniach 

rozgraniczających dróg i ulic, lub innych przestrzeniach publicznych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg; 

 w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci 

poza układem ulic pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projektowaniu 

sieci; 

 wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć 

telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych wymagają zachowania  

warunków technicznych prowadzenia sieci. 

 

4.2.1. Zaopatrzenie w wodę 

W ramach zaopatrzenia w wodę ustala się docelowy rozwój sieci wodociągowych na terenach przewidzianych pod 

rozwój za wyjątkiem terenów do których doprowadzenie sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie lub utrudnione ze 

względów technicznych. Przez wzgląd na szczególne uwarunkowania lokalne alternatywnym sposobem zaopatrzenia w 

wodę powinny być lokalne ujęcia wód oraz, zwłaszcza w przypadku zabudowy rozproszonej, studnie przydomowe. 

Znacząca ilość terenów, przeznaczona w obowiązujących planach miejscowych pod tereny zaopatrzenia w wodę, 

powinna być wystarczająca nawet w perspektywie rozwoju zainwestowania. 

Ustala się ogólne zasady zaopatrzenia w wodę: 

 zaopatrzenie w wodę dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z ujęć wód grupowych, 

komunalnych i indywidulanych z zachowaniem istniejących systemów wodociągowych z dalszą ich rozbudową i 

utrzymaniem; 

 sieć rozdzielczą wodociągową należy prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,  

 dopuszcza się prowadzenie sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 

wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji, 

 rozbudowę sieci na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych, 

 ustala się obowiązek zabezpieczenia i ochrony istniejących i projektowanych ujęć wody (studni głębinowych) na 

terenach rolnych i leśnych na całym obszarze Gminy i Miasta Międzylesie. 

 

Zamierzenia inwestycyjne:  

 zwodociagowanie terenu gminy za wyjątkiem obszarów nieuzasadionych ekonomicznie. 

 

4.2.2. Odprowadzanie ścieków 

Ustala się ogólne zasady odprowadzania i oczyszczenia ścieków bytowych i komunalnych: 

zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych, 

 zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych, 
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 docelową realizację sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków na terenach przewidywanych 

do zbiorowego rozwiązania gospodarki ściekowej, 

 na pozostałych terenach, w tym terenach zlokalizowanych poza zwartymi układami miejscowości, ustala się lokalne 

lub indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków dla 

poszczególnych budynków lub zespołów budynków, 

 dopuszcza się budowę szczelnych bezodpływowych zbiorników lub oczyszczalni przydomowych, 

 dopuszcza się prowadzenie kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami 

nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej 

modernizacji, 

 rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy z zachowaniem 

normatywnych odległości od innych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację zbiorczych kolektorów 

kanalizacyjnych w odległości nie mniejszej niż 5m od budynku. 

Ustala się ogólne zasady odprowadzania wód deszczowych: 

 odprowadzanie wód opadowych z terenu do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, prowadzonej w 

liniach rozgraniczających dróg, 

 rozprowadzenie wód opadowych po terenie zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do cieków wód powierzchniowych, lokalną siecią kanalizacyjną, na 

warunkach określonych przez zarządcę cieku. 

Zamierzenia inwestycyjne: 

Miasto Międzylesie wymaga inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej nie tylko modernizacyjnej ale również 

uzupełnień w istniejącej i planowanej tkance zabudowy.  

Dopuszcza się rozwiązania systemu i odprowadzenia ścieków jako kombinacje rozwiązań grupowych i indywidualnych, 

w sposób zgodny z wymaganiami środowiskowymi. 

 

4.2.3. Zaopatrzenie w gaz 

Ewentualna przyszła budowa sieci gazowej powinna być realizowana z uwzględnieniem obowiązującego prawa 

energetycznego oraz rozporządzeń wykonawczych, w szczególności w oparciu o: 

 wnioski podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci gazowej posiadających tytuł prawny do korzystania z 

przyłączanego obiektu; 

 sporządzony przez przedsiębiorstwo energetyczne plan rozwoju w zakresie sieci gazowej, uwzględniający wytyczne 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ograniczony do zadań, dla których istnieją warunki 

techniczne oraz ekonomiczne dostarczania paliwa gazowego. 

Opłacalność przedsięwzięcia uzależniona jest między innymi od zawarcia odpowiedniej ilości umów o przyłączenie do 

sieci gazowej oraz długości projektowanych gazociągów i przyłączy odpowiednich dla umożliwienia zaistnienia 

warunków technicznych przyłączenia. Stacje redukcyjno – pomiarowe oraz gazociągi stanowią układy hermetycznie 

zamknięte i wyłączając stany awaryjne nie zagrażają środowisku naturalnemu. Wprowadzenie gazyfikacji sprzyja 

ochronie środowiska poprzez eliminację lokalnej emisji pyłów i toksycznych składników spalin.  

 

4.2.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Istniejąca sieć elektroenergetyczna, w świetle przewidywanego rozwoju przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, 

może wymagać rozbudowy w celu zapewnienia odpowiednich poziomów zaopatrzenia w energię elektryczną. 

Ustala się ogólne zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

 zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej lub niekonwencjonalnych źródeł energii, 

 rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi według technicznych warunków 

przyłączenia, uzgodnionych z administratorem sieci, 

 w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi dopuszcza 

się ich przebudowę, 
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 dopuszcza się budowę stacji transformatorowych, 

 dopuszcza się ustalanie strefy technicznej ograniczonego użytkowania umożliwiającą eksploatację sieci 

z uwzględnieniem dojazdu, wzdłuż przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i niskiego 

napięcia. 

 

4.2.5. Zaopatrzenie w energię cieplną 

Wymogi ochrony powietrza atmosferycznego wymuszają potrzebę podjęcia inicjatyw związanych ze zmianą obecnego 

rodzaju paliw używanych do celów grzewczych, szczególnie węgla i drewna, w kierunku szerszego wykorzystania paliw 

uznawanych za ekologiczne. Takim nośnikiem energii może stać się np.: gaz przewodowy.  

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się docelowo zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne i grupowe 

instalacje zasilane gazem, energią elektryczną, innymi paliwami niskoemisyjnymi oraz poprzez niekonwencjonalne 

źródła energii, w tym panele fotowoltaiczne. 

 

4.2.6. Niekonwencjonalne źródła energii 

Studium dopuszcza lokalizowanie urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie 

przekraczającej 100 kW: 

 na całym obszarze gminy i miasta -  terenów i urządzeń związanych z energetyką wodną, obiekty i tereny 

hydroenergetyczne, elektrownie wodne oraz urządzenia związane z energetyką solarną (m. in. panele 

fotowoltaiczne) i geotermalną, z uwzględnieniem ograniczeń ochrony przyrodniczej i środowiskowej. 

Jako obszary, na którym rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, o mocy 

przekraczającej 100 kW wyznaczono tereny oznaczone na rysunku studium symbolem:  

 1Ef – tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 

100 kW – farma fotowoltaiczna , 

 1U/P/Ef - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz tereny elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń 

fotowoltaicznych, wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW. 

 

4.2.7. Telekomunikacja 

W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się rozbudowę istniejących sieci i budowę nowych, w 

zależności od zapotrzebowania, na warunkach określonych przez administratora sieci. 

 

4.2.8. Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami na terenie gminy powinna być prowadzona w oparciu o ustalenia aktualnie obowiązujący 

przepisów odrębnych i regulaminów. 

W granicach szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonego na rysunku studium, należy zachować obowiązujące 

ograniczenia przepisów szczególnych w zakresie gospodarki odpadami. 

 

5. OBSZARY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
O ZNACZENIU LOKALNYM 

Planowane inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, ustalenia ogólne: 

 Utrzymanie, modernizacją i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej miasta i gminy Międzylesie, 

zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z rozwoju zabudowy i inwestycji, 

 Utrzymanie, modernizacja i rozbudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta i gminy Międzylesie, 

zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z rozwoju zabudowy i inwestycji. 

 Sukcesywna budowa sieci kanalizacyjnej na wsiach gminnych, 

 Modernizacja dróg gminnych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego gminy i ruchu 

turystycznego,. 
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 Dalsza sukcesywna rozbudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 Rozbudowa ścieżek i tras rowerowych, tras turystycznych, 

 Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej . 

 

Planowane inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy 

Międzylesie na lata 2015 – 2023  

 Boboszów: 

 remont dróg, 

 budowa świetlicy wiejskiej, 

 urządzenie placu zabaw; 

 Długopole Górne: 

 remont dróg, 

 wymiana sieci wodociągowej, 

 remont budynków zabytkowych, 

 wykonanie Fitness Parku, 

 odbudowa rowu; 

 Dolnik: 

 remont mostu, 

 zainstalowanie lamp ulicznych solarno-wiatrowych wzdłuż drogi powiatowej, 

 remont drogi; 

 Domaszków: 

 remont dróg, 

 przebudowa kładki na most na potoku Domaszkowskim, 

 budowa mostu, 

 rozbudowa sieci wodociągowej, 

 budowa zaplecza sportowego przy kompleksie sportowym w Domaszkowie, 

 budowa miejsc parkingowych, 

 modernizacja budynku przedszkola i budynku gminazjum, 

 rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o salę gimnastyczną i dodatkową klasę; 

 Gniewoszów: 

 urządzenie przystani dla turystów na punkcie widokowym na Jedlniku, 

 remont dróg, 

 budowa wieży widokowej na Czerńcu, 

 Gajnik: 

 remont dróg, 

 urządzenie placu zabaw; 

 Goworów: 

 remont dróg, 

 modernizacja istniejącego ujęcia wody, 

 wymiana dachy na budynku nr 14 i remont sali gimnastycznej w budynku nr 14, 

 budowa oczyszczalni ścieków, 

 budowa sieci kanalizacyjnej, 

 budowa wieży widokowej na Pątniku; 

 Jaworek: 

 remont dróg, 

 urządzenie placu zabaw, 
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 Jodłów: 

 Remont dróg, 

 Odbudowa mostu, 

 Remont świetlicy wiejskiej; 

 Kamieńczyk: 

 remont dróg; 

 Lesica: 

 remont dróg; 

 Międzylesie: 

 remont dróg, 

 budowa dróg, 

 rewitalizacja dawnego kina na salę widowiskową oraz centrum aktywności kulturalnej, 

 remont budynku przedszkola, 

 budowa hali sportowej z zapleczem sportowo – rekreacyjnym, 

 termomodernizacja budynku OSP, 

 modernizacja, rozbudowa stadionu, 

 budowa parkingu przy stadionie, 

 remont i termomodernizacja budynku administracyjnego UMIG 

 budowa kortu tenisowego, boiska do koszykówki i siatkówki, 

 budowa chodnika, 

 rozbudowa budynku wielomieszkaniowego, 

 modernizacja boiska przy zespole szkół, 

 wymiana odcinku wodociągu, 

 termomodernizacja budynku zespołu szkół, 

 Michałowice: 

 odbudowa rowu melioracyjnego, 

 urządzenie placu zabaw; 

 Niemojów  

 budowa infrastruktury informacyjnej o gminie, 

 modernizacja terenu rekreacyjnego, 

 remont dróg; 

 Nagodzice: 

 remont dróg; 

 Nowa Wieś: 

 remont dróg; 

 Pisary: 

 remont dróg, 

 budowa mostów, 

 budowa oświetlenia ulicznego, 

 budowa parkingu, 

 Potoczek: 

 budowa infrastruktury informacyjnej o gminie, 

 remont dróg; 

 Różanka: 

 budowa odcinka sieci wodociągowej, 

 budowa świetlicy wiejskiej, 

 budowa mostu, 
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 remont drogi; 

 Roztoki: 

 Remont dróg, 

 Odbudowa drogi, 

 Budowa odcinka sieci wodociągowej, 

 Budowa oświetlenia ulicznego, 

 Budowa mostów; 

 Smreczyna: 

 Budowa punktu widokowego, 

 Remont dróg, 

 Szklarnia: 

 Remont dróg, 

 Budowa odcinak sieci wodociągowej. 

