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1. WSTĘP 

1.1. Podstawy formalno – prawne opracowania prognozy 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, której elementem jest prognoza, stanowi 

realizację obowiązku prawnego wynikającego z dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz zapewnia zgodność z 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353). 

Podstawę formalną opracowania stanowi 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. 

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

Międzylesie, uchwalonego uchwałą Nr XVII/38/2000 z dnia 11 lipca 2000 roku, w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie , zmienionego uchwałą Rady 

Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXII/170/2013 z dnia 29 października 2013 r. Powyższa uchwała stanowiła zmianę studium 

(dotyczącą przedmiotem zmiany teren złoża Długopole Górne N). Każda zmiana studium, 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. 

Analizowane opracowanie zmiany studium obejmuje w całości granice administracyjne miasta i gminy Międzylesie, 

dlatego też traci ważność obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wraz ze 

zmianą w całości a dokument otrzymuje nazwę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Międzylesie”. 

Do najważniejszych aktów prawnych wykorzystanych podczas sporządzania prognozy należą: 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

353); 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo górnicze i geologiczne (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1131); 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.); 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016, poz. 934); 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 778 ze zm.); 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 r.,  poz. 672); 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1330); 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015r.,  poz. 469 ze zm.); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1651); 

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.); 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014, 

poz. 112); 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. 2016 poz. 71); 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 

2014 r.  poz. 1409); 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 

2014, poz. 1348) . 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041211266&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000647&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001232&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000627&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110120059&min=1
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1.2. Cel i zakres prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Międzylesie (zwanym dalej Studium) ma na celu dokonanie kompleksowej oceny skutków realizacji zapisów 

studium w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności 

ustanowionych obszarów chronionych. Prognoza identyfikuje możliwe do wystąpienia źródła zagrożeń dla środowiska 

oraz ustala prognozowany wpływu planowanych rozwiązań przestrzennych projektu zmiany Studium. Integralną częścią 

dokumentu jest wskazanie działań minimalizujących zidentyfikowane, potencjalnie niekorzystne oddziaływania, a także 

zaproponowane metod monitoringu realizacji postanowień dokumentu. 

Zakres merytoryczny Prognozy został ustalony zgodnie z art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

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

oddziaływania na środowisko, na podstawie uzgodnienia zakresu prognozy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, znak: WSI.411.376.2015.KM z dnia 18 listopada 2015r. 

1.3. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

Prognozę opracowano na podstawie analizy projektu zmiany studium, a także obowiązujących planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Międzylesie, założeń ochrony środowiska, informacji o 

projektowanych inwestycjach oraz materiałów archiwalnych dotyczących charakterystyki i stanu środowiska 

przyrodniczego. Istotnym elementem analizy było przeprowadzenie wizji terenowej obszaru objętego ustaleniami 

studium, a także uwzględnienie sposobu zagospodarowania i struktury przyrodniczej terenów sąsiednich. Przyjęte w 

projekcie zmiany studium zapisy i ustalenia poddano analizie względem informacji i wskazań zawartych w opracowaniu 

ekofizjograficznym dla gminy Międzylesie. 

Rozpoznanie aktualnego stanu środowiska i obecnie istniejących problemów związanych z jego ochroną, a także 

identyfikacja potencjalnych zagrożeń wynikających z realizacji ustaleń studium pozwoliły na dokonanie oceny 

oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i wybór działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i 

minimalizacji niekorzystnym oddziaływaniom.  

Istotnym elementem prognozy było przeprowadzenie analizy oddziaływania zapisów projektowanego dokumentu na 

wyznaczone na obszarze gminy Międzylesie obszary chronione. W tym celu posłużono się materiałami informacyjnymi 

(w tym materiałami kartograficznymi, bądź o charakterze mapowym), a także wykorzystano informacje zawarte w 

poszczególnych aktach prawa miejscowego (rozporządzenia, zarządzenia), dokonując oceny zgodności zapisów 

studium ze wskazaniami i zakazami wyznaczonymi dla obszarów chronionych. 

W wyniku przeprowadzonej analizy rozwiązań planistycznych ustalono charakter oddziaływań na poszczególne elementy 

środowiska z uwzględnieniem intensywności powodowanych przez nie przekształceń, czas ich trwania oraz ich zasięg 

przestrzenny. Zasadniczą część prognozy wykonano w ujęciu tabelarycznym. 

1.4. Wykorzystane materiały 

Do podstawowych materiałów źródłowych wykorzystanych przy sporządzaniu prognozy należą: 

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego, gmina Międzylesie, Fulica –  

Jankowski Wojciech, Wrocław 2002r., 

Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego gminy Międzylesie, Regioplan, Wrocław 2003r., 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kłodzkiego na lata 2004 – 2015 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. 

Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Międzylesie, 

Program ochrony środowiska gminy Międzylesie, 

Statystyczne Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2015r., 

Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2008 - 2015 
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Wytyczne do określania znaczącego wpływu przedsięwzięcia na przedmioty ochrony w obszarach  Natura 2000, 

Instytut Przyrody PAN, Warszawa 2009r., 

Zasady dobrej praktyki prowadzenia inwestycji,  Instytut Przyrody PAN, Warszawa 2009r. 

2. USTALENIA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI 

DOKUMENTAMI 

2.1. Położenie administracyjne 

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. Gmina należy do typowych gmin miejsko-wiejskich z wyraźnie wykształconym ośrodkiem 

miejskim. 

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  

W skład gminy wchodzą miasto Międzylesie oraz sołectwa: Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, Gajnik, 

Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, 

Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna, Szklarnia.  

2.2 Położenie geograficzne  

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 oddzielonych 
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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). 

Powierzchnia Gminy wynosi 189 km2, w tym powierzchnia obszaru miasta w granicach administracyjnych wynosi 14 km2. 

Liczba ludności gminy na dzień 14.10.2015 r. osiągnęła 7313, w tym miasto liczyło 2694 mieszkańców. 

2.3 Zawartość i główne cele projektu zmiany studium 

Dokument będący przedmiotem oceny niniejszej prognozy jest zmianą 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 przedmiotem zmiany teren 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 Dlugopole Górne N, zostały sformułowane i 

przyjęte w roku 2000, powyższą uchwałą. 

W związku z powyższym analizowane studium zasadniczo dokonuje zmiany studium przyjętego 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. 

Zmiana studium obejmuje w całości granice administracyjne miasta i gminy Międzylesie, dlatego też traci ważność 

obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wraz ze zmianą w całości a 

dokument otrzymuje nazwę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Międzylesie”. 

Gmina Międzylesie posiada 100 % pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że 

ustalenia obwiązujące studium pociągnęły za sobą skutek prawny w postaci prawa miejscowego oraz inwestycji 

realizowanych lub przygotowywanych na podstawie obowiązującego studium i planów miejscowych.  

W takiej sytuacji prawnej ustalenia obowiązującego studium i planów miejscowych są wiążące przy określaniu kierunków 

rozwoju obecnej zmiany studium obejmującej cały obszar miasta i gminy Międzylesie. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2016 

poz. 778 ze zm.) w studium: 

 uwzględniono uwarunkowania wynikające z:  

 dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000647&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000647&min=1
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 stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;  

 stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych 

oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego;  

 stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

 rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt krajobrazowy granic 

krajobrazów priorytetowych;  

 warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;  

 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;  

 potrzeb i możliwości rozwoju gminy;  

 stanu prawnego gruntów;  

 występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;  

 występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;  

 występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;  

 występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;  

 stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;  

 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;  

 wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.  

 określono:  

 kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu 

krajobrazowego; 

 kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod 

zabudowy;  

 obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk;  

 obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

 kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;  

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 

ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów;  

 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie przepisów odrębnych;  

 obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym 

obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;  

 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;  

 obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;  

 obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego określone zostały poprzez wyznaczenie celów, kierunków działań i zadań 

polityki przestrzennej oraz wydzielenie na obszarze gminy:  

- obszarów o odmiennym użytkowaniu,  

- obszarów objętych różnymi formami ochrony i ograniczeń użytkowania oraz wymagających ochrony i ograniczeń 

użytkowania – tworzące system obszarów szczególnej ochrony środowiska. 