 

6. OBSZARY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 

Wszystkie decyzje w sprawie zamierzeń inwestycyjnych o znaczeniu ponadlokalnym są podejmowane na bieżąco i 

uwzględniane w wieloletnich planach inwestycyjnych i innych koncepcjach programowych.  

W zmianie studium stwarza się warunki umożliwiające lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, które mogą być rozmieszczane zgodnie z ustaleniami obowiązujących i sporządzanych w przyszłości 

Planów i Strategii ponadlokalnych. 

 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020, przyjętego Uchwatą Nr 

XLVIII/1622/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Doln. z 

dnia 22 maja 2014 r. poz. 2448 na terenie gminy Międzylesie ujęto następujące zadania służące realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych: 

 znaczeniu krajowym: 

 zadanie pn. ,,Modernizacja linii CE59 na odcinkach Wrocław –Zielona Góra - Szczecin, Kędzierzyn Koźle - 

Chałupki oraz Wrocław - Międzylesie, ujęte w zestawieniu inwestycji zawartych w Master Planie dla Transportu 

Kolejowego w Polsce do 2030 r., 

 zadanie pn. Ochrona przed powodzią Ziemi Kłodzkiej. Przedsięwzięcia ochrony bezpośredniej miasta Kłodzka, 

ujęte w zestawieniu inwestycji zawartych w Programie dla Odry-2006; 

 znaczeniu wojewódzkim: 

 zadania pn.: Zbiornik Nagodzice, ,,Zbiornik Boboszów, ,,Zbiornik Roztoki Bystrzyckie, zawarte w wykazie 

planowanych obiektów małej retencji w Programie Matej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim 

(inwestycje planowane, instytucja odpowiedzialna - RZGW we Wrocławiu), 

 zadanie pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej, zawarte 

w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla regionalnego programu operacyjnego dla 

województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz wykazie zadań przewidzianych dofinansowania w ramach 

limitów zobowiązań określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego (inwestycja zrealizowana). 

 

7. OBSZARY DLA, KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
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PRZESTRZENNEGO 

Gmina Międzylesie posiada 100 % pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Na obszarze nie występują obszary, które należy objąć planem miejscowym ze względu na przewidywaną realizację 

programów wojewódzkich lub programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów 

publicznych. 

Na terenie miasta i gminy Międzylesie w studium nie ustala się obszarów wymagających scaleń i podziału 

nieruchomości, nie ustala się zatem terenów do obowiązkowego opracowania planów z tym związanych. 

 

W związku z wejściem w życie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązkowe jest wprowadzenie zmian w 

obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w terminie 30 miesięcy od dnia ich wejścia w 

życie. Na terenie Miasta i Gminy Międzylesie obowiązek dotyczy obszarów szczególnego zagrożenia. 

 
 

8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Miasto i Gmina Międzylesie zamierza znowelizować obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

o tereny nowych inwestycji wskazanych w studium, szczególnie z zakresu terenów publicznych, zabudowy usług 

turystyki i zabudowy mieszkaniowej. 

 

9. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

9.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Gmina Międzylesie nie posiada gruntów o wysokiej wartości produkcyjnej. Powinno się dążyć utrzymania istniejącej  

jakości przestrzeni rolniczej, należy prowadzić gospodarkę rolną z uwzględnieniem: równowagi przyrodniczej, 

różnorodności świata zwierzęcego i roślinnego oraz zachowania stabilności ekosystemów poprzez ochronę siedlisk 

przyrodniczych.  

Zagospodarowanie gruntów na cele rolnicze powinno się odbywać stosownie do warunków glebowych i siedliskowych. 

Podstawowe kierunki i zasady kształtowania rolnej przestrzeni produkcyjnej powinny polegać na: 

 ograniczaniu przeznaczania na cele nierolnicze gruntów o słabych klasach bonitacyjnych; 

 wspieraniu rozwoju produkcji rolniczej; 

 wspieraniu rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; 

 wprowadzania nowych i pielęgnacji istniejących zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, 

 podnoszeniu standardu systemu infrastruktury technicznej, w tym melioracji i urządzeń wodnych. 

 

9.2. Zalesienia 

93%  lasów w gminie została uznana jako lasy ochronne: wodochronne, glebochronne oraz lasy masowego wypoczynku.  

Dopuszcza się przeznaczanie pod zalesienie gruntów rolnych nie wykazanych w studium pod zalesienie, pod 

warunkiem: 

 nie kolidowania z projektowanym i istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej i drogowej; 

 nie kolidowania tych obszarów z celami ochrony obszarów chronionych (obszarów Natura 2000, siedlisk 

chronionych, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Orlickie i 

Bystrzyckie). 

 

9.3. Ochrona lasów 

Ochronę lasów należy prowadzić jako racjonalną gospodarkę zasobami w oparciu o obowiązujące plany urządzenia 

lasów. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

244 

Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, zbliżonego do 

pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej związanej z pozyskiwaniem drewna. 

10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I 
OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

Od momentu przekazania map zagrożenia powodziowego organom administracji, obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią, na terenie Miasta i Gminy Międzylesie stanowią:  

− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat przedstawione na 

mapach zagrożenia powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla Nysy Kłodzkiej;  

− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat przedstawione na 

mapach zagrożenia powodziowego, określone w opracowanych w I cyklu planistycznym mapach dla Nysy Kłodzkiej. 

 

Dla Nysy Kłodzkiej mapy zagrożenia powodziowego określiły zasięg obszaru, na którym prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%). 

 

Gmina Międzylesie jest bardzo zasobna w wody powierzchniowe. Oś hydrologiczną stanowi Nysa Kłodzka, biegnąca 

przez gminę południkowo. Zasilana jest przez liczne cieki i potoki spływające z górskiej części gminy. Roztopy wiosenne 

lub letnie, nawalne opady atmosferyczne, bywają często przyczyną wezbrań powodziowych 

Powodziami na terenie Gminy Międzylesie objęte były tereny: 

 Wszystkie miejscowości obszaru długości Nysy Kłodzkiej (Jodłów, Pisary, Boboszów, Smreczyna, Międzylesie, 

Nagodzice, Roztoki, Domaszków, Długopole Górne). 

 Potok Domaszkowski (Domaszków) 

 Goworówka (Goworów, Michałowice, część Roztok). 

 

Teren gminy Międzylesie nie należy do obszarów szczególnie narażonych na występowanie naturalnych zagrożeń 

geologicznych. Osuwiska i obrywy, tak jak na terenie całych Sudetów, nie mają charakteru powszechnego, z uwagi na 

obecność skał magmowych i metamorficznych, odpornych na procesy ruchów masowych. 

Na terenie gminy brak jest udokumentowanych osuwisk. 

 

Terenami niekorzystnymi do lokalizowania zabudowy ze względu na ukształtowanie terenu i niestabilność podłoża są: 

 wychodnie margli ilastych i iłowców wieku kredowego, przykryta zwietrzeliną gliniastą, często nasycona wodą, 

występują one w formie wąskiego pasa o przebiegu równoległym do Nysy Kłodzkiej, w odległości od niej około 

1 km na zachód. Obszary podmokłe i zabagnione, głównie w rejonach źródliskowych małych cieków na 

zboczach wzniesień, 

 zbocza leżące na północ od wsi Kamieńczyk o długości 650 m i szerokości 100 m, 

 rejon położony na południowy wschód od wsi Dolnik, przecięty drogą, 

 zbocza doliny Nysy Kłodzkiej na północnym krańcu wsi Pisary, 

 Obszary o spadku terenu przekraczające 20% znajdujące się na zboczach doliny Nysy Kłodzkiej w rejonie wsi 

Pisary, Boboszów, Smreczyna, jak też w dolinie Dzikiej Orlicy w rejonie wsi Lesica i Niemojów, a także się w 

rejonie wsi Kamieńczyk, 

 Występujące  w wielu miejscach gminy głęboko wcięte doliny o stromych skarpach 

 

Lokalizacja zabudowy na ww terenach o niekorzystnych warunkach dla zabudowy powinna być poprzedzona 

rozpoznaniem i dokumentowaniem geologiczno-inżynierskim. 
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11. OBIEKTY I OBSZARY DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 
KOPALINY FILAR OCHRONNY 

Nie ustala się filarów ochronnych w złożach na terenie gminy Międzylesie.  

 

12. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH 
Na terenie Gminy Międzylesie nie są zlokalizowane pomniki zagłady i ich strefy ochronne w rozumieniu ustawy z dnia 7 

maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późniejszymi zmianami). 

 

13. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI,  
REKULTYWACJI LUB REWITALIZACJI 

Opracowywany Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2020 wyznaczył obszar zagrożony 

oraz na jego podstawie obszar objęty wsparciem (obszar rewitalizowany). Kluczowe znaczenie dla tworzenia i 

późniejszej realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji odgrywa Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o 

rewitalizacji. W świetle jej przepisów rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Obszar obejmujący całość lub 

część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

W celu uzyskania jak najlepszych efektów rewitalizacji obszarem wsparcia objęto teren, który wymaga podjęcia 

kompleksowych i natychmiastowych działań naprawczych. Najważniejszymi argumentami przemawiającymi za wyborem 

tego obszaru są: 

 wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego – na tym obszarze występuje bardzo wysoki odsetek rodzin 

pobierających dodatki mieszkaniowe; 

 wysoki poziom bezrobocia długotrwałego wśród ludności – obszar charakteryzuje się dużym bezrobociem; 

 ujemne saldo demograficzne oznaczające zmniejszanie się liczby ludności, wyludnianie poszczególnych części 

Miasta i Gminy Międzylesie w ostatnim okresie czasu; 

 niski poziom przedsiębiorczości - na terenie tym występuje stosunkowo niewielka ilość nowopowstałych 

przedsiębiorstw w ostatnich trzech latach. 

Z uwagi na fakt, iż obszar zdegradowany charakteryzuje się w bardzo wysokim stopniu natężeniem negatywnych zjawisk 

społecznych oraz stanem kryzysowym w sferze infrastruktury gospodarczej, obszar rewitalizowany (obszar wsparcia) 

został utożsamiony z obszarem zdegradowanym. Utożsamienie obszaru degradacji ze wsparciem wynika też z faktu, iż 

wyznaczone ulice i miejscowości znajdują się w orbicie terenów uznanych za bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju 

całej Gminy. Obszar ten spełnia ponadto kryteria maksymalnej ilości do 30% liczby ludności oraz 20% obszaru 

terytorialnego całej gminy. 9 

W efekcie obszar rewitalizowany obejmuje: 

 Międzylesie: 

 Ul. Wojska Polskiego, 

 Ul. Władysława Syrokomli, 

 Ul. Waryńskiego, 

 Plac Wolności, 

 Domaszków: 

 Ul. Kolejowa, 

 Ul. Międzyleska. 

Granice obszaru rewitalizowanego przedstawiono na rysunkach studium 

                                                           

9 Gminny Program Rewitalziacji dla Gminy Międzyelsie na lata 2016 - 2020 
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14. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 
Do terenów zamkniętych znajdujących się na terenie gminy Międzylesie przez które przebiegają linie kolejowe, uznane 

za tereny zamknięte decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia 

terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z dnia 27 marca 2014 r, poz. 

25). Działki te wyszczególnione są w tabeli w części uwarunkowań niniejszego studium. 

 

Dla terenów tych nie wyznacza się stref ochronnych. 

Granice terenów zamkniętych stanowią granice wymienionych działek kolejowych w tekście. 

 

15. WYTYCZNE DO MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

Przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać następujące wytyczne 

niniejszego studium: 

 

Dopuszcza się realizowanie terenów pod zainwestowanie etapami, w związku z czym, zgodne ze studium jest 

pozostawienie w planach miejscowych projektowanych w studium terenów inwestycyjnych jako: rolnicze lub leśne. 