Przyjęty w studium model struktury funkcjonalno-przestrzenną składa się z: 

Funkcji rolniczej 
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W ramach studium terenami szczególnie predestynowanymi do pełnienia funkcji rolniczej są tereny oznaczone na 

rysunku studium symbolem:  

 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. 

Funkcji gospodarki leśnej 

Zalesienie gruntów będzie miało wpływ na kształtowanie krajobrazu przyrodniczego i ochronę środowiska a także 

zmniejszy zagrożenie występowania erozji, oraz poprawne retencjonowanie wód i warunki mikroklimatyczne. Tereny 

zalesione mogą być również wykorzystywane w celach wypoczynkowych i turystycznych. 

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 studium terenami szczególnie predestyonowanymi do 

pełnienia funkcji gospodarki leśnej są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: ZL – tereny lasów i ZLp tereny 

lasów – projektowane zagospdoarowanie, ZL/WS – tereny lasów i wód śródlądowych. 

Funkcji mieszkaniowej 

W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego ustalono 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 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  

 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. 

Funkcji turystycznej i rekreacyjnej 

Turystyka i szeroko pojęta rekreacja, wykorzystująca wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu jest jedną z 

najważniejszych rozwojowych dziedzin Gminy Międzylesie. 
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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. 

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 

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. 

Funkcji usługowej 

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. 

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. 

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. 

Funkcji produkcyjnej i górniczej 
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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. 

Funkcji 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. 

Funkcji produkcji energii odnawialnej, w tym o mocy przekraczającej 100 kW 

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, 

Poza wyznaczonymi terenami dopuszcza się lokalizowanie urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy nie przekraczającej 100 kW. 

Funkcji 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; 
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WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych. 

W zakresie terenów wyłączonych spod zabudowy, ustalono wyłącznie z 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 Wieś” – złoże gnejsów, „Różanka” – złoża krystalicznych 

wapieni ciosowych łącznie z marmurami metamor,  za wyjątkiem zabudowy i budowli związanych z 

eksploatacją złóż. 

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, system obejmuje: 

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), 

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. 

W zakresie ochrony zasobów naturalnych, system obejmuje: 

Ochronę złóż dotyczy udokumentowanych złóż surowców naturalnych: 

Długopole”– złoże piaskowców cisowych, 

„Długopole Górne N” – złoże piaskowca, 

„Gniewoszów” –złoże amfibolitów, 

„Nowa Wieś” – złoże gnejsów, 

„Różanka” – złoża krystalicznych wapieni ciosowych łącznie z marmurami metamor. 

oraz udokumentowanego złoża wód leczniczych: 

„Długopole – Zdrój”. 

W zakresie ochrony przed zagrożeniami i uciążliwościami dla środowiska i człowieka, system obejmuje: 

oObszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

oObszary w potencjalnym zasięgu uciążliwości: hałasem komunikacyjnym, linii wysokich napięć; strefy 

kontrolowane od gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia  

oStrefy sanitarne cmentarzy. 
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W zakresie ochrony dóbr kultury, w tym zabytków i krajobrazu kulturowego system obejmuje: 

 obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, 

 obiekty i obszary ujęte zabytkowe w ewidencji zabytków, 

 stanowiska archeologiczne wpisane do spisu zabytków, 

 strefę „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej, Strefę wyznaczono w: Boboszowie, Długopolu Górnym, 

Domaszkowie, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie. Kamieńczyku, Lesicy, Międzylesiu, Niemojowie, 

Nowej Wsi, Różance i Szklarni, 

 Strefę „B” – ochrony konserwatorskiej, Strefę wyznaczono się w Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, 

Goworowie, Jaworku, Międzylesiu, Nowej Wsi, Roztokach, Różance i Szklarni, 

 Strefę „K” – ochrony krajobrazu kulturowego, Strefę 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. 

 Strefę „W" ochrony archeologicznej, Strefę wyznaczono w Długopolu Górnym, Gniewoszowie, Niemojowie, 

Nowej Wsi, 

 Strefa „OW" obserwacji archeologicznej, strefę wyznaczono w Boboszowie, Długopolu Górnym, Dolniku, 

Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Międzylesiu, Nagodzicach, Nowej Wsi, 

Roztokach, Różance i Szklarni, 

 Obszary historycznego układu ruralistycznego i urbanistycznego, obszarami historycznego układu 

ruralistycznego objęto wsi Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, 

Jaworek, Nagodzice, Nowa Wieś, Roztoki, Różanka i Szklarnia  oraz obszar historycznego układu 

urbanistycznego miasta Międzylesie. 

Ustalenia studium określają kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej uwzględniają inwestycje 

celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa. 

2.4 Powiązania projektu zmiany studium z innymi dokumentami 

Polityka przestrzenna jest jedną z głównych składowych polityki rozwoju. Realizując w równej mierze cele ekonomiczne, 

społeczne i ekologiczne dąży do jak najbardziej racjonalnego gospodarowania przestrzenią.  

Projekt zmiany studium jest bezpośrednio powiązany z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Międzylesie, sankcjonując istniejący i projektowany sposób zagospodarowania, z którego 

wynikają również prawa nabyte, które uwzględniono w zapisach studium. 

Do aktów prawa miejscowego z zakresu polityki przestrzennej, które obejmują 100 % obszaru gminy, należą: 

Uchwała Nr IX/67/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Domaszków i Długopole Górne  

Uchwała Nr XXVIII/183/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 stycznia 2004 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie, 

Uchwała nr XLIX/282/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie, terenów położonych w obrębie Smreczyna, 

Gajnik, Kamieńczyk, 

Uchwała nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzylesie, terenów mieszkaniowych przy ul. Wojska 

Polskiego, 

Uchwała XXXII/171/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Długopole Górne. 

Gmina Międzylesie cechuje się wyjątkowo cennymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, które w znacznej części 

powierzchni gminy zostały objęte obszarowymi formami ochrony. Obszary te zostały powołane na mocy rozporządzeń  i 

zarządzeń, stanowiącymi akty prawa miejscowego: 
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Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 6 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Dolna. Nr 63, poz. 809), 

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 4 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie (Dz. Urz. Woj. Dom. Nr 53, poz. 715 oraz Nr 303, poz. 3490), 

Zarządzenie 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, 

Zarządzenie 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, 

Dokumenty te zawierają ustalenia określające wskazania w zakresie ograniczeń i zakazów w kontekście planowanego 

zagospodarowania w granicach obszarów chronionych, wymagających uwzględnienia w dokumentach strategicznych. 

Ponadto dla rzeki Nysa Kłodzka, która została zakwalifikowana we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego do 

obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest 

prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi obowiązują opracowane mapy zagrożenia powodziowego i 

mapy ryzyka powodziowego, uwzględnione w projekcie studium. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

3.1 Uwarunkowania fizjograficzne 

3.1.1 Klimat  

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%, 

 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, 
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 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. 

3.1.2 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.  

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. 

3.1.3 Rzeźba terenu 
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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 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 
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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-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. 

 

3.1.4 Złoża kopalin 

Na obszarze gminy Międzylesie występuje 5 udokumentowanych złóż surowców skalnych. Nalezą do nich złoża: 

„Długopole”– złoże piaskowców cisowych, 

„Długopole Górne N” – złoże piaskowca, 

„Gniewoszów” –złoże amfibolitów, 

„Nowa Wieś” – złoże gnejsów, 

„Różanka” – złoża krystalicznych wapieni ciosowych łącznie z marmurami metamor. 

 

Na obszar gminy Międzylesie zachodzi cześć udokumentowanego złoża wód mineralnych „Długopole – Zdrój”. 

W zakresie funkcji górniczej, studium ustala eksploatację 2 złóż: złoża „Długopole” oraz „Długopole Górne N”.  

Pozostałe złoża pozostają niezagospodarowane lub eksploatacja została na nich zaniechana. 

Dla udokumentowanego złoża wód mineralnych „Długopole – Zdrój” ustanowiono teren i obszar górniczy „Długopole – 

Zdrój I” - wchodzący na północną część obrębu Długopołe Górne pokrywający się z granicą udokumentowanego złoża. 

 

3.1.5 Wody  powierzchniowe, podziemne i lecznicze 

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 równoleżn ikowym. Rzeki i 

potoki spływają z górzystej zachodniej i wschodniej części gminy do rzeki Nysy Kłodzkiej, która przebiega centralnie 

przez całą gminę. Nysa Kłodzka ma południkowy przebieg i przepływa przez Międzylesie, Roztoki i Długopole Górne. 