 

Dla ustalonych granic poszczególnych terenów ustala się tolerancję 50 m: w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego dopuszcza się uszczegółowianie przebiegu linii rozgraniczających z przekroczeniem ustalonych w 

studium granic terenów maksymalnie o odległość 50 m, pod warunkiem zachowania ograniczeń wynikających z 

przepisów odrębnych oraz zakazów zabudowy ustalonych w studium. 

 

Ustalone w studium przeznaczenie dominujące oznacza że, obszar jest preferowany do takiego przeznaczenia 

i przeznaczenie to jest wskazanym kierunkiem rozwoju, przeznaczenie to można realizować w planach miejscowych jako 

funkcje podstawową lub uzupełniającą.  

 

Dopuszcza się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustalenie określonego w studium 

przeznaczenia dopuszczalnego i uzupełniającego jako funkcji podstawowej, jeżeli nie jest to sprzeczne z wymogami 

ochrony środowiska i przyrody lub jako funkcji uzupełniającej.   

 

Jeżeli studium określa więcej niż jedną funkcję dla przeznaczenia dominującego lub uzupełniającego i dopuszczalnego , 

w planach miejscowych można ustalić jako przeznaczenie podstawowe lub uzupełniające tylko jedną z tych funkcji lub 

ich dowolną kombinację. 

 

Na terenach istniejącej zabudowy oraz zabudowy ustalonej w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego dopuszczalne jest zachowanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania określonego w obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zgodnie ze stanem istniejącym. 

 

Dopuszcza się korekty przebiegu dróg ustalonych na rysunku studium. 

Na całym terenie opracowania dopuszcza się realizację nie wyznaczonych na rysunku studium i jego ustaleniami  sieci, 

urządzeń, obiektów infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej (drogi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, miejsca 

postojowe, parkingi itp.). Zapisy studium o ograniczeniu lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko – wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu nie dotyczą infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej. 
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Ustalenia dotyczące uzupełniającego i dopuszczalnego zagospodarowania stanowią katalog otwarty, który można 

uzupełniać w zakresie przeznaczenia uzupełniającego, z wykluczeniem użytkowania i zabudowy kolidującej z 

użytkowaniem dominującym.  

 

Dopuszcza się odstępstwa od określonej dla poszczególnych jednostek planistycznych maksymalnej wysokości 

zabudowy, zarówno wyrażonej liczbowo, jak i w ilości kondygnacji, w przypadku: 

- zabudowy o charakterze zabytkowym, obiektów sakralnych i dominant przestrzennych; 

- pojedynczej zabudowy lub zespołów zabudowy lokalizowanej w obniżeniach terenu, wzniesieniach, na skarpach, 

celem dostosowania ich wysokości do zabudowy na terenach sąsiednich, lub do warunków terenu 

- pojedynczej zabudowy lub zespołów zabudowy lokalizowanej w miejscach szczególnie eksponowanych, lub 

pełniących szczególne funkcje w tym z zakresu usług turystyki i rekreacji, ze względu na konieczność 

indywidualnego kształtowania zabudowwy; 

- przebudowy i nadbudowy zabudowy istniejącej, szczególnie związanej ze zmianą geometrii dachów; 

- jako zachowanie istniejącego zagospodarowania, lub zachowania warunków obowiązującego planu miejscowego 

 

Dopuszcza się ustalanie dodatkowych wskaźników oraz ograniczenia i różnicowania wskaźników ustalonym w studium. 

 

Określone dla poszczególnych jednostek planistycznych funkcje terenów, w ramach dopuszczonych funkcji 

podstawowych i uzupełniających terenu, ulegają uściśleniu na etapie planu miejscowego z uwzględnieniem lokalnych 

uwarunkowań przestrzennych, fizjograficznych, przyrodniczych, ekonomicznych, komunikacyjnych oraz 

infrastrukturalnych. 

 

Za zgodne z ustaleniami studium uznaje się wydzielanie terenów liniami rozgraniczającymi przeznaczonymi w całości 

pod funkcję uzupełniającą terenów wydzielonych z jednostki planistycznej. 

 

Dopuszcza się, uznając za zgodne z ustaleniami studium, utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia, sposobu 

zagospodarowania i zabudowy także na terenach, na których studium przewiduje inną funkcję. 

 

Dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów z zachowaniem i kontynuacją funkcji pod warunkiem zgodności z 

przepisami odrębnymi. 

 

Linie rozgraniczające poszczególne jednostki planistyczne podlegają uściśleniu w planach miejscowych, przy 

uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań, zwłaszcza szczegółów terenowych, granic ewidencyjnych nieruchomości oraz 

korekt niezbędnych do właściwego zagospodarowania terenu, szczególnie gdy korekta granic jest niezbędna dla 

właściwej obsługi komunikacyjnej lub wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 

 

Wielkość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaźnika powierzchni zabudowanej może być regulowana w 

planach miejscowych w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb kształtowania ładu przestrzennego, pod 

warunkiem nie przekraczania wartości granicznych wskazanych dla poszczególnych jednostek planistycznych a w 

przypadku terenów na których istniejące zagospodarowanie lub ustalenia obowiązującego planu przekracza ustalone 

wskaźniki – dopuszcza się ustalanie wskaźników zgodnie ze stanem istniejącym stanem faktycznym lub prawnym  z 

możliwością ich powiększenia o 20 %. 

 

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
Celem opracowania było sporządzenie dokumentu zawierającego uaktualnione dane na temat uwarunkowań i kierunków 

rozwoju poszczególnych funkcji miasta i gminy Międzylesie. W studium uwzględniono wszystkie elementy 

zagospodarowania przestrzennego obszaru, opracowane w następujących działach: rolnictwo, leśnictwo, przemysł, 
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turystyka i rekreacja, mieszkalnictwo, usługi, infrastruktura techniczna i komunikacja. Zwrócono uwagę także na 

zagadnienia dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz ustalono generalne zasady przebudowy 

układu przestrzenno – funkcjonalnego. 

Celem przyjętych rozwiązań w studium jest zapewnienie:  

 stworzenie możliwości terenowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowej i usługowej; 

 zapewnienie warunków do rozwoju usług, w szczególności w zakresie obsługi ruchu turystycznego; 

 określenie chronionych elementów środowiska przyrodniczego; 

 uściślenie wymogów ochrony środowiska dla obszarów chronionych; 

 określenie kierunków działań zmierzających do poprawy jakości środowiska we wszystkich jego elementach; 

 podporządkowanie rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego obszaru wymogom ochrony środowiska 

przyrodniczego; 

 rewaloryzacja zabytkowych zespołów ruralistycznych i urbanistycznych; 

 modernizacja i rozwój układu komunikacyjnego; 

 zapewnienie możliwości zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu; 

 uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej. 

 
 

SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

Z zakresu rozwoju funkcjonalnego: 

1) Dla funkcji rolniczej: rozwój funkcji, z uwzględnieniem ograniczeń przyrodniczych oraz środowiskowych . 

2) Dla gospodarki leśnej: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w oparciu o ustalenia planów urządzenia lasów 

oraz stworzenie możliwości powiększania terenów leśnych w wyniku zalesienia. 

3) Dla funkcji przemysłowej: rozwój terenów przemysłowych w oparciu o tereny produkcyjne oraz bezpośrednie 

sąsiedztwo ważnych szlaków komunikacyjnych. 

4) Dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej: rozwój funkcji poprzez promowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz 

adaptowanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne, tworzenie szlaków turystycznych. 

5) Dla funkcji mieszkaniowej: zachowanie rezerw terenowych pod rozwój tej funkcji we wszystkich jednostkach 

osadniczych, uzupełnienie istniejącej zabudowy, rozwój zabudowy. 

6) Dla funkcji usługowej: zachowanie rezerw pod budownictwo usługowe, rozwój lokalnych ośrodków usługowych z 

nastawieniem na obsługę mieszkańców.  

Z zakresu ochrony środowiska i jego zasobów: 

1) Ochroną obejmuje się ustanowione na terenie gminy formy ochrony przyrody. 

2) Proponuje się stosowanie zabiegów minimalizujących negatywny wpływ na powietrze atmosferyczne, wody 

powierzchniowe, gleby oraz oddziaływanie hałasu, promieniowania elektromagnetycznego. 

3) Prowadzenie działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ochrony zasobów  surowców mineralnych i wód 

podziemnych. 

 

Z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) Ochroną obejmuje się: obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, 

stanowiska archeologiczne, obiekty objęte ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

2) Ochrona szczególnie cennych kulturowo obszarów w strefach ochrony konserwatorskiej. 

Z zakresu zagospodarowania i użytkowania terenu: 

1) Infrastruktura komunikacyjna: 

 Poprawa stanu technicznego dróg poprzez modernizację. 

 Szczegółowe rozwiązania komunikacyjne oraz modernizacje dróg. 
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 Rozwój ścieżek rowerowych, tras i szlaków turystycznych. 

 Zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych. 

2) Infrastruktura techniczna: 

 Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej. 

 Inwestycje związane z modernizacją stacji i linii energetycznych na terenie gminy. 

 Rozwój sieci telefonicznej. 

 Preferowanie ekologicznych źródeł energii cieplnej. 

 Stworzenie warunków do rozwoju zaopatrzenia w energię z niekonwencjonalnych źródeł. 

 Rozwój sieci gazowych. 

Z zakresu kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

1) Rolnictwo jako uzupełniająca funkcja gminy. 

2) Dopuszcza się zwiększenie lesistości gminy poprzez zalesienie gruntów najniższych klas bonitacyjnych oraz 

nieużytków. 

 

 

 

 

 

WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIA KIERUNKÓW I ZASAD 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY 

MIĘDZYLESIE 

Położenie gminy miejsko – wiejskiej Międzylesie w regionie jest korzystny. Oprócz walorów naturalnych duże znaczenie 

dla rozwoju ma przebiegająca przez gminę drogą krajowa nr 33. Istotne dla gminy jest bezpośrednie sąsiedztwo terenów 

górskich o wysokich walorach oraz uzdrowisk kłodzkich. 

Teren gminy jest obszarem o szczególnych walorach przyrodniczych. Na obszarze miasta i gminy Międzylesie ochronie 

przyrodniczej na podstawie ustawy o ochronie przyrody, podlegają: 

 Śnieżnicki Park Krjobrazowy, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie, 

 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry 

Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016, 

 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Dzika 

Orlica PLH 020061, 

 gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych 

 pomniki przyrody. 

Wymóg ochrony powyższych obszarów ogranicza i w sposób istotny wpływa na sposób zagospodarowania terenu 

gminy. Ponadto ponad 33 % obszaru gminy stanowią tereny leśne. 

Na obszarze 189 km2zamieszkuje 7313 mieszkańców, co daje średnią gęstość zaludnienia na poziomie 39 osób/km². 

Jest to wskaźnik nieco niższy dla gmin miejsko – wiejskich w Kotlinie Kłodzkiej. Przyrost naturalny od lat jest ujemny Z 

bilansu migracji wynika, że więcej osób opuszcza gminę niż do niej napływa. 

Gmina Międzylesie  ma wielofunkcyjny charakter z dominującym znaczeniem funkcji turystycznej i mieszkalnictwa, w tym 

funkcji mieszkaniowej realizowanej jako „drugi dom”, „zamieszkanie weekendowe” z uzupełniającymi się rolami 

sektorów: usługowego, rolniczego i produkcyjnego.  

Na terenie gminy udokumentowano 5 złóż kopalin, z czego 2 są zagospodarowane i w chwili obecnej eksploatowane. 
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Obecny wskaźnik bezrobocia kształtuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do innych gmin województwa 

dolnośląskiego i od kilku lat systematycznie spada. Niekorzystnym, nasilającym się zjawiskiem jest emigracja 

zarobkową, zwłaszcza przez najmłodszą grupę osób w wieku produkcyjnym. Standard życia jest zróżnicowany i nie 

można go jednoznacznie określić. 