Nysa Kłodzka jest zasilana dopływami: 

1)prawostronnymi: 
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- 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. 

 

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. 

Zagrożenie powodziowe 

Na terenie gminy Międzylesie istnieje zagrożenie powodziowe ze względu na położenie w górskiej dolinie Nysy 

Kłodzkiej. 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 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. 
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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. 

 

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, 
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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%). 

Ochrona ujęć 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.  

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. 

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. 

 

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.  

 

Wody lecznicze 

Na obszar gminy Międzylesie częściowo wchodzą granice udokumentowanego złoża wód mineralnych „Długopole – 

Zdrój”. Złoże znajduje się na północnym krańcu obrębu Długopole Górne. 

 

3.1.6 Gleby  
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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.  

Poniższa wykres i tabela przedstawia strukturę bonitacji gruntów gminy Międzylesie.  

 

Tabela 1. Wartość bonitacyjna użytków rolnych wg ewidencji geodezyjnej dla terenu całej gminy (źródło: Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie) 

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 

 

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 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, 
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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 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. 
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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. 

3.1.7 Szata roślinna  

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 wschodnosudeckiego 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 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 roślinne 

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 
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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. 

 

Lasy 

Na terenie gminy Międzylesie 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. 

 

Zwierzęta 
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Wysoki stopień zalesienia obszarów górskich gminy Międzylesie sprzyja występowaniu wielu gatunków zwierząt leśnych, 

które dominują na całym obszarze, tak że spotkać je można również wśród skał tylko częściowo zalesionych.  

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 

Dla obszaru gminy Międzylesie została sporządzona w 2002r. Inwentaryzacja Przyrodnicza, pod kierownictwem 

W.Fulica. w przedmiotowej Inwentaryzacji zostały zgromadzone w ujęciu opisowym i kartograficznym informacje o 

składzie gatunkowym ssaków, w tym także nietoperzy, ptaków, gadów i płazów, a także gatunków ryb. 

Spośród występujących na obszarze gminy gatunków zwierząt, inwentaryzacja wymienia: 

SSAKI 

Gatunki objęte ścisłą ochroną: 

RZĄD OWADOŻERNE INSECTIVORA: 

Rodzina: jeżowate Erinaceidae 

 Jeż wschodni Erinaceus concolor i Jeż zachodni Erinaceus europaeus , 

Rodzina: Ryjówkowate Soricidae 

 Ryjówka górska Sorex alpinus, 

 Ryjówka aksamitna Sorex araneus , 

 Ryjówka malutka Sorex minutus, 

 Rzęsorek mniejszy Neomys anomalus, 

 Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens, 

 Zębiełek karliczek Crocidura suaveolens. 

Rodzina: Kretowate Talpidae 

 Kret Talpa europea, 

RZĄD: GRYZONIE RODENTIA 

Rodzina: Wiewiórkowate Sciuridae 

 Wiewiórka Sciurus vulgaris. 

Rodzina: Popielicowate Gliridae 

 Popielica Glis glis. 

 Orzesznica Muscardinus avellanarius  . 

 Koszatka Dryomys. 

RZĄD: DRAPLEŹNE CARNIVORA 

Rodzina: Łasicowate Mustelidae 

 Gronostaj Mustela erminea. 
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 Łasica Mustela. 

Gatunki łowne  

Rodzina: Świniowate Suidae 

 Dzik Sus scrofa. 

Rodzina: Jeleniowate Cervidae 

 Jeleń szlachetny Cervus elaphus. 

 Sarna Capreolus capreolus. 

Rodzina: Krętorogie Bovidae 

 Muflon Ovis ammon. 

Zwierzyna drobna 

RZĄD: ZAJĄCOKSZTAŁTNE LAGOMORPHA 

Rodzina: Zającowate Leporidae 

 Zając szarak Lepus europaeus. 

RZĄD: GRYZONIE RODENTIA 

Rodzina: Nornikowate Microtidae 

Piżmak Ondatra zibethicus. 

RZĄD: DRAPIEŻNE CARNIVORA 

Rodzina: Psowate Canidae 

 Lis Vulpes vulpes. 

 Jenot Nyctereutes. 

Rodzina: Łasicowate Mustelidae 

 Tchórz Mustela putorius. 

 Kuna domowa Martes foina. 

 Kuna leśna Martes martes. 

 Borsuk Meles meles  

Gatunki nie objęte żadnymi formami ochrony 

RZĄD: GRYZONIE RODENTIA 

Rodzina: Nornikowate Microtidae 

 Nornica ruda Cletkrionomys glareolus. 

 Karczownik ziemnowodny Arvicola terrestris. 

 Nornik bury Microtus agrestis. 

 Polnik Microtus arvalis. 

 Darniówka pospolita Microtus subterraneus. 

Rodzina: Myszowate Muridae 

Badylarka Micromys minutus. 

Mysz polna Apodemus. 

Mysz leśna Apodemus flavicollis. 

Mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus. 

Szczur wędrowny Rattus norvegicus. 

Mysz domowa wschodnia Mus musculus. 

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 pozłocisty Eptesicus 

nilssonii,  mroczek późny Eptesicus serotinus,  karlik malutki Pipistrellus pipistrellus,  karlik drobny Pipistrellus 

pygmaeus, gacek brunatny Plecotus auritus, mopek Barbadtella barbastellus. 

PTAKI 
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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, 

Bocian czarny - Ciconia nigra, 

Krzyżówka - Anas platyrhynchos, 

Trzmielojad - Pernis apivorus, 

Kania czarna - Milvus migrans , 

Błotniak stawowy - Circus aeruginosus, 

Jastrząb - Accipiter gentilis, 

Krogulec - Accipiter nisus,, 

Myszołów - Buteo buteo, 

Kobuz - Falco subbuteo, 

Pustułka - Falco tinnunculus, 

Sokół wędrowny - Falco peregrinus – nielęgowy, 

Raróg - Falco cherrug – nielęgowy, 

Jarząbek - Bonasa bonasia, 

Cietrzew - Tetrao tetrix, 

Bażant - Phasianus colchicus, 

Kuropatwa – Perdixperdix, 

Przepiórka - Coturnix coturnix,, 

Derkacz - Crex crex, 

Łyska - Fulica atra, nielęgowa, 

Sieweczka rzeczna - Charadrius dubius, 

Czajka - Vanellus vanellus 

Słonka - Scolopax rusticola, 

Siniak - Columba oenas, 

Grzywacz – Columbapa lumbus, 

Sierpówka - Streptopelia decaocto, 

Turkawka - Streptopelia turtur , 

Kukułka - Cuculus canorus, 

Płomykówka - Tyto alba, 

Puchacz—Bubo bubo ,. 

Sóweczka - Glaucidium passerinum, 

Puszczyk - Strix aluco, 

Włochatka – Aegolius funereus, 

Jerzyk - Apus apus , 

Krętogłów - Jynx torquilla , 

Dzięcioł zielonosiwy - Picus canus , 

Dzięcioł zielony - Picus viridis,  

Dzięcioł czarny - Dryocopos martius , 

Dzięcioł duży - Dendrocopos major, 
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Dzięciołek - Dendrocopos minor, 