Standard zamieszkania w gminie jest zróżnicowany. Na terenach wiejskich nowoczesna zabudowa jednorodzinna i 

zagrodowa sąsiaduje z zabudową sprzed 1945 roku, która nierzadko charakteryzuje się złym stanem technicznym i zła 

obsługa infrastrukturalna. 

Należy nadmienić, że gmina posiada szereg opracowanych dokumentów o randze planistycznej i strategicznej (między 

innymi: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plan rozwoju lokalnego, strategię rozwoju, wieloletni plan 

inwestycyjny, program ochrony środowiska i in.), ujmujących szczegółowy program rozwoju miasta i gminy w 

perspektywie najbliższych kilkunastu lat w kontekście: gospodarki przestrzennej, ochrony wartości kulturowych, 

infrastruktury społecznej i technicznej oraz aktywności gospodarczych. 
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 WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 
1.  L.p  miejscowość  rodzaj obiektu  obiekt  ulica  nr  nr i data rejestru  

2.  1.  Międzylesie miasto miasto   Nr rej. 357  

25.11.1956 

3.  2.  Międzylesie kościół kościół 
parafialny p.w. 
Bożego Ciała 

  Nr rej. 1071 

24.02.1964 

4.  3.  Międzylesie cmentarz cmentarz 
przykościelny, ob. 
miejsce 
pocmentarne 

   

5.  4.  Międzylesie brama brama z 
ogrodzeniem 
kościoła 

   

6.  5.  Międzylesie inne łącznik kościoła z 
pałacem 

   

7.  6.  Międzylesie kościół kościół pomoc. 
P.w. św. Barbary 

  Nr rej. 1337 

03.08.1965 

8.  7.  Międzylesie cmentarz cmentarz 
parafialny przy 
kościele p.w. św. 
Barbary 

   

9.  8.  Międzylesie brama brama cmentarza 
parafialnego 

   

10.  9.  Międzylesie kaplica kaplica grobowa 
na cmentarzu 

   

11.  10.  Międzylesie inne kostnica na 
cmentarzu 
parafialnym 

   

12.  11.  Międzylesie kościół Kościół 
ewangelicki 

Wojska 
Polskiego 

33  

13.  12.  Międzylesie cmentarz  Cmentarz 
ewangelicki, ob. 
skwer 

Leśna   

14.  13.  Międzylesie kaplica kapliczka Kościelna   

15.  14.  Międzylesie plebania plebania Pl. 
Powstańców 
Śląskich 

11 Nr rej. 1140/Wł 

25.10.1985 

16.  15.  Międzylesie pałac kompleks 
zamkowo - 
pałacowy 

Rynek  Nr rej. A/5441/468 
10.10.1957 

17.  16.  Międzylesie park ogród w 
kompleksie 
zamkowo - 
pałacowym 

  Nr rej. 673/Wł 
04.10.1977 

18.  17.  Międzylesie inne sukiennice Wojska 
Polskiego 

2 i 4 Nr rej. 333 
06.11.1956 

19.  18.  Międzylesie publiczne  poczta PowstańcówŚlą
skich 

7  

20.  19.  Międzylesie publiczne szpital rejonowy Mickiewicza 5  

21.  20.  Międzylesie publiczne przychodnia 
rejonowa 

PowstańcówŚlą
skich 

8  

22.  21.  Międzylesie publiczne willa, ob. 
komisariat Policji 

Graniczna 3  

23.  22.  Międzylesie dom mieszkalny willa Graniczna 1  

24.  23.  Międzylesie dom mieszkalny willa Graniczna 2  

25.  24.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Graniczna 4  

26.  25.  Międzylesie dom mieszkalny pawilon ogrodowy 
I 

Graniczna 4  

27.  26.  Międzylesie dom mieszkalny pawilon ogrodowy Graniczna 4  
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I 

28.  27.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Graniczna 9  

29.  28.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Kościelna 9  

30.  29.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Kościelna 13  

31.  30.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Lipowa 20  

32.  31.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Lipowa 24  

33.  32.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Lipowa 20  

34.  33.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny, 

ob. plebania 

Mickiewicza 1  

35.  34.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Osiedle 7  

36.  35.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny PowstańcówŚlą
skich 

5  

37.  36.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny, 

ob. szkoła 

PowstańcówŚlą
skich 

6  

38.  37.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Słowackiego 1  

39.  38.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Słowackiego 2  

40.  39.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Słowackiego 3  

41.  40.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Słowackiego 4  

42.  41.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Słowackiego 5  

43.  42.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Słowackiego 6  

44.  43.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Słowackiego 7  

45.  44.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Słowackiego 9  

46.  45.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Sobieskiego 1  

47.  46.  Międzylesie dom mieszkalny dom tkaczy Sobieskiego 2 Nr rej 1987 
22.12.1971 

48.  47.  Międzylesie dom mieszkalny dom tkaczy Sobieskiego 4 Nr rej 1987 
22.12.1971 

49.  48.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Sobieskiego 3  

50.  49.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Sobieskiego 5  

51.  50.  Międzylesie przemysłowe budynek dawnego 

Zakłądu 

Przemysłu 

Odzieżowego 

„Moda” 

Sobeiskiego  8  

52.  51.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Sobieskiego 11  

53.  52.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Sobieskiego 13  

54.  53.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Sobieskiego 15  

55.  54.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Sobieskiego 17  

56.  55.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Sobieskiego 19  

57.  56.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Szarych 
Szeregów 

2  

58.  57.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Szarych 
Szeregów 

3  

59.  58.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Tysiąclecia 
Państwa 
Polskiego 

1  

60.  59.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Tysiąclecia 
Państwa 
Polskiego 

3  

61.  60.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 1  

62.  61.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 3  

63.  62.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 4  

64.  63.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 5  
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65.  64.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 6  

66.  65.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 7  

67.  66.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 8  

68.  67.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 10  

69.  68.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 11  

70.  69.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 12  

71.  70.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 13  

72.  71.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 14  

73.  72.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 15  

74.  73.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 16  

75.  74.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 18  

76.  75.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 19  

77.  76.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 20  

78.  77.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Waryńskiego 22  

79.  78.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 
Polskiego 

3  

80.  79.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 
Polskiego 

5  

81.  80.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 
Polskiego 

7  

82.  81.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 
Polskiego 

9  

83.  82.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 
Polskiego 

10  

84.  83.  Międzylesie dom mieszkalny willa Wojska 
Polskiego 

11  

85.  84.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 
Polskiego 

12  

86.  85.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 
Polskiego 

13  

87.  86.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 
Polskiego 

14  

88.  87.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 
Polskiego 

16  

89.  88.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 
Polskiego 

17  

90.  89.  Międzylesie dom mieszkalny willa Wojska 
Polskiego 

21  

91.  90.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 

Polskiego 

22  

92.  91.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 

Polskiego 

24  

93.  92.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 

Polskiego 

25  

94.  93.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 

Polskiego 

36  

95.  94.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 

Polskiego 

42  

96.  95.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 

Polskiego 

44  

97.  96.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 

Polskiego 

45  

98.  97.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 

Polskiego 

46  
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99.  98.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 

Polskiego 

48  

100.  99.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Wojska 

Polskiego 

53  

101.  100.  Międzylesie dom mieszkalny dawny ratusz, ob. 
dom mieszkalny 

Rynek 1  

102.  101.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 2  

103.  102.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 5  

104.  103.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 6  

105.  104.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 7  

106.  105.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 8  

107.  106.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 9  

108.  107.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 10  

109.  108.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 11  

110.  109.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 12 Nr rej. 2032 
25.05.1972 

111.  110.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 13 Nr rej. 2032 
25.05.1972 

112.  111.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 14 Nr rej. 2032 
25.05.1972 

113.  112.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 15 Nr rej. 2032 
25.05.1972 

114.  113.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 16 Nr rej. 2032 
25.05.1972 

115.  114.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 17 Nr rej. 2032 
25.05.1972 

116.  115.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 17  

117.  116.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 18  

118.  117.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 19  

119.  118.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 20  

120.  119.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 21  

121.  120.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 25  

122.  121.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 26a  

123.  122.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 27  

124.  123.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 28  

125.  124.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 29  

126.  125.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 30  

127.  126.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 31  

128.  127.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 32  

129.  128.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 33  

130.  129.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 34  

131.  130.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 36  

132.  131.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 38  

133.  132.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 39  

134.  133.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 40  

135.  134.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Rynek 41  

136.  135.  Międzylesie dworzec Bud. socjalny w 
zespole dworca 
kolejowego PKP 

Kolejowa   

137.  136.  Międzylesie dworzec dom mieszkalny I 
w zespole dworca 
kolejowego PKP 

Kolejowa 2  
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138.  137.  Międzylesie dworzec dom mieszkalny II 
w zespole dworca 
kolejowego PKP 

Kolejowa 4  

139.  138.  Międzylesie dworzec dom mieszkalny 
III w zespole 
dworca 
kolejowego PKP 

Kolejowa 8  

140.  139.  Międzylesie dom mieszkalny dom mieszkalny Warszawska 3 Nr rej. A/5242/332 
06.11.1956 

141.  140.  Międzylesie dworzec Kolejowa wieża 
ciśnień w 
zespole dworca 
kolejowego PKP 

Kolejowa  Nr rej. 1541/Wł 
18.12.1996 

142.  141.  Międzylesie inne transformator Lipowa   

143.  142.  Międzylesie dom mieszkalny dawna stajnia Osiedle 11  

144.  143.  Międzylesie inne młyn Szarych 
Szeregów 

1  

145.  144.  Międzylesie przemysłowe zbiornik gazu I w 
zespole gazowni 

Syrokomli 5  

146.  145.  Międzylesie przemysłowe zbiornik gazu II w 
zespole gazowni 

Syrokomli 5  

147.  146.  Międzylesie przemysłowe budynek 
administracyjny, 
ob. mieszkalny w 
zespole gazowni 

Syrokomli 5  

148.  147.  Międzylesie przemysłowe budynek 
produkcyjny 
piecowni w 
zespole gazowni 

Syrokomli 5  

149.  148.  Międzylesie przemysłowe budynek socjalny 
w zespole 
gazowni 

Syrokomli 5  

150.  149.  Międzylesie przemysłowe budynek 
produkcyjny 
oczyszczalni w 
zespole gazowni 

Syrokomli 5  

151.  150.  Międzylesie przemysłowe budynek 
aparatowni w 
zespole gazowni 

Syrokomli 5  

152.  151.  Międzylesie przemysłowe budynek 
warsztatu, ob. 
administracyjny, 
laboratorium w 
zespole gazowni 

Syrokomli 5  

153.  152.  Międzylesie przemysłowe Budynek 
przemysłowy 
Zakładu tkanin 
technicznych 

Wojska 
Polskiego 

51  

154.  1 Boboszów kościół kościół fil. P. w. 
św. Anny 

  Nr rej. 1966  
 22.12.1971 

155.  2 Boboszów cmentarz cmentarz 
przykościelny 

   

156.  3 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny  1  

157.  4 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny  5  

158.  5 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 7  

159.  6 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny  9  

160.  7 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 10  

161.  8 Boboszów dom mieszkalny Dom mieszkalno – 
gospodarczy 

 11  

162.  9 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny  13  
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(zagroda) 

163.  10 Boboszów inne budynek 
gospodarczy 
(zagroda) 

 13  

164.  11 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny  15  

165.  12 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 17  

166.  13 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 19  

167.  14 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny 
(zagroda) 

 21  

168.  15 Boboszów inne  stodoła (zagroda)  21  

169.  16 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny  22  

170.  17 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny  24  

171.  18 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 28  

172.  19 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny I 
(zagroda) 

 29  

173.  20 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny II 
(zagroda) 

 29  

174.  21 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy 
(zagroda) 

 29a  

175.  22 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 44  

176.  23 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny 
(zagroda) 

 47  

177.  24 Boboszów inne Budynek 
gospodarczy 
(zagroda) 

 47  

178.  25 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 51  

179.  26 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy 
(zagroda) 

 52  

180.  27 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy 
(zagroda) 

 52  

181.  28 Boboszów gospodarczy stodoła (zagroda)  52  

182.  29 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny  54  

183.  30 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny  55  

184.  31 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 59  

185.  32 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny 
(zagroda) 

 62  

186.  33 Boboszów inne stodoła (zagroda)  62  

187.  34 Boboszów dom mieszkalny dom mieszkalny 
(zagroda) 

 74  

188.  35 Boboszów inne stodoła (zagroda)  74  

189.  1 Długopole Gr. kościół kościół 
parafialny p.w. 
św. Piotra i 
Pawła 

  Nr rej. 1324  
03.08.1695 

190.  2 Długopole Gr. Inne  brama przy 
kościele par. p.w. 
św. Piotra i Pawła 

   

191.  3 Długopole Gr. cmentarz  cmentarz 
parafialny przy 
kościele par. p.w. 
św. Piotra i Pawła 
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192.  4 Długopole Gr. Kaplica  kaplica 
cmentarna przy 
kościele par. 
p.w. św. Piotra i 
Pawła 

  Nr rej. 2024 
25.05.1972 

193.  5 Długopole Gr. inne plebania    

194.  6 Długopole Gr. kaplica kapliczka obok  101  

195.  7 Długopole Gr. dwór dwór obok 
budynku 
mieszkalnego  

 18  

196.  8 Długopole Gr. dwór dwór z oficyną 
(nr 61) 

 70 Nr rej. A/4068/1325 
03,08.1965 

197.  9 Długopole Gr. inne altana w zespole 
dworskim (61) 

 70  

198.  10 Długopole Gr. dwór dwór (nr 132)  165 Nr rej. A/4067/1984 
22.12.1971 

199.  11 Długopole Gr. dom mieszkalny dom zarządcy 
folwarku 

 126  

200.  12 Długopole Gr. inne stodoła w zespole 
folwarku 

 126  

201.  13 Długopole Gr. inne stajnia w zespole 
folwarku 

 126  

202.  14 Długopole Gr. inne obora w zespole 
folwarku 

 126  

203.  15 Długopole Gr. inne waga w zespole 
folwarku 

 126  

204.  16 Długopole Gr. publiczne szkoła    

205.  17 Długopole Gr. publiczne szkoła zbiorcza  69  

206.  18 Długopole Gr. dworzec dworzec kolejowy    

207.  19 Długopole Gr. dom mieszkalny  dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 1  

208.  20 Długopole Gr. inne obora w zespole  1  

209.  21 Długopole Gr. inne stajnia w zespole  1  

210.  22 Długopole Gr. dom mieszkalny  dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 5  

211.  23 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  5  

212.  24 Długopole Gr. dom mieszkalny  dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 9  

213.  25 Długopole Gr. dom mieszkalny  dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 11  

214.  26 Długopole Gr. inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 11  

215.  27 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  11  

216.  28 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalny  12  

217.  29 Długopole Gr. dom mieszkalny  dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 12  

218.  30 Długopole Gr. inne obora w zespole  12  

219.  31 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  12  

220.  32 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 13  

221.  33 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalny  14  

222.  34 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalny  15  

223.  35 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalny  16  

224.  36 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 26  

225.  37 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 27  

226.  38 Długopole Gr. inne spichlerz w  27  
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zespole 

227.  39 Długopole Gr. inne obora w zespole  27  

228.  40 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  27  

229.  41 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 28  

230.  42 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalny  29  

231.  43 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 30  

232.  44 Długopole Gr. inne obora w zespole  30  

233.  45 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  30  

234.  46 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 34  

235.  47 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 36  

236.  48 Długopole Gr. inne obora w zespole  36  

237.  49 Długopole Gr. inne wozownia w 
zespole 

 36  

238.  50 Długopole Gr. inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 36  

239.  51 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  36  

240.  52 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 37  

241.  53 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  37  

242.  54 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 39  

243.  55 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 41  

244.  56 Długopole Gr. dom mieszkalny willa  42  

245.  57 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 44  

246.  58 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy I  

 45  

247.  59 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy II 

 45  

248.  60 Długopole Gr. inne obora w zespole  45  

249.  61 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  45  

250.  62 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno 
– gospodarczy I  

 46 Nr rej. A/4066/1068 
17.01.1985 

251.  63 Długopole Gr. inne obora w zespole  46  

252.  64 Długopole Gr. inne suszarnia w 
zespole 

 46  

253.  65 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  46  

254.  66 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalny  47  

255.  67 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 48  

256.  68 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy, ob. 
remiza 

 49  

257.  69 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 50  

258.  70 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 51  

259.  71 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 52  

260.  72 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 53  

261.  73 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 54  
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262.  74 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 55  

263.  75 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  55  

264.  76 Długopole Gr. dom mieszkalny willa  56  

265.  77 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 58  

266.  78 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 62  

267.  79 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 63  

268.  80 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 64  

269.  81 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 65  

270.  82 Długopole Gr. inne budynek 
gospodarczy I w 
zespole 

 65  

271.  83 Długopole Gr. inne budynek 
gospodarczy IIw 
zespole 

 65  

272.  84 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 66  

273.  85 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 71  

274.  86 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 73  

275.  87 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 85  

276.  88 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 88  

277.  89 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 89  

278.  90 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 90  

279.  91 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 95  

280.  92 Długopole Gr. inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 95  

281.  93 Długopole Gr. inne wozownia w 
zespole 

 95  

282.  94 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  95  

283.  95 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 97  

284.  96 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 99  

285.  97 Długopole Gr. inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 99  

286.  98 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 100  

287.  99 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 101  

288.  100 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalny  101  

289.  101 Długopole Gr. inne brama w zespole  101  

290.  102 Długopole Gr. inne obora w zespole  101  

291.  103 Długopole Gr. inne stodoła w zespole  101  

292.  104 Długopole Gr. inne wozownia w 
zespole 

 101  

293.  105 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno -  105  
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gospodarczy 

294.  106 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 106  

295.  107 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 108  

296.  108 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy I 

 109  

297.  109 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy II 

 109  

298.  110 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 110  

299.  111 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 111  

300.  112 Długopole Gr. inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 111  

301.  113 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalny  112  

302.  114 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalny  121  

303.  115 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalny  122  

304.  116 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 124  

305.  117 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 141  

306.  118 Długopole Gr. dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 144  

307.  119 Długopole Gr. przemysłowe transformator przy 
kościele 

   

308.  120 Długopole Gr. przemysłowe transformator przy  1  

309.  121 Długopole Gr. przemysłowe transformator przy  95  

310.  122 Długopole Gr przemysłowe magazyn, Zakład 
Opakowań 

   

311.  1 Dolnik publiczne  karczma ob. dom 
mieszkalny 

 9  

312.  2 Dolnik  publiczne karczma, cz. 
gospodarcza 

 9  

313.  3 Dolnik inne budynek 
gospodarczy w 
zespole karczmy 

 9  

314.  4 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalny  4  

315.  5 Dolnik inne stodoła w zespole  4  

316.  6 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalny  5  

317.  7 Dolnik inne stodoła w zespole  5  

318.  8 Dolnik inne obora w zespole  5  

319.  9 Dolnik inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 5  

320.  10 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalny  11  

321.  11 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 12  

322.  12 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 13  

323.  13 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 14  

324.  14 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 15  

325.  15 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalny  16  

326.  16 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalny  17  

327.  17 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalny  20  

328.  18 Dolnik inne stodoła w zespole  20  
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329.  19 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 22  

330.  20 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 26  

331.  21 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalny  27  

332.  22 Dolnik dom mieszkalny dom mieszkalny 
bez nr, 
wł.Nadleśnictwa 

   

333.  1 Domaszków kościół Kościół prafialny 
p.w. św. Mikołaja 

  Nr rej. 1326 
03.08.1965 

334.  2 Domaszków  kaplica kaplica grobowa 
przy kościele 

  Nr rej. 2025 
25.05.1972 

335.  3 Domaszków mur, bramy mur i bramy przy 
kościele 
parafialnym 

   

336.  4 Domaszków  cmentarz  cmentarz 
przykościelny 

   

337.  5 Domaszków  plebania plebania Kolejowa 7 Nr rej. 1980/Wł 
27.11.1992 

338.  6 Domaszków kaplica kaplica przy 
plebanii 

   

339.  7 Domaszków  cmentarz cmentarz 
parafialny 

   

340.  8 Domaszków  kaplica kapliczka obok  108  

341.  9 Domaszków kaplica kapliczka obok  136  

342.  10 Domaszków  kaplica kapliczka obok  171  

343.  11 Domaszków  publiczne szkoła ob. 
zbiorcza 

   

344.  12 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny, 
ob. szkoła 

   

345.  13 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny, 
ob. szkoła 

   

346.  14 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny, 
ob. dom 
nauczyciela 

   

347.  15 Domaszków publiczne budynek 
dawnego 
sierocińca 

Międzyleska 18 Nr. Rej. 1591/Wł 
20.11.1997 

348.  16 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 2  

349.  17 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  3  

350.  18 Domaszków inne obora w zespole  3  

351.  19 Domaszków  inne stodoła w zespole  3  

352.  20 Domaszków  inne wozownia w 
zespole 

 3  

353.  21 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  5  

354.  22 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 5  

355.  23 Domaszków  inne stodoła w zespole  5  

356.  24 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  6  

357.  25 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 6  

358.  26 Domaszków  inne stodoła w zespole  6  

359.  27 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  10  

360.  28 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 10  

361.  29 Domaszków  inne stodoła w zespole  10  
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362.  30 Domaszków inne stodoła  13  

363.  31 Domaszków  inne stodoła  15  

364.  32 Domaszków  inne stodoła  16  

365.  33 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno -
gospodarczy 

 17  

366.  34 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 18  

367.  35 Domaszków  inne obora w zespole  18  

368.  36 Domaszków inne stodoła w zespole  18  

369.  37 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 19  

370.  38 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 19  

371.  39 Domaszków inne stodoła w zespole  19  

372.  40 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  20  

373.  41 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 21  

374.  42 Domaszków inne stodoła w zespole  21  

375.  43 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 22  

376.  44 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 24  

377.  45 Domaszków inne stodoła w zespole  24  

378.  46 Domaszków  inne wozownia w 
zespole 

 24  

379.  47 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 25  

380.  48 Domaszków inne stodoła w zespole  25  

381.  49 Domaszków  inne wozownia w 
zespole 

 25  

382.  50 Domaszków  inne dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 30  

383.  51 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  32  

384.  52 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  33  

385.  53 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 34  

386.  54 Domaszków inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 34  

387.  55 Domaszków  inne stodoła w zespole  34  

388.  56 Domaszków  inne wozownia w 
zespole 

 34  

389.  57 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 38  

390.  58 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 40  

391.  59 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  41  

392.  60 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 42  

393.  61 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  43  

394.  62 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  45  

395.  63 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  49  

396.  64 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 50  

397.  65 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  51  

398.  66 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno -  53  
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gospodarczy 

399.  67 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  54  

400.  68 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 54  

401.  69 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 55  

402.  70 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 56  

403.  71 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  58  

404.  72 Domaszków inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 58  

405.  73 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  59  

406.  74 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 59  

407.  75 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  61  

408.  76 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 62  

409.  77 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 62  

410.  78 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 63  

411.  79 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 63  

412.  80 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 64  

413.  81 Domaszków inne stodoła w zespole  64  

414.  82 Domaszków  inne stodoła  65  

415.  83 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  66  

416.  84 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  67  

417.  85 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 68  

418.  86 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 68  

419.  87 Domaszków inne stodoła w zespole  68  

420.  88 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 69  

421.  89 Domaszków  inne wozownia w 
zespole 

 69  

422.  90 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 72  

423.  91 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  78  

424.  92 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  78a  

425.  93 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 79  

426.  94 Domaszków  inne stodoła w zespole  79  

427.  95 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  80  

428.  96 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 83  

429.  97 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 83  

430.  98 Domaszków  inne obora w zespole  83  

431.  99 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  85  
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432.  100 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 90  