Skowronek —Alauda arvensis  

Dymówka - Hirundo rustica, 

Oknówka - Delichon urbica, 

Świergotek drzewny —Anthus trivialis, 

Świergotek łąkowy - Anthus pratensis, 

Pliszka żółta – Motacilla flava, 

Pliszka górska - Motacilla cinerea, 

Pliszka siwa - Motacilla alba, 

Pluszcz - Cinclus cinclus, 

Strzyżyk - Troglodytes, 

Pokrzywnica - Prunella, 

Rudzik - Erithacus rubecula, 

Kopciuszek - Phoenicurus ochruros, 

Pleszka - Plioenicurus phoenicurus,  

Pokląskwa - Saxicola rubetra, 

Kląskawka - Saxicola torquata, 

Kos - Turdus merula, 

Kwiczoł – Turdus pilaris, 

Drozd śpiewak - Turdus philomelos, 

Paszkot - Turdus viscivorus, 

Świerszczak - Locustella naevia , 

Strumieniówka – Locustella fluviatilis , 

Łozówka - Acrocephalus palustris, 

Zaganiacz - Hippolais icterina, 

Jarzębatka - Sylvia nisoria, 

Cierniówka - Sylvia communis, 

Piegża - Sylvia curruca, 

Gajówka - Sylvia borin, 

Kapturka - Sylvia atricapilla, 

Piecuszek - Phylloscopus trochilus, 

Świstunka - Phylloscopus sibilatrix, 

Pierwiosnek - Phylloscopus collybita, 

Mysikrólik - Regulus regulus, 

Zniczek - Regulus ignicapillus, 

Muchołówka szara - Muscicapa striata, 

Muchołówka mała - Ficedula parva, 

Muchołówka żałobna - Ficedula hypoleuca, 

Raniuszek - Aegithalos caudatus, 

Sikora uboga – Parus palustris, , 

Czarnogłówka - Parus montanus, 

Czubatka - Parus cristatus , 

Sosnówka - Parus ater , 

Modraszka - Parus caeruleu, 

Bogatka - Parus major, 

Kowalik - Sitta europaea, 

Pełzacz leśny – Certhia familiaris, 

Pełzacz ogrodowy - Certhia brachydactyla, 
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Remiz – Remiz pendulinus, 

Wilga - Oriolus oriolus, 

Gąsiorek - Lanius collurio, 

Srokosz - Lanius excubitos, 

Sójka - Garrulus glandarius , 

Sroka – Pica pica, 

Orzechówka - Nucfraga caryocatactes, 

Kawka - Corvus monedula, 

Gawron – Corvus frugilegus , 

Wrona - Corvus corone , 

Kruk - Corvus corax, 

Szpak - Sturnus vulgaris , 

Wróbel - Passer domesticus , 

Mazurek - Passer montanus , 

Kulczyk - Serinus serinus , 

Dzwoniec - Carduelis chloris , 

Zięba - Fringilla coelebs , 

Szczygieł - Carduelis carduelis, 

Czyż - Carduelis spinus, 

Makolągwa - Carduelis cannabina, 

Czeczotka – Carduelis flammea , 

Krzyżodziób świerkowy - Loxia curvirostra, 

Gil – Pyrrhula pyrrhula, 

Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes , 

Trznadel - Emberiza citrinella, 

Potrzos - Emberiza schoeniclus, 

Potrzeszcz - Miliaria calandra. 

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, 

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 

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 
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dolnym przebiegu rzeki przez gminę dominują gatunki tzw. drobne - śliz i strzebla potokowa, dochodzą też dalsze 

gatunki - minóg strumieniowy i kleń. 

Kamieńczyk 

Zespół ryb zasiedlający Kamieńczyk tworzą 3 gatunki: pstrąg potokowy (dominujący liczebnościowo), głowacz 

pręgopłetwy i minóg strumieniowy. 

Gaworówka 

Zarówno w górnym, leśnym odcinku, jak i niższym płynącym przez wieś i łąki odcinku potoku stwierdzono występowanie 

tylko pstrąga potokowego. 

Dopływ Gaworówki 

Rybostan tego cieku stanowi zespół gatunków złożony z dominującego pstrąga potokowego oraz ze śliza i minoga 

strumieniowego. 

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 

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. 

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. 

3.2 Analiza i ocena jakości środowiska  

Powietrze 

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. 
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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 dolnośląskie go przez po nad 99% czasu w roku stężenia 1-godzinne SO2 nie przekroczyły 45% normy, a 

stężenia 24-go -dzienne SO2 – 56% normy. 

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 
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(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. 

 

Wody powierzchniowe 

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. 

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 
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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. 

Brak systemowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach nie objętych siecią kanalizacyjną powoduje 

powstawanie większej ilości nieodprowadzonych siecią ścieków. Miejscowa społeczność zmuszona jest gromadzić 

płynne nieczystości w zbiornikach zlokalizowanych na terenie własnych posesji. To z kolei wpływa na zwiększone 

zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych.  

Zagrożenie dla jakości wód stanowią także ogniska punktowe i mało-powierzchniowe. Ich źródłem są m.in.: nielegalne 

wysypiska odpadów magazyny i stacje paliw, oraz miejsca zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych.  

 

Hałas  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu Obwieszczenie Ministra 

Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112). Wartości te muszą stanowić 

bezwzględnie przestrzeganą normę w odniesieniu do nowo planowanych terenów.  

 

Wartości poziomów dopuszczalnych zależne są od funkcji urbanistycznej jaką spełnia dany teren. Dla terenów 

wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określone są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla 

terenów gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne są najwyższe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególny grupy hałasu, z 

wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 
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elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N ,które to wskaźniki maja zastosowanie do ustalania 

i kontrolowania korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby (źródło: Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) 

 

Największe natężenie hałasu związane jest z drogą krajową nr 33. Pozostałe drogi nie odgrywają poważniejszej roli 

zwłaszcza w ruchu tranzytowym pojazdów ciężarowych i autobusów. 

Komunikacja kolejowa odgrywa marginalną rolę, gdyż odległość najbliższych zabudowań w sąsiedztwie trakcji eliminuje 

zjawisko uciążliwości. 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, a także uwzględnianie odległości od głównych szlaków komunikacyjnych w 

przypadku planowanych funkcji związanych ze stałym pobytem ludzi. 

 

Gleby  
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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. 

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. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Na obszarze opracowania nie były prowadzone badania z zakresu promieniowania elektromagnetycznego. 

Przez teren gminy nie przebiegają linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. 

Gmina Międzylesie jest w całości zelektryfikowana. Główny punkt zasilania znajduje się w Bystrzycy Kłodzkiej i liniami 

średniego napięcia rozprowadzony jest na obszar gminy. 

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). 

Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu pod liniami elektroenergetycznymi 110 kV należy projektować w oparciu o: 

 PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i budowa”; 

 ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (DZ. U. Nr 192, 

poz. 1883 z 2003 roku); 

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 

poz. 112). 

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. 

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. 

 

3.3 Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 
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Obecnie obowiązujące dla gminy Międzylesie 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.). Studium pod względem merytorycznym, nie spełnia wielu powstałych w 

trakcje jego obowiązywania potrzeb w zagospodarowaniu terenów uniemożliwiając zmiany w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, również w zakresie zapisów dotyczących zasad ochrony środowiska. 

Ponadto obowiązujące studium nie uwzględnia obowiązków wynikających z przepisów odrębnych oraz dokumentów 

nadrzędnych, dotyczących głównie granic: udokumentowanych złóż, obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią 

oraz obszarów Natura 2000. 

Gmina Międzylesie posiada 100 % pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że 

ustalenia obwiązujące studium pociągnęły za sobą skutek prawny w postaci prawa miejscowego oraz inwestycji 

realizowanych lub przygotowywanych na podstawie obowiązującego studium i planów miejscowych.  

W takiej sytuacji prawnej ustalenia obowiązującego studium są wiążące przy określaniu kierunków rozwoju obecnej 

zmiany studium obejmującej cały obszar miasta i gminy Międzylesie. 

Zaniechanie realizacji projektu zmiany niekorzystnie wpłynie przede wszystkim na potrzebę respektowania obowiązków, 

wynikających z istnienia obszarów chronionych. Ponadto studium precyzuje konkretne kierunki rozwoju gminy 

Międzylesie, co pośrednio przekłada się na jakość środowiska i zapewnia koegzystencję cennych przyrodniczo siedlisk i 

gatunków chronionych z równolegle odbywającym się procesem rozwoju gminy. Projektowany dokument jest 

niezbędnym narzędziem realizacji zarówno polityki przestrzennej gminy, jak i obowiązków wynikających z ochrony 

cennych przyrodniczo obszarów. Dokument wprowadza ponadto ograniczenia i zakazy dla poszczególnych kierunków 

zagospodarowania, służące spełnieniu zasad i celów ochrony środowiska. 

4. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARZACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 

ODDZIAŁYWANIEM 

Projekt zmiany studium wyznacza nowe tereny zainwestowania. Część z nich zlokalizowana jest w granicach obszarów 

Natura 2000, Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie oraz Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, 

natomiast pozostałe tereny poza granicami obszarów objętych ochroną. 