433.  101 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 91  

434.  102 Domaszków inne budynek 
gospodarczy I w 
zespole 

 91  

435.  103 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy II w 
zespole 

 91  

436.  104 Domaszków  inne stodoła w zespole  91  

437.  105 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 92  

438.  106 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 94  

439.  107 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 95  

440.  108 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 96  

441.  109 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 96  

442.  110 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 97  

443.  111 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 98  

444.  112 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  99  

445.  113 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  100  

446.  114 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 100  

447.  115 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 100  

448.  116 Domaszków  inne stodoła przy  103  

449.  117 Domaszków inne budynek 
gospodarczy przy 

 103  

450.  118 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 105  

451.  119 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 105
a 

 

452.  120 Domaszków inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 105  

453.  121 Domaszków  inne stodoła w zespole  105  

454.  122 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 106  

455.  123 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 107  

456.  124 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 108  

457.  125 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 108  

458.  126 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 110  

459.  127 Domaszków  inne obora w zespole  110  

460.  128 Domaszków  inne stodoła w zespole  110  

461.  129 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  111  

462.  130 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  112  

463.  131 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  116  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

265 

464.  132 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  118  

465.  133 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  123  

466.  134 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  22 Nr rej. A/4069/2026 
25.05.1972 

467.  135 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  126
a 

 

468.  136 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  127  

469.  137 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  128  

470.  138 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  129  

471.  139 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  133  

472.  140 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 133  

473.  141 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 136  

474.  142 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  136
a 

 

475.  143 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  138  

476.  144 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 143  

477.  145 Domaszków  inne stodoła w zespole  143  

478.  146 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  144  

479.  147 Domaszków inne budynek 
gospodarczy I w 
zespole 

 144  

480.  148 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy II w 
zespole 

 144  

481.  149 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 162  

482.  150 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  162  

483.  151 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy II w 
zespole 

 162  

484.  152 Domaszków  inne stodoła w zespole  162  

485.  153 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 163  

486.  154 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny I  163  

487.  158 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny II  165  

488.  159 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  166  

489.  160 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  167  

490.  161 Domaszków  inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 167  

491.  162 Domaszków inne wozownia w 
zespole 

 167  

492.  163 Domaszków  inne stodoła w zespole  167  

493.  164 Domaszków dom mieszkalny dom mieszkalny  168  

494.  165 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalny  169  

495.  166 Domaszków  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 170  

496.  167 Domaszków inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 170  

497.  168 Domaszków  inne stodoła w zespole  170  

498.  169 Domaszków inne stodoła przy  171  

499.  170 Domaszków  inne stodoła przy  173  

500.  171 Domaszków  młyn młyn gospodarczy 
przy 

 127  
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501.  172 Domaszków przemysłowe budynek 
administracyjny w 
zespole tartaku 

 20  

502.  173 Domaszków  przemysłowe brama wjazdowa 
w zespole tartaku 

 20  

503.  174 Domaszków  przemysłowe budynek bramny z 
portiernią w 
zespole tartaku 

 20  

504.  175 Domaszków  przemysłowe bud. produkcyjny 
w zespole tartaku 

 20  

505.  176 Domaszków przemysłowe transformator przy  173  

506.  177 Domaszków  przemysłowe rozdzielnia 
wysokiego 
napięcia przy 

 123  

507.  1 Gajnik dom mieszkalny dom mieszkalny  1  

508.  2 Gajnik dom mieszkalny dom mieszkalny  2  

509.  3 Gajnik dom mieszkalny dom mieszkalny  3  

510.  4 Gajnik inne stodoła w zespole  4  

511.  5 Gajnik kaplica kapliczka 
domkowa przy 

 4  

512.  6 Gajnik dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 12  

513.  7 Gajnik dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy I 

 20  

514.  8 Gajnik dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy II 

 20  

515.  9 Gajnik dom mieszkalny dom mieszkalny  27  

516.  10 Gajnik inne stodoła przy  28  

517.  11 Gajnik dom mieszkalny dom mieszkalny  29  

518.  12 Gajnik dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 31  

519.  13 Gajnik publiczne Szkoła bez 
numeru 

   

520.  1 Gniewoszów kościół Kościół fil. P.w. 
św. Michała 

  Nr rej. 871 
05.05.1961 

521.  2 Gniewoszów brama brama przy 
kościele fil. 

   

522.  3 Gniewoszów mur i brama mur i brama przy 
kościele fil. 

   

523.  4 Gniewoszów cmentarz cmentarz 
przykościelny 

   

524.  5 Gniewoszów zamek  Zamek Szczerba 
- ruina 

  Nr rej. A/4167/1341 
03.08.1965 

525.  6 Gniewoszów publiczne remiza strażacka    

526.  7 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalny  1  

527.  8 Gniewoszów inne stodoła w zespole  1  

528.  9 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 7  

529.  10 Gniewoszów inne stodoła w zespole  7  

530.  11 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 9  

531.  12 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 11  

532.  13 Gniewoszów inne stodoła w zespole  11  

533.  14 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 12  

534.  15 Gniewoszów inne stodoła w zespole  12  

535.  16 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 14  
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536.  17 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 15  

537.  18 Gniewoszów inne obora w zespole  15  

538.  19 Gniewoszów inne wozownia w 
zespole 

 15  

539.  20 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 16  

540.  21 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 17  

541.  22 Gniewoszów inne obora w zespole  17  

542.  23 Gniewoszów inne stodoła w zespole  17  

543.  24 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalny  18  

544.  25 Gniewoszów inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 18  

545.  26 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalny  20  

546.  27 Gniewoszów inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 20  

547.  28 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 24  

548.  29 Gniewoszów inne obora w zespole  24  

549.  30 Gniewoszów inne stodoła w zespole  24  

550.  31 Gniewoszów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 33  

551.  32 Gniewoszów przemysłowe transformator przy   14  

552.  1 Goworów kościół Kościół fil. p.w. 
Piotra i Pawła 

  Nr rej. 872  
05.05.1961 

553.  2 Goworów inne  budynek bramny    

554.  3 Goworów mur mur cmentarza 
przykościelnego 

   

555.  4 Goworów cmentarz cmentarz 
przykościelny 
(nieczynny) 

   

556.  5 Goworów cmentarz cmentarz 
parafialny 

   

557.  6 Goworów pałac pałac  22 Nr rej. 669/Wł 
04.10.1977 

558.  7 Goworów oficyna dworska oficyna dworska  22  

559.  8 Goworów inne obora w zespole 
dworskim 

   

560.  9 Goworów brama brama wjazdowa 
na folwark 

   

561.  10 Goworów park park pałacowy   Nr rej A/4182/669/Wł 

04.10.1977 

562.  11 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 5  

563.  12 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  8  

564.  13 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 9  

565.  14 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 10  

566.  15 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 12  

567.  16 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  13  

568.  17 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 14  

569.  18 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  15  

570.  19 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno -  21  
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gospodarczy 

571.  20 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  23  

572.  21 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  25  

573.  22 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 26  

574.  23 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 27  

575.  24 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 28  

576.  25 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  32  

577.  26 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 33  

578.  27 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 34  

579.  28 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 35  

580.  29 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 37  

581.  30 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  37a  

582.  31 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  38  

583.  32 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  41  

584.  33 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 42  

585.  34 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  44  

586.  35 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  45  

587.  36 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  46  

588.  37 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  47  

589.  38 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  48  

590.  39 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  49  

591.  40 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  50  

592.  41 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  52  

593.  42 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 53  

594.  43 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  54  

595.  45 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  55  

596.  46 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 56  

597.  47 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 56b  

598.  48 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  57  

599.  49 Goworów inne stodoła w zespole  57  

600.  50 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 60  

601.  51 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 60a  

602.  52 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 62  

603.  53 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  63  

604.  54 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  64  

605.  55 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 68  

606.  56 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 69  

607.  57 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 70  

608.  58 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  73  

609.  59 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 83  
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610.  60 Goworów dom mieszkalny dom mieszkalny  86  

611.  61 Goworów młyn młyn wodny, ob. 
dom mieszkalny 

 65 Nr rej. 
A/4183/1443/Wł 
19.09.1995 

612.  62 Goworów przemysłowe transformator przy  83  

613.  1 Jaworek kościół Kościół fil. p.w. 
św. Barbar 

  Nr rej. 1359/Wł 
10.12.1991 

614.  2 Jaworek kaplica kaplica górska   Nr rej. 1019/Wł 
14.05.1984 

615.  3 Jaworek kaplica kaplica przy 
kościele 

   

616.  4 Jaworek mur mur ogrodzenia 
kościelnego 

   

617.  5 Jaworek cmentarz cmentarz 
przykościelny 

   

618.  6 Jaworek kapliczka kapliczka słupowa 
przy domu 

 2  

619.  7 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalny  1  

620.  8 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 2  

621.  9 Jaworek inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 2  

622.  10 Jaworek inne stodoła w zespole  2  

623.  11 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 3  

624.  12 Jaworek inne stodoła w zespole  3  

625.  13 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy  

 6  

626.  14 Jaworek inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 6  

627.  15 Jaworek inne stodoła w zespole  6  

628.  16 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalny  8  

629.  17 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalny  12  

630.  18 Jaworek inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 12  

631.  19 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 15  

632.  20 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 17  

633.  21 Jaworek inne stodoła w zespole  17  

634.  22 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 18  

635.  23 Jaworek inne stodoła w zespole  18  

636.  24 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalny  19  

637.  25 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 21  

638.  26 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 22  

639.  27 Jaworek inne wozownia w 
zespole 

 22  

640.  28 Jaworek inne stodoła w zespole  22  

641.  29 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 24  

642.  30 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 25  

643.  31 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalny  27  
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644.  32 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalny  28  

645.  33 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalny  29  

646.  34 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalny  30  

647.  35 Jaworek inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 30  

648.  36 Jaworek inne wozownia w 
zespole 

 30  

649.  37 Jaworek inne stodoła w zespole  30  

650.  38 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalny  31  

651.  39 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalny  33  

652.  40 Jaworek inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 33  

653.  41 Jaworek inne wozownia w 
zespole 

 33  

654.  42 Jaworek dom mieszkalny dom mieszkalny  36  

655.  1 Jodłów kościół Kościół 
parafilany p.w. 
św. Jana 
Chrzciciela 

  Nr rej. 976/Wł 
08.12.1983 

656.  2 Jodłów kaplica kaplica cmentarna 
przy kościele 

   

657.  3 Jodłów brama i mur brama i mur przy 
kościele 

   

658.  4 Jodłów cmentarz cmentarz 
przykościelny 

   

659.  5 Jodłów kaplica kapliczka obok  5  

660.  6 Jodłów kaplica kapliczka obok  8  

661.  7 Jodłów kaplica kapliczka obok  13  

662.  8 Jodłów kaplica kapliczka na 
końcu wsi 

   

663.  9 Jodłów publiczne dawna szkoła, ob. 
dom mieszkalny 

 6  

664.  10 Jodłów publiczne dawna karczma, 
ob. dom 
mieszkalny bez 
numeru 

   

665.  11 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalny  2  

666.  12 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 4  

667.  13 Jodłów inne stodoła w zespole  4  

668.  14 Jodłów inne wozownia w 
zespole 

 4  

669.  15 Jodłów inne obora w zespole  4  

670.  16 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalny  5  

671.  17 Jodłów inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 5  

672.  18 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 8  

673.  19 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalny  9  

674.  20 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 11  

675.  21 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 12  

676.  22 Jodłów inne stodoła w zespole  12  

677.  23 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 14  
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678.  24 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 15  

679.  25 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 18  

680.  26 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalny  19  

681.  27 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 20  

682.  28 Jodłów inne stodoła w zespole  24  

683.  29 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 25  

684.  30 Jodłów inne stodoła w zespole  26  

685.  31 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 29  

686.  32 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalny  30  

687.  33 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalny  31  

688.  34 Jodłów dom mieszkalny dom mieszkalny  32  

689.  1 Kamieńczyk kościół Kościół fil. p.w. 
św. Michała 
Archanioła 

  Nr rej. 471 
26.07.1985 

690.  2 Kamieńczyk cmentarz cmentarz 
przykościelny 

   