Realizacja ustaleń studium o charakterze mogącym znacząco oddziaływać dotyczy przede wszystkim nowo 

wyznaczonych funkcji kolidujących z istniejącymi siedliskami przyrodniczymi: 6230 Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie), 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-

Trisetion), *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk  Natura 2000 PLH Góry 

Bialskie i Grupa Śnieżnika oraz 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion), *91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i 

olsy źródliskowe w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk  Natura 2000 Dzika Orlica PLH 020061. 

Szczegółowa ocena została omówiona w rozdziale 8 niniejszego opracowania. Według danych źródłowych SDF tylko 

siedlisko 6520 w granicach obszaru NATURA 2000 Natura 2000 Dzika Orlica PLH 020061 posiada dobrą 

reprezentatywność - ocena A, i taką samą ocenę w skali ogólnej. Tereny konfliktowe zostały oznaczone na załączniku 

graficznym prognozy. 

W odniesieniu do zapisów Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) § 3, na terenie gminy Międzylesie studium przewiduje w szczególności tereny na 

których mogą być lokalizowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a 

mianowice zaliczane do kategrii: 

pkt 5) elektrownie wodne 

pkt 49) trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciągi narciarskie, w tym wyciągi do narciarstwa wodnego, skocznie 

narciarskie, oraz urządzenia im towarzyszące; 
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pkt 50) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, terenami 

przemysłowymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi, w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 i 2109), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o 

powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, 

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a 

– przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane 

oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 

pkt 51) stałe pola kempingowe lub karawaningowe: 

a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

b) o powierzchni zagospodarowania nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 

pkt 52) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z 

towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, 

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a 

– przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane 

oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

pkt 53)zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: 

a)objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu 

odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

– 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, 

– 4 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze, 

b)nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu 

odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

– 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, 

– 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze, 

przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane 

oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia; 

Do szczególnej kategorii przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu w odniesieniu do nowo projektowanych funkcji 

zaliczono dopuszczenie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w tym o mocy 

przekraczającej 100 kW-  tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy powyżej 100 kW – farma fotowoltaiczna  

 

elektrowni wodnej WS/EW. Tereny zostały wyznaczony dopływie Dzikiej Orlicy w poza granicach obszaru objęty ochroną 

prawną. Na terenie tym nie zostały zinwentaryzowane gatunki i siedliska objęte ochroną. Obecnie jest to teren 

istniejącego cieku, otoczony istniejącą zabudową mieszkaniową i zagrodową. 
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Kolejnym szczególnym przeznaczeniem w studium są tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW – farma fotowoltaiczna w obrębach: Długopole Górne, Roztoki, 

Nagodzice, Smreczyna, każdy z tych terenów przekracza powierzchnię 1 ha. 

Do zakresu znaczących i zauważalnych przeobrażeń będzie należało przede wszystkim przekształcenie krajobrazu 

agrocenotycznego na zurbanizowany, usunięcie szaty roślinnej na potrzeby przygotowania gruntów pod planowaną 

zabudowę również w przypadku realizacji pozostałych funkcji, wyznaczonych na obecnie niezainwestowanych terenach. 

5. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE DLA PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU 

Zasadniczym problemem środowiskowym na terenie gminy Międzylesie jest ryzyko zagrożenia powodzią. 

Na terenie gminy Międzylesie istnieje zagrożenie powodziowe ze względu na położenie w górskiej dolinie Nysy 

Kłodzkiej. Powódź z lipca 1997 r. objęła 16 miejscowości na terenie gminy min: Goworów, Międzylesie, Szklarnię, 

Nagodzice, Roztoki, Smreczynę, Długopole Górne i Domaszków. 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. 

Na terenie gminy Międzylesie obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 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;  

Kolejną kwestią jest zagrożenie standardów jakości wód, wynikające m.in. z braku systemowego rozwiązania gospodarki 

ściekowej na terenach nie objętych siecią kanalizacyjną. Powoduje to powstawanie większej ilości nieodprowadzonych 

siecią ścieków. Obecne jedynymi miejscowościami wyposażoną w sieć kanalizacji sanitarnej jest miasto Międzylesie i 

wieś Goworów. Mieszkańcy zobowiązani są do gromadzenia płynnych nieczystości w zbiornikach zlokalizowanych na 

terenie własnych posesji. To z kolei wpływa na zwiększone zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i 

podziemnych. Docelowo zakładane jest uzbrojone w sieć kanalizacyjną pozostałych miejscowości, w granicach 

uzasadnionych technicznie i ekonomicznie. 

Na terenie gminy istnieją także tereny narażone na ponadnormatywne wartości emitowanego hałasu. Stanowią je 

istniejąca droga krajowa nr 33 w stosunku do istniejącej zabudowy zlokalizowanej odległości od drogi w granicach jej 

uciążliwości. Dla przebiegu grogi krajowej przez gminę Międzylesie studium podtrzymuje planowaną drogę ekspresowa – 

wytyczona poza zwartymi układami miejscowości. 

Należy również wyszczególnić tereny konfliktowe pod względem możliwości zagospodarowania. Na znacznym obszarze 

gminy wyznaczone zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach obszary objęte ochroną prawną, dla których 

obowiązują ustalenia zawarte w aktach prawa miejscowego.  Obowiązek przestrzegana zapisów ogranicza procesy 

inwestycyjne na tych terenach z uwagi na występowanie cennych przyrodniczo siedlisk, gatunków i form krajobrazu, 

chronionych w ramach poszczególnych obszarów. Istota problemu leży w trudności osiągnięcia kompromisu pomiędzy 

potrzebą rozwoju gospodarczego gminy, realizacji polityki przestrzennej a potrzebą przestrzegania postulatów ochrony 

środowiska, co szczególnie dotyczy miejscowości położonych w całości w granicach Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego – wieś Jodłów i Potoczek. 

 

 

6.   PRAWNE FORMY OCHRONY PRZYRODY 

Wysokie walory przyrodniczo krajobrazowe obszaru opracowania, a  także zasoby bioróżnorodności zostały prawnie 

objęte różnymi formami ochrony. Należą do nich: 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry 

Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016, 
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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; 

Rysunek 1. Gmina Międzylesie – obszary ochrony przyrodniczej 
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Ponadto ochronie podlegają nastepuące elemty środowiska przyrodniczego  

 tereny leśne; 

 grunty orne, łąki i pastwiska zaliczone do I- III klasy bonitacyjnej; 

 zieleń urządzona. 

6.1 Śnieżnicki Park Krajobrazowy 

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. 

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 swoistośc i 

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 
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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 

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. 

6.2 Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich.  

Obszar obejmuje dwa równolegle do siebie biegnące pasma górskie Sudetów Środkowych, rozdzielone dolinami rzeki 

Orlicy. W zasięgu obszaru znajduje się całość Gór Bystrzyckich oraz polska część Gór Orlickich. Oba pasma tworzą 

zwartą, wyrównaną powierzchnię szczytową na poziomie 800-900 m n.p.m., zbudowaną z gnejsów i łupków 

łyszczykowych z płatami piaskowców kredowych. 

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) 
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Obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 22 500 ha i r 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. 

6.3 Obszary Natura 2000 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Bialskie i 

Grupa Śnieżnika PLH 020016,1 

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,  

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,  

                                                           
1
 Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016 w 

województwie dolnośląskim, Warszwa, sierpień 2013 
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6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous.  

4014 biegacz urozmaicony Carabus variolosus,  

1386 bezlist okrywowy Buxbaumia viridis,  

4066 zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum.  

              *- siedliska priorytetowe  

 

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 

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.  
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Rysunek 2  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 (w części 

dotyczącej Gminy Międzylesie) [źródło: www.gdos.gov.pl] 
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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. 

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: 
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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. 

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. 
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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. 

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

Natura 2000 Dzika Orlica PLH 020061,2 

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,  

                                                           
2
 Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000 Dzika Orlica PLH 020061 
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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,  

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. 

              *- siedliska priorytetowe  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

49 
 

 

Rysunek 3.  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dzika Orlica PLH 020061 (w części dotyczącej Gminy 

Międzylesie) [źródło: www.gdos.gov.pl] 
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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 deltoides, 

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 

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 
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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 

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 – 
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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 

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 
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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. 

 

6.4 Pomniki przyrody  

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. 

 

6.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Z form ochrony zabytków określonych przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zm.) na terenie gminy Międzylesie występują: 

wpis do rejestru zabytków;  

ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

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. 