691.  3 Kamieńczyk publiczne remiza  6  

692.  4 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 1  

693.  5 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalny  3  

694.  6 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalny  4  

695.  7 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalny  5  

696.  8 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalny  9 Nr rej. 
A/4247/995/Wł 
29.03.1984 

697.  9 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalny  10 Nr rej. 
A/4248/996/Wł 
29.03.1984 

698.  10 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 11  

699.  11 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalny  14  

700.  12 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalny  15  

701.  13 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 16  

702.  14 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 17  

703.  15 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalny  19  

704.  16 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 21  

705.  17 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 22  

706.  18 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalny  26  

707.  19 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 27  

708.  20 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 31  

709.  21 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 33  

710.  22 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 34  

711.  23 Kamieńczyk dom mieszkalny dom mieszkalny 
ob. sklep 

   

712.  24 Kamieńczyk inne tunel pod linią 
kolejową 
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713.  1 Lesica  kościół kościół fil. p.w. 
św. Marcina 

  Nr rej. 975/Wł 
08.12.1983 

714.  2 Lesica kaplica kapliczka w 
pobliżu kścioła 

   

715.  3 Lesica  mur i brama mur z bramą przy 
kościele 

   

716.  4 Lesica cmentarz cmentarz 
przykościelny 

   

717.  5 Lesica  kaplica kapliczka przy  9  

718.  6 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny  1  

719.  7 Lesica inne stodoła w zespole  1  

720.  8 Lesica  dom mieszkalny dom mieszkalny I  2  

721.  9 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny II  2  

722.  10 Lesica  inne stodoła w zespole  2  

723.  11 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny  3  

724.  12 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny I  8  

725.  13 Lesica  dom mieszkalny dom mieszkalny II  8  

726.  14 Lesica inne stodoła w zespole  8  

727.  15 Lesica  inne wozownia w 
zespole 

 8  

728.  16 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny  9  

729.  17 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny I  10  

730.  18 Lesica  dom mieszkalny dom mieszkalny II  10  

731.  19 Lesica inne stodoła w zespole  10  

732.  20 Lesica  dom mieszkalny dom mieszkalny  12  

733.  21 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny  13  

734.  22 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny  17  

735.  23 Lesica  dom mieszkalny dom mieszkalny  18  

736.  24 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny  19  

737.  25 Lesica  dom mieszkalny dom mieszkalny  23  

738.  26 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny  24  

739.  27 Lesica  inne stodoła w zespole  24  

740.  28 Lesica inne obora w zespole  24  

741.  29 Lesica  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 25  

742.  30 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny  26  

743.  31 Lesica  inne stodoła w zespole  26  

744.  32 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny  27  

745.  33 Lesica  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 28  

746.  34 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalny  28  

747.  35 Lesica  dom mieszkalny dom mieszkalny  32  

748.  36 Lesica dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 41  

749.  1 Michałowice  dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 6  

750.  2 Michałowice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 7  

751.  3 Michałowice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 18  

752.  4 Michałowice inne stodoła w zespole  18  

753.  5 Michałowice inne stodoła  2  

754.  1.  Nagodzice kaplica kapliczka przy  39  

755.  2.  Nagodzice kaplica kapliczka przy  48  

756.  3.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalny  5  
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757.  4.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalny  10  

758.  5.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 11  

759.  6.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 13  

760.  7.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 15  

761.  8.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 18  

762.  9.  Nagodzice inne stodoła w zespole  18  

763.  10.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 19  

764.  11.  Nagodzice inne stodoła w zespole  19  

765.  12.  Nagodzice inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 19  

766.  13.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 20  

767.  14.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 20  

768.  15.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalny  21  

769.  16.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 22  

770.  17.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalny  32  

771.  18.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 35  

772.  19.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalny  38  

773.  20.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalny  39  

774.  21.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalny  43  

775.  22.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalny  45  

776.  23.  Nagodzice inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 45  

777.  24.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 48  

778.  25.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalny  49  

779.  26.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalny  56  

780.  27.  Nagodzice inne stodoła w zespole  56  

781.  28.  Nagodzice inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 56  

782.  29.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 60  

783.  30.  Nagodzice dom mieszkalny dom mieszkalny  62  

784.  31.  Nagodzice inne stodoła w zespole  62  

785.  32.  Nagodzice inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 62  

786.  33.  Nagodzice Inne  Transformator 
przy 

 59  

787.  1 Niemojów kościół kościół fil. p.w. 
św. Nawiedzenia 
NMP 

  Nr rej. 865 
30.09.1960 

788.  2 Niemojów cmentarz cmentarz 
przykościelny 

   

789.  3 Niemojów kaplica  kapliczka 
pośrodku wsi 

   

790.  4 Niemojów kaplica  kapliczka w pł – 
zach. części wsi 
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791.  5 Niemojów kaplica  kapliczka przy 
drodze do Lesicy 

   

792.  6 Niemojów dwór dwór - ruina   Nr rej. A/4424/465 
30.09.1960 

793.  7 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 1  

794.  8 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 2  

795.  9 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalny  5  

796.  10 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 5a  

797.  11 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 6  

798.  12 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalny  8  

799.  13 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalny  9  

800.  14 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 10  

801.  15 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalny  11  

802.  16 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 12  

803.  17 Niemojów inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 12  

804.  18 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 13  

805.  19 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalny  14  

806.  20 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy I 

 15  

807.  21 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy II 

 15  

808.  22 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalny  15a  

809.  23 Niemojów inne stodoła w zespole  15  

810.  24 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 19  

811.  25 Niemojów inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 19  

812.  26 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 20  

813.  27 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 23  

814.  28 Niemojów dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 24  

815.  29 Niemojów inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 24  

816.  30 Niemojów inne stodoła w zespole  24  

817.  31 Niemojów inne obora w zespole  24  

818.  1 Nowa Wieś kościół kościół fil. p.w. 
św. 
Wniebowzięcia 
NMP 

  Nr rej. 885 
30.06.1691 

819.  2 Nowa Wieś kaplica kapliczka przy 
kościele 

   

820.  3 Nowa Wieś kaplica Kaplizcka na 
cmentarzu 
przykościelnym 
nieczynnym 

   

821.  4 Nowa Wieś cmentarz cmentarz 
przykościelny 
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nieczynny 

822.  5 Nowa Wieś cmentarz cmentarz 
parafialny 

   

823.  6 Nowa Wieś dwór dwór – ruina    Nr rej. A/4423/755 
27.09.1960 

824.  7 Nowa Wieś publiczne gospoda ob., dom 
kolonijny 

 39  

825.  8 Nowa Wieś publiczne remiza strażacka    

826.  9 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 1  

827.  10 Nowa Wieś inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 1  

828.  11 Nowa Wieś inne stodoła w zespole  1  

829.  12 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 2  

830.  13 Nowa Wieś inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 2  

831.  14 Nowa Wieś inne stodoła w zespole  2  

832.  15 Nowa Wieś inne obora w zespole  2  

833.  16 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy I 

 3  

834.  17 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy II 

 3  

835.  18 Nowa Wieś inne stodoła w zespole  3  

836.  19 Nowa Wieś inne wozownia w 
zespole 

 3  

837.  20 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny  4  

838.  21 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 6  

839.  22 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny  9  

840.  23 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny  10  

841.  24 Nowa Wieś inne stodoła w zespole  10  

842.  25 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy  

 11  

843.  26 Nowa Wieś inne stodoła w zespole  11  

844.  27 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 12  

845.  28 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny  13  

846.  29 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy  

 15  

847.  30 Nowa Wieś inne stodoła w zespole  15  

848.  31 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy  

 16  

849.  32 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny  17  

850.  33 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny  19  

851.  34 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny  20  

852.  35 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny  21  

853.  36 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy  

 23  

854.  37 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny I  26  

855.  38 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny II  26  

856.  39 Nowa Wieś inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 

 26  

857.  40 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 27  
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858.  41 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 33  

859.  42 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 38  

860.  43 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny  39  

861.  44 Nowa Wieś dom mieszkalny dom mieszkalny  39/1  

862.  1 Pisary kościół kościół fil. p.w. św. 
Michała 

   

863.  2 Pisary cmentarz cmentarz 
przykościelny 

   

864.  3 Pisary kaplica kapliczka przy  36  

865.  4 Pisary publiczne remiza strażacka 
obok 

 51  

866.  5 Pisary publiczne pensjonat ob. com 
kolonijny 

   

867.  6 Pisary inne budynek 
gospodarczy  w 
zespole 
pensjonatu 

   

868.  7 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  2  

869.  8 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 4  

870.  9 Pisary inne stodoła w zespole  4  

871.  10 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 5  

872.  11 Pisary inne stodoła przy  7  

873.  12 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 9  

874.  13 Pisary inne stodoła w zespole  9  

875.  14 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 11  

876.  15 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 12  

877.  16 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 13  

878.  17 Pisary inne stodoła w zespole  13  

879.  18 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 14  

880.  19 Pisary inne stodoła w zespole  15  

881.  20 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 16  

882.  21 Pisary inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 16  

883.  22 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  17  

884.  23 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 18  

885.  24 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 19  

886.  25 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 22  

887.  26 Pisary inne stodoła w zespole  22  

888.  27 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  24  

889.  28 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  26  

890.  29 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  27  

891.  30 Pisary inne stodoła w zespole  27  

892.  31 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 29  

893.  32 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  33  
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894.  33 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  35  

895.  34 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  35a  

896.  35 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 36  

897.  36 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  37  

898.  37 Pisary inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 37  

899.  38 Pisary inne stodoła w zespole  37  

900.  39 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 38  

901.  40 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  39  

902.  41 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 40  

903.  42 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  46  

904.  43 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 48  

905.  44 Pisary inne stodoła w zespole  48  

906.  45 Pisary inne obora w zespole  48  

907.  46 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 49  

908.  47 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 51  

909.  48 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 53  

910.  49 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 56  

911.  50 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny  99  

912.  51 Pisary dom mieszkalny dom mieszkalny, 
ob. szkoła 

   

913.  52 Pisary inne budynek 
gospodarczy 

   

914.  53 Pisary młyn młyn, ob. dom 
mieszkalny 

 6  

915.  54 Pisary inne stodoła w zespole 
młyna 

   

916.  55 Pisary przemysłowe transformator 
obok sklepu 

   

917.  1 Potoczek kaplica kapliczka na 
końcu wsi 

   

918.  2 Potoczek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 1  

919.  3 Potoczek inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 1  

920.  4 Potoczek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 3  

921.  5 Potoczek dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 5  

922.  1 Roztoki kościół kościół 
parafialny p.w. 
św. Marcina 

  Nr rej. 881 
28.06.1961 

923.  2 Roztoki kaplica kapliczka przy 
kościele 

   

924.  3 Roztoki mur mur z bramą przy 
kościele 

   

925.  4 Roztoki cmentarz cmentarz 
przykościelny 

   

926.  5 Roztoki plebania plebania  19a Nr rej. 51/A/01 
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23.05.2001 

927.  6 Roztoki dwór dwór z częścią 
gospodarczą 

 16 Nr rej. A/4565/1339 
03.08.1965 

928.  7 Roztoki brama brama w zespole 
dworskim 

   

929.  8 Roztoki inne stajnia w zespole 
dworskim 

   

930.  9 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy w 
zespole dworskim 

   

931.  10 Roztoki inne stajnia w zespole 
dworskim 

   

932.  11 Roztoki publiczne pensjonat    

933.  12 Roztoki publiczne Dom Ludowy, ob. 
dom mieszkalny 

   