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 
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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 

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 23 udokumentowane 

stanowiska archeologiczne oraz obiekty nieruchome ewidencji zabytków. 

6.6 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 
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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. 

6.7 Obszary proponowane do objęcia ochroną 

Na terenie gminy Międzylesie anlizowane studium nie wyznacza obszarów do objęcia ochroną przyrodniczą. 

7. OCENA ZGODNOŚCI ZAPISÓW ZMIANY STUDIUM Z CELAMI OCHRONY 

ŚRODOWISKA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH, ISTOTNYCH DLA 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

W niniejszym rozdziale wyszczególnione zostały ważniejsze dla projektowanej zmiany studium dokumenty strategiczne, 

zawierające kluczowe dla kształtowania zasad ochrony środowiska zapisy. Przeprowadzona została analiza stopnia 

zgodności zapisów ze studium oraz wskazanie sposobu uwzględnienia w projektowanym dokumencie. 
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Tabela 3 Ocena zgodności i powiązania projektu zmiany studium z celami ochrony środowiska, zawartymi w ważniejszych dokumentach strategicznych 

Cele programowe/ strategiczne 
Uwzględnienie celu 

w studium 
Uwagi 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XLVIII/1622/2014 z dnia 30 

sierpnia 2014 roku. Gmina Międzylesie znalazła się w strefie obszarów strefy górskich obszarów rolno-leśnych Sudetów. Strefa ta o dominujących funkcjach ochrony walorów 

środowiska, przeznaczona jest do rozwoju funkcji ochronnych, rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych i uzdrowiskowych z wykorzystaniem położenia przy granicy polsko-

czeskiej. Plan wyróżnia  7 sfer polityki przestrzennej. Sfery dotyczące ochrony środowiska to : ekologiczna, ochrony przeciwpowodziowej . 

nadrzędność ochrony przyrody i krajobrazu w ustalaniu zasad i sposobów zagospodarowania 

przestrzennego oraz ścisłe przestrzeganie przepisów prawa i ustaleń dokumentów, 

określających zasady funkcjonowania obszarów chronionych oraz ich udostępniania dla potrzeb 

mieszkańców i gospodarki regionu 

+ 

Uwzględnienie w zapisach dot. ochrony środowiska 

 

harmonijne kształtowanie krajobrazu kulturowego oraz poprawę stanu i wykorzystania zespołów 

zabytkowych,  

 

+ 

Uwzględnione w zapisach dotyczących ochrony 

kulturowej i zabytków 

Zachowanie i racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych  

 Ochrona gleb najwyższej jakości przed ich przeznaczaniem na cele nierolnicze  

 Utrzymywanie prawidłowych stosunków wodno-powietrznych w glebach  

 

+/- 

Pośrednio poprzez ustalenie struktury terenów 

zabudowanych i rolnych, ogólnych zapisów odnośnie 

ochrony środowiska oraz ochrony wynikające z 

przepisów pośrednich. 

Racjonalna gospodarka zasobami kopalin  

+ 

Uwzględnione jako ochrona udokumentowanych złóż 

oraz ustalenie eksploatacji złóż zgodnie z przepisami 

odrębnymi 

Wprowadzenie ochrony obszarów zasilania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) 

zgodnie z planem gospodarowania wodami w obszarze Odry  

 

+ 

Ochrona wynika z przepisów odrębnych, na rysunku 

studium wskazano obszar zbiornika 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego  

 
+ 

Uwzględnienie w zapisach ochrony środowiska 

Wspieranie wykorzystania odnawialnych niekonwencjonalnych źródeł energii zgodnie z 
istniejącymi uwarunkowaniami  
 

+ 

Poprzez ustalenie terenów do rozwoju energii 

odnawialnej (ZLp) oraz dopuszczenie zalesienia 

gruntów rolnych niższych klas 
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Ochrona i powiększenie zasobów leśnych  
 

+ Ustalenie w studium terenów pod dolesiania ( 

Ochrona przed hałasem  
 

+/- 

Ochrona wynikająca z przepisów odrębnych oraz 

poprzez projektowanie tras obwodnicowych drogi 

krajowej,  

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012 

Celem nadrzędnym przedstawionych w planie działań jest stworzenie systemu gospodarki 

odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i opartego na hierarchii sposobów 

postępowania z odpadami komunalnymi. 

 

+/- 

Ogólny zapis w oparciu o ustalenia aktualnie 

obowiązujących przepisów odrębnych i regulaminów. 

Nie dotyczy bezpośrednio celu sporządza studium 

 

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 

Długoterminowy cel dla województwa dolnośląskiego: "Nowoczesna gospodarka (efektywne 

wykorzystanie zasobów), harmonijny, zintegrowany rozwój przestrzenny oraz społeczno-

gospodarczy w atrakcyjnym środowisku naturalnym 

+ 

Zapisy studium w sposób szczegółowy odnoszą się 

do celów zawartych w opracowaniu. 

Studium Zagospodarowania Pogranicza Polsko – Czeskiego – synteza dokumentów krajowych 

Cel 3 : Ochrona i przywrócenie wartości naturalnych i kulturowych   

działania na rzecz podnoszenia rangi ochrony najcenniejszych przyrodniczo obszarów + Uwzględnienie w zapisach dot. ochrony środowiska 

działania na rzecz wzmocnienia i zachowania regionalnych tradycji architektonicznych, 
+ 

Uwzględnienie w ustaleniach dla stref 

konserwatorskich, zapisach ochrony środowiska 

podnoszenie świadomości społecznej i edukacji z zakresu ochrony środowiska naturalnego i 

kulturowego, 
+ 

Dokument studium stanowi podstawę realizacji celu 

rewitalizacja krajobrazu kulturowego w rejonach wiejskich. 
+ 

Ustalenia dotyczące kierunków rozwoju, zapisy z 

zakresu ochrony dóbr kultury 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kłodzkiego na lata 2004 – 2015 

Infrastruktura ochrony środowiska: 

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  

 

+ 
Zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury 

Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii   
+ 

Zapisy dotyczące rozwoju fotowoltaiki oraz elektrowni 

wodnej 
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Ocenia się, że zapisy projektu zmiany studium uwzględniają znaczącą większość najważniejszych i kluczowych  celów ochrony środiwska  i stanowią skuteczne narzędzie ich realizacji w procesie 

kształtowania polityki przestrzennej gminy Międzylesie. 

Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego 
+ 

Uwzględnienie w zapisach dot. Ochrony zabytków i 

dziedzictwa kultury 

Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2008 - 2015 

Cel strategiczny główny: " Wzrost standardów życia mieszkańców powiatu z poszanowaniem 

wielokulturowego dziedzictwa, środowiska naturalnego i wykorzystaniem walorów turystycznych 

i uzdrowiskowych. " 

+ 

Zapisy studium uwzględniają poszczególne części 

składowe celu strategicznego w zakresie ochrony 

środowiska, rozwoju infrastruktury  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzylesie 

 

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska służą do tworzenia warunków 

dla takich zachowań ogółu społeczeństwa Gminy Międzylesie, które służyć będą poprawie stanu 

środowiska przyrodniczego na jego terenie. Realizacja celów wytyczonych w programie powinna 

spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska 

naturalnego na terenie Gminy. 

+ 
Dokument w całej treści odnosi się do działań 

zaproponowanych w Programie 
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8. POTENCJALNY WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA 

ŚRODOWISKO 

Realizacja wyznaczonych w projekcie studium ustaleń będzie się wiązała z oddziaływaniem na poszczególne 

komponenty środowiska. Oddziaływania te będę zróżnicowane w zależności od przyjętej funkcji, etapu ich realizacji  i 

lokalizacji względem obszarów chronionych. Analiza oddziaływania została oparta głównie na  nowych terenach 

zainwestowania, wyznaczonych w studium z uwzględnieniem terenów już istniejących, bądź posiadających 

obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

8.1 Różnorodność biologiczna 

Obszar opracowania, z uwagi na uwarunkowania fizjograficzne sprzyja kształtowaniu, zachowaniu i wzbogacaniu 

bioróżnorodności. Teren gminy Międzylesie, w znacznej części pokryty jest obszarowymi formami ochrony przyrody, 

stanowiącymi system powiązań korytarzy ekologicznych. 

Ochrona zasobów bioróżnorodności polega przede wszystkim na zachowaniu ciągłości struktur korytarzy ekologicznych, 

m.in. poprzez wyznaczanie obszarów chronionych i respektowanie dokumentów, regulujących ich funkcjonowanie, a 

także zasady zagospodarowania w ich granicach.  

Większość obszarów objętych ochroną posiada uchwalone, bądź projektowane plany związane z działaniami 

ochronnymi na ich terenach. Zapisy studium uwzględniają potrzebę respektowania przepisów odrębnych: "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".  

Ponadto należy pozytywnie ocenić zapisy studium, określające korzystne rozwiązania, związane z ochroną zasobów 

bioróznorodności : 

uwzględnienie istniejących i projektowanych form ochrony przyrody tj.: obszarów Natura 2000, parku 

krajobrazowego, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, itp.,  

pozostawienie dużych powierzchni lasów oraz gruntów rolnych, w dotychczasowym użytkowaniu, z ograniczeniem 

zabudowy w ich obrębie, z zaleceniem pielęgnacji istniejącej zieleni, 

wskazanie kierunków rozwoju w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki 

odpadami,  

rezygnacja z  terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

Do potencjalnych zagrożeń dla zachowania i kształtowania bioróżnorodności należy rozbudowa układów osadniczych, 

tworzących rodzaj bariery szlaków migracji gatunków. Dlatego szczególnie istotne jest lokalizowanie nowej zabudowy, 

jako kontynuacji istniejącej, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących korytarzy ekologicznych.  

Zapisy studium uwzględniają potrzebę ochrony poszczególnych ekosystemów sieci korytarzy ekologicznych, poprzez 

sformułowanie odpowiednich ustaleń w ogólnych zasadach ochrony środowiska na terenie gminy Międzylesie, a do 

najważniejszych z nich w tym przedmiocie należy zaliczyć: 

Należy chronić naturalne ekosystemy pozostawiając je w możliwie nienaruszonym stanie. 

Należy przywracać równowagę ekologiczną środowiska obszarów przekształconych lub zdegradowanych poprzez 

przywracanie naturalnych warunków siedliskowych dla danego ekosystemu. 

Na terenach podmokłych należy zachować naturalne cechy siedlisk, ponadto pożądane jest zachowanie lasów 

łęgowych, oczek wodnych i starorzeczy wraz z siedliskami nadbrzeżnymi. 

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 
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roślinne na podmokłych siedliskach. Tereny planowanych dolesień nie mogą powodować zmian warunków 

siedliskowych terenów podmokłych lub innych cennych siedlisk. 

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. 

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. 

Działalność produkcyjno - gospodarcza oraz nowe zainwestowanie na obszarze gminy powinno w najwyższym 

stopniu uwzględniać warunki gruntowo – wodne i podatność na przenikanie zanieczyszczeń do gruntu. 

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. 

Uciążliwość danej inwestycji nie powinna wykraczać poza nieruchomość, do której inwestor posiada tytuł prawny. 

Należy chronić oraz przeprowadzić rewaloryzację zabytkowych założeń zieleni zabytkowej oraz zapewnić 

zachowanie towarzyszących im panoram widokowych w krajobrazie naturalnym. 

Ponadto ochronę ekosystemów siedlisk zlokalizowanych na terenach rolniczych 1R, 2R zapewniają zapisy zakazu 

likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno błotnych, siedlisk zbiorowisk łąkowych 

podlegających ochronie, a także zakaz zabudowy na tych terenach. 

Rozwój osadniczy i gospodarczy gminy powinien opierać się na wyżej wskazanych 1 

Ocenia się, że zapisy studium wraz z wymogiem przestrzegania zapisów w dokumentach służących ochronie cennych 

przyrodniczo obszarów pozwolą na zachowanie i ochronę zasobów  bioróżnorodności na terenie gminy Międzylesie. 

 

8.2 Wody powierzchniowe i podziemne 

Większość cieków, zlokalizowanych na terenie gminy Międzylesie, zagrożone są  nieosiągnięciem celu środowiskowego 

jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.  

Brak systemowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach nie objętych siecią kanalizacyjną powoduje 

powstawanie większej ilości nieodprowadzonych siecią ścieków. Obecne jedynymi miejscowościami wyposażonymi w 

sieć kanalizacji sanitarnej jest miasto Międzylesie i wieś Goworów. Miejscowa społeczność zmuszona jest gromadzić 

płynne nieczystości w zbiornikach zlokalizowanych na terenie własnych posesji. To z kolei wpływa na zwiększone 

zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych.  

Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta oraz budowa sieci na terenach wiejskich ma priorytetowe znaczenie 

dla gminy i niebawem rozpoczną się inwestycje w tym zakresie.  

Zagrożenie dla jakości wód  stanowią także ogniska punktowe i mało-powierzchniowe. Ich źródłem są m.in.: nielegalne 

wysypiska odpadów magazyny i stacje paliw, oraz miejsca zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych.  

W zakresie odprowadzania ścieków zapisy studium ustalają rozwiązaniania: 

 zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych, 

 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, 
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 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. 

Ustalenia studium określają również  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. 

Wyżej przyjęte rozwiązania pozwolą w dalszym horyzoncie czasowym na ochronę środowiska gruntowo- wodnego, a 

także cieków powierzchniowych przed zanieczyszczeniami związanymi z odprowadzaniem nieczystości płynnych z 

terenów zamieszkałych.  

Istotne jest również zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji poszczególnych inwestycji, 

zwłaszcza w sąsiedztwie siedlisk przyrodniczych, wrażliwych na zanieczyszczenia, zmiany chemizmu wód, jak i poziomu 

ich zalegania. 

Presje na środowisko wodne, związane z realizacją ustaleń studium będą miały charakter lokalny o różnym stopniu 

intensywności, w zależności od specyfiki realizowanych przedsięwzięć, oraz sposobu zabezpieczenie gruntu i zaplecza 

budowlanego podczas wykonywanych prac. 

Na obszarze opracowania występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych GWZP nr 339 Śnieżnik – Góry Bialskie. 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. 

 

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.  

 

8.3 Rośliny i zwierzęta 

Zapisy studium uwzględniają ustalenia zasad i celów ochrony cennych przyrodniczo obszarów objętych ochroną, 

stanowiących główne siedliska występowania poszczególnych gatunków. Wyznaczono również tereny wyłączone spod 

zabudowy, mi.in, tereny lasów, oraz tereny obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.  

Bezpośrednie oddziaływanie na poszczególne gatunki roślin i zwierząt będzie miało miejsce na etapie realizacji 

poszczególnych funkcji terenu. Oddziaływania te będą związane z przekształceniem terenów użytkowanych rolniczo na 

tereny przeznaczone pod zabudowę, co będzie się wiązało z utratą siedlisk i żerowisk gatunków zasiedlających 

ekosystemy agrocenotyczne.  Szczególnie istotne jest przestrzeganie okresów lęgowych ptaków podczas planowania 

prac budowlanych i remontowych.  

Kształtowanie zieleni urządzonej, nasadzeń uzupełniających w ramach realizacji poszczególnych funkcji częściowo 

skompensuje utratę powierzchni biologicznie czynnej, jaka nastąpi w związku z zabudową poszczególnych terenów. 

W dalszych rozdziałach zaproponowano działania służące minimalizacji niekorzystnych oddziaływań, jakie mogą 

wystąpić podczas realizacji wyznaczonych w studium kierunków zagospodarowania. 
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8.4 Krajobraz 

Struktura krajobrazowa obszaru opracowania jest dosyć urozmaicona, składająca się komponentów naturalnych w 

postaci znacznej powierzchni enklaw leśnych, łąkowych, czynnika kulturowego, a także czynnika antropogenicznego 

terenów zurbanizowanych. 

Kompozycyjnie dominują tereny leśne, zwłaszcza we wschodniej i zachodniej części gminy na obszarach masywów 

górskich. W części centralnej gminy dominują tereny zurbanizowane, urozmaicone mozaiką terenów użytkowanych 

rolniczo w granicach otwartych przestrzeni. 

Realizacja ustaleń studium nie wpłynie na zachwianie proporcji pomiędzy udziałem poszczególnych komponentów 

krajobrazu, oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, a zauważalne zmiany wystąpią lokalnie w postaci nowych 

terenów przeznaczonych pod zabudowę.  