934.  13 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 1  

935.  14 Roztoki inne stodoła w zespole  1  

936.  15 Roztoki inne wozownia w 
zespole 

 1  

937.  16 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  2  

938.  17 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 3  

939.  18 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  4  

940.  19 Roztoki inne budynek 
gospodarczy 

 4  

941.  20 Roztoki inne stodoła w zespole  4  

942.  21 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 8  

943.  22 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 9  

944.  23 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 10  

945.  24 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  11  

946.  25 Roztoki inne budynek 
gospodarczy 

 11  

947.  26 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  20  

948.  27 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  21  

949.  28 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 23  

950.  29 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  25  

951.  30 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  26  

952.  31 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  28  

953.  32 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 29  

954.  33 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  32  

955.  34 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  33  

956.  35 Roztoki inne stodoła w zespole  33  

957.  36 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  35  

958.  37 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  38  

959.  38 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  40  

960.  39 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  44  

961.  40 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  63  

962.  41 Roztoki inne stodoła w zespole  63  

963.  42 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  64  

964.  43 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  65  

965.  44 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  66  
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966.  45 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  68  

967.  46 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  72  

968.  47 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  72a  

969.  48 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 75  

970.  49 Roztoki inne stodoła w zespole  75  

971.  50 Roztoki inne obora w zespole  75  

972.  51 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalny  78  

973.  52 Roztoki dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy przy 
drodze do Gajnika 

   

974.  53 Roztoki inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

   

975.  1 Różanka kościół kościół 
parafialny p.w. 
Wniebowzięcia 
NMP 

  Nr rej. 882 
28.06.1961 

976.  2 Różanka kaplica kostnica, ob. 
kaplica cmentarna 

   

977.  3 Różanka mur mur cmentarz z 
bramą 

   

978.  4 Różanka cmentarz cmentarz 
przykościelny 

   

979.  5 Różanka plebania plebania  14 Nr rej. A/790 
09.06.2006 

980.  6 Różanka inne bud. 
gospodarczy w 
zespole plebani 

 14 Nr rej. A/790 
09.06.2006 

981.  7 Różanka kaplica kapliczka przy  1  

982.  8 Różanka kaplica kapliczka przy  36  

983.  9 Różanka dwór dwór w ruinie  1 Nr rej. A/4567/2034 
25.05.1972 

984.  10 Różanka oficyna oficyna 
mieszkalna w 
zespole dworskim 

   

985.  11 Różanka inne obora w zespole 
dworskim 

   

986.  12 Różanka inne wozownia w 
zespole dworskim 

   

987.  13 Różanka inne gołębnik w 
zespole 
dworskim 

  Nr rej. A/5979 

25.10.2015 

988.  14 Różanka publiczne remiza strażacka    

989.  15 Różanka publiczne dawna remiza 
strażacka 

   

990.  16 Różanka publiczne Pensjonat obecnie 
ośrodek 
wczasowy 

   

991.  17 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny 
obecnie ośrodek 
wczasowy 

   

992.  18 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  3  

993.  19 Różanka dom mieszkalny wozownia  3  

994.  20 Różanka inne stodoła w zespole  3  

995.  21 Różanka inne obora w zespole  3  

996.  22 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 5  

997.  23 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  6 Nr rej. A/4568/2037 
25.05.1972 
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998.  24 Różanka inne stodoła w zespole  6  

999.  25 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  7  

1000.  26 Różanka inne stodoła w zespole  7  

1001.  27 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  8  

1002.  28 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  9  

1003.  29 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny 
(d.3) 

 10 Nr rej. A/4569/2038 
25.05.1972 

1004.  30 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 11  

1005.  31 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  15  

1006.  32 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny 
(d.95) 

 18 Nr rej. A/4570/2036 
25.05.1972 

1007.  33 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  19  

1008.  34 Różanka inne stodoła w zespole  19  

1009.  35 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  20  

1010.  36 Różanka inne stodoła w zespole  20  

1011.  37 Różanka inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 20  

1012.  38 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  21  

1013.  39 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  22  

1014.  40 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 25  

1015.  41 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 26  

1016.  42 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 28  

1017.  43 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  29  

1018.  44 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  30  

1019.  45 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  32  

1020.  46 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  35  

1021.  47 Różanka inne brama w zespole  35  

1022.  48 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  37  

1023.  49 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 38  

1024.  50 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 38a  

1025.  51 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  39  

1026.  52 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 40  

1027.  53 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  40  

1028.  54 Różanka inne stodoła w zespole  40  

1029.  55 Różanka inne gołębnik w 
zespole 

 40  

1030.  56 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 42  

1031.  57 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  47  

1032.  58 Różanka inne stodoła w zespole  47  

1033.  59 Różanka inne obora w zespole  47  

1034.  60 Różanka inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 47  

1035.  61 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  48  

1036.  62 Różanka inne stodoła w zespole  48  

1037.  63 Różanka inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 48  
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1038.  64 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  50  

1039.  65 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny 
(d.11) 

 52 Nr rej. A/4571/2035 
25.05.1972 

1040.  66 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  53  

1041.  67 Różanka inne budynek 
gospodarczy  

 53a  

1042.  68 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny 
(d.13) 

 54 Nr rej. A/4572/2039 
25.05.1972 

1043.  69 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  57  

1044.  70 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 57  

1045.  71 Różanka inne stodoła w zespole  57  

1046.  72 Różanka inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 57  

1047.  73 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  58  

1048.  74 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  60  

1049.  75 Różanka inne stodoła w zespole  60  

1050.  76 Różanka inne obora w zespole  60  

1051.  77 Różanka inne budynek 
gospodarczy w 
zespole 

 60  

1052.  78 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 61  

1053.  79 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  62  

1054.  80 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 63  

1055.  81 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  64  

1056.  82 Różanka inne stodoła w zespole  64  

1057.  83 Różanka inne wozownia w 
zespole 

 64  

1058.  84 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalny  66  

1059.  85 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 67  

1060.  86 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 68  

1061.  87 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 69  

1062.  88 Różanka dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 69a  

1063.  89 Różanka inne stodoła w zespole  69a  

1064.  1 Smreczyna kaplica kapliczka    

1065.  2 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalny  1  

1066.  3 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 7  

1067.  4 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 8  

1068.  5 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 9  

1069.  6 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 18  

1070.  7 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalny  28  

1071.  8 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 32  

1072.  9 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalny  38  

1073.  10 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 41  

1074.  11 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalno -  44  
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gospodarczy 

1075.  12 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 52  

1076.  13 Smreczyna dom mieszkalny dom mieszkalny  56  

1077.  1 Szklarnia kościół Kościół filialny p. 
w. św. Floriana 

  Nr rej. 2044 
25.05.1972 

1078.  2 Szklarnia kaplica Kostnica, ob. 
kaplica w zespole 
kościoła 

   

1079.  3 Szklarnia inne Budynek bramny 
w zespole 
kościoła 

   

1080.  4 Szklarnia mur mur przy kościele    

1081.  5 Szklarnia cmentarz cmentarz 
przykościelny 

   

1082.  6 Szklarnia publiczne Szkoła, ob. dom 
mieszkalny 

   

1083.  7 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 3  

1084.  8 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 6  

1085.  9 Szklarnia inne stodoła w zespole  6  

1086.  10 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  7  

1087.  11 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 8  

1088.  12 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 9  

1089.  13 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  10  

1090.  14 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 11  

1091.  15 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  13  

1092.  16 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  14  

1093.  17 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  16  

1094.  18 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  17  

1095.  19 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 21  

1096.  20 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  22  

1097.  21 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  23  

1098.  22 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy I 

 24  

1099.  23 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno – 
gospodarczy II 

 24  

1100.  24 Szklarnia inne stodoła w zespole  24  

1101.  25 Szklarnia inne wozownia w 
zespole 

 24  

1102.  26 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  28  

1103.  27 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 28  

1104.  28 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 32  

1105.  29 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny I  33  

1106.  30 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny II  33  

1107.  31 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  34  

1108.  32 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 35  

1109.  33 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 36  

1110.  34 Szklarnia inne stodoła w zespole  36  
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1111.  35 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 39  

1112.  36 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 42  

1113.  37 Szklarnia inne stodoła w zespole  42  

1114.  38 Szklarnia inne wozownia w 
zespole 

 42  

1115.  39 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  43  

1116.  40 Szklarnia inne obora w zespole  43  

1117.  41 Szklarnia inne stodoła w zespole  43  

1118.  42 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 44  

1119.  43 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 46  

1120.  44 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  47  

1121.  45 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalno - 
gospodarczy 

 48  

1122.  46 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  50  

1123.  47 Szklarnia inne obora w zespole  50  

1124.  48 Szklarnia inne stodoła w zespole  50  

1125.  49 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny  52  

1126.  50 Szklarnia dom mieszkalny dom mieszkalny    

1127.  52 Szklarnia inne stodoła przy 
drodze do 
Międzylesia 
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WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH MIASTA I GMINY 
MIĘDZYLESIE 
 

Lp. Miejscowość Nr stanowiska obiekt datowanie Numer rejestru 

1. Boboszów 1/1 (AZP 101-25) Osada późne 

średniowiecze 

 

2. Długopole Górne 2/1 (AZP 99-24) Grodzisko X/XI - XII wiek. Nr rej. 189/23 

3. Długopole Górne 1/4 (AZP 99-25) Huta szkła późne 

średniowiecze 

 

4. Domaszków 1/1 (AZP 99-25) 

– bez lokalizacji 

Ślad osadnictwa okres nowożytny  

5. Gniewoszów Bez numeru Znalezisko luźne neolit  

6. Gniewoszów Bez numeru Trzy skały z rytami późne 

średniowiecze 

 

7. Gniewoszów Bez numeru Ruiny zamku 

„Schnellstein" 

(Szczerba) 

późne 

średniowiecze 

 

8. Jaworek 1/1  (AZP 99 – 

26) 

Osada późne 

średniowiecze 

 

9. Lesica 1/2 (AZP 100-24) 

bez lokalizacji 

Skarb epoka brązu  

10. Lesica 2/3 (AZP 100-24) 

bez lokalizacji 

Znalezisko luźne epoka kamienia  

11. Międzylesie 3/3 (AZP 100-25) Huta szkła XII - XIV wiek  

12. Międzylesie 1/1 - bez 

lokalizacji 

Znalezisko luźne neolit  

13. Międzylesie 2/2 - bez 

lokalizacji 

Znalezisko luźne 

kultury łużyckiej 

epoka brązu  

14. Międzylesie 14 – bez 

lokalizacji 

Znalezisko luźne 

(motyka z diorytu) 

neolit  

15. Międzylesie 15  - bez 

lokalizacji 

Znalezisko luźne 

(toporek kamienny) 

neolit  

16. Międzylesie 16 bez lokalizacji Wały nieokreślona  

17. Niemojów 1/1 (AZP 100-24) Zamek XVI wiek  

18 Niemojów Stanowisko bez 

numeru 

Skarb 1583 - 1635  

19. Nowa Wieś 1/1 (AZP 99-26) Dwór XVI wiek  

20. Potoczek 1/1 (AZP 100-26) 

– bez lokalizacji 

Huta szkła XVI wiek  

21. Różanka 1/2 (AZP 99 – 

25) bez 

lokalizacji 

Znalezisko luźne neolit  

22. Różanka 2/3 (AZP 99 – 

25) bez 

lokalizacji 

Huta szkła,  1537 rok  

23. Szklarnia 1/4 (AZP 100-25) 

bez lokalizacji 

Huta szkła 1358 rok  
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WYKAZ OBSZARÓW ZABYTKOWYCH MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 
 

1. Historyczny układ urbanistyczny miasta Międzylesie - ośrodek historyczny miasta wpisany do rejestru zabytków 

decyzją z dnia 25.11.1956 r., pod numerem 357. 

2. Historyczne układy ruralistyczne miejscowości: Boboszów, Długopole Górne, Domaszków, Gniewoszów, 

Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Roztoki, Różanka i 

Szklarnia, 

3. Obszary obserwacji archeologicznej, wyznaczone dla miejscowości: Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, 

Domaszków, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Lesica, Międzylesie, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, 

Roztoki, Różanka, Szklarnia. 

 

 

 

 

 