Ochrona istniejącego krajobrazu naturalnego wynika m.in z ograniczeń zainwestowania na terenie w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego a także zapisów 

dotyczących ochrony środowiska.  

Każdorazowa, przestrzenna ingerencja w krajobrazie powinna w maksymalnym stopniu dążyć do harmonizacji z 

otoczeniem. Szczególne rygory w zakresie kształtowania form zabudowy i kompozycji układów przestrzennych 

obowiązują w granicach chronionych obszarów ruralistycznych i urbanistycznych, gdzie  zlokalizowane są elementy 

historycznego rozplanowania, układu komunikacji w otoczeniu obiektów zabytkowych. Ustalenia studium precyzją  

zasady i warunki zagospodarowania na obszarach ochrony konserwatorskiej i względem obiektów zabytkowych, 

uwzględniając ochronę i kształtowanie czynnika kulturowego w krajobrazie gminy Międzylesie. 

Zauważalne zmiany obejmą  tereny dotychczas niezagospodarowane, użytkowane dotychczas rolniczo, poza istniejąc , 

zwartą zabudową poszczególnych miejscowości. Realizacja ustaleń studium w tym zakresie obejmie tereny w 

przestrzeni rolniczej. Podniesienie walorów estetycznych krajobrazu przyrodniczo-kulturowego można osiągnąć przez 

kształtowanie zieleni urządzonej w postaci szpalerów, alei ,ciągów drzew, żywopłotów. Planowanych zmian nie ocenia 

się, jako znaczących i negatywnych, a przyjęte w studium zapisy w wystarczającym stopniu zapewniają ochronę 

zasobów i walorów krajobrazowych gminy. 

 

8.5 Jakość powietrza, klimat akustyczny 

Największe uciążliwości akustyczne na terenie gminy Międzylesie generuje ruch kołowy na drodze krajowej nr  33 na 

trasie Kłodzko – Boboszów – granica państwa. Obecnie stan jej nawierzchni jest oceniany, jako dobry. Zabudowa 

obustronna luźna, w tym wielorodzinna, zlokalizowana 3,0-15,0 m od krawędzi jezdni.  

Ochrona terenów, zlokalizowanych wzdłuż drógi krajowej nr 33,  zgodnie z zapsami studium powinna polegać przede 

wszystkim na: 

 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). 

 

Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym.  Dotyczy on w szczególności zabudowy sąsiadującej 

bezpośrednio z terenami aktywności produkcyjnymi (P/U i P/U) oraz eksploatacji złóż (PG).  Obecnie są to tereny 

częściowo zainwestowane. W przypadku dalszej rozbudowy funkcji należy rozważyć zastosowanie pasów zieleni 

izolacyjnej w miejscach o stwierdzonej uciążliwości ze strony emisji hałasu. 
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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, a także uwzględnianie odległości od głównych szlaków 

komunikacyjnych w przypadku planowanych funkcji związanych ze stałym pobytem ludzi. Istotne jest również ustalanie 

zgodnie z przepisami odrębnymi zakazu przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu w zależności od funkcji, jaką 

pełnić będzie dana jednostka w planie miejscowym. 

Zgodnie z czym studium dla trasy drogi krajowej zachowało projektowany pas drogi ekspresowej oraz dodatkowo dla 

miasta Międzylesie obwodnice na przebiegu istniejącej drogi krajowej. 

Realizacji poszczególnych ustaleń studium będzie się wiązała z emisją hałasu i zanieczyszczeń o różnym natężeniu, w 

zależności od jej etapów, a także przyjętych rozwiązań infrastrukturalnych. Będą to oddziaływania o charakterze 

lokalnym i krótkotrwałym (uciążliwości miną wraz z momentem zakończenia prac budowlanych). Hałas i emisja 

zanieczyszczeń będą generowane wówczas przede wszystkim przez pojazdy i maszyny obsługujące place budowy.  

Zgodnie z zapisami studium w ogólnych ustaleniach ochrony środowiska :"uciążliwość danej inwestycji nie powinna 

wykraczać poza nieruchomość, do której inwestor posiada tytuł prawny". Jest to zasada o charakterze utylitarnym, 

mająca zastosowanie do różnych kategorii oddziaływań. 

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 dla części północnej gminy (do miasta Międzylesie), w 

szczególności we wsiach przez które przebiega gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia może stać się np.: gaz 

przewodowy.  

W zakresie zaopatrzenia w ciepło zapisy studium ustalają 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. 

Wśród niekonwencjonalnych źródeł energii szczególnie predysponowanych do wykorzystania na terenie Miasta i Gminy 

Międzylesie najważniejsza jest energia solarna, geotermalna i wodna, w związku z bardzo wysokimi walorami 

krajobrazowymi i przyrodniczymi terenu. Ten rodzaj pozyskiwania energii  nie generuje znaczących, niekorzystnych 

oddziaływań na środowisko (emisje zanieczyszczeń, hałas, kolizje z ptakami) , co ma szczególne znaczenie w 

przypadku obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. 

Studium wyznacza  tereny szczególnie predysponowane do pełnienia funkcji obszarów, na których rozmieszczone będą 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, w tym o mocy przekraczającej 100 kW są tereny 

oznaczone na rysunku studium symbolem: 

1WS/EW – tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii – elektrownia 

wodna, 

1Ef i 1P/U/Ef – tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie 

powyżej 100 kW – farma fotowoltaiczna 

Poza wyznaczonym terenem dopuszcza się 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, elekrownie wodne oraz urządzeń związanych z energetyką solarną (m. in. panele 

fotowoltaiczne) i geotermalną, z uwzględnieneim ograniczeń ochrony przyrodniczej i środowiskowej. 

 

Ustalenia studium wprowadzają lokalizację parku ogniw fotowoltaicznych w obrębie Długopole, Roztoki, Smreczyna poza 

obszarami ochrony przyrodniczej. 

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 100 kW, którą tworzyć będą 

następujące elementy: 

ogniwa fotowoltaiczne, 
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drogi wewnętrzne, 

infrastruktura naziemna i podziemna, 

linie kablowe energetyczno-światłowodowe, 

przyłącza elektroenergetyczne, 

transformatory, 

konwertery, 

inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw 

fotowoltaicznych. 

Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają linie elektroenergetyczne 

średniego napięcia. Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami słonecznymi, to urządzenia w postaci cienkich 

półprzewodnikowych płytek z krzemu, które pod wpływem promieniowania produkują energię elektryczną. Planowana 

elektrownia będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego, ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

W trakcie jej funkcjonowania nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem niewielkich ich ilości związanych z pracami 

konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Odpady przekazywane będą specjalistycznym firmom posiadającym stosowne 

zezwolenia. Elektrownia fotowoltaiczna nie będzie źródłem hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Z 

uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny – bez ryzyka transgranicznych oddziaływań. 

Ogniwa fotowoltaiczne nie oddziałują negatywnie na ludzi i zwierzęta, nie emitują hałasu, wysokość urządzeń jest 

optymalna i są praktycznie niewidoczne. 

Ewentualne warianty przedsięwzięcia mogą polegać na możliwości zastosowania ogniw 

fotowoltaicznych różnych typów. W czasie eksploatacji elektrownia  nie będzie wykorzystywać w znaczących ilościach 

wody, ani innych surowców oraz materiałów i paliw. Elektrownia będzie wykorzystywać wyłącznie energię słoneczną i 

niewielkie ilości energii elektrycznej dla własnych potrzeb. 

 

Na obecnym etapie analizy można stwierdzić, inwestycja ta nie generuje żadnych znaczących oddziaływań na obszary 

chronione. Pozyskiwania energia może zaspokajać potrzeby lokalnych mieszkańców. 

 

W obrębie Lesica studium dokonało rezygnacji, na terenie 17 ha, z przeznaczenia terenów pod lokalizację urządzeń do 

produkcji energii z odnawialnnych źródeł – siły wiatru (ustalonej przepisami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego). 

 

8.6 Powierzchnia ziemi, gleby 

Gmina Międzylesie nie posiada gruntów o wysokiej wartości produkcyjnej. Realizacja zapisów studium na etapach 

tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie się wiązała z wyłączeniem części gruntów 

użytkowanych rolniczo na cele nierolnicze. Zapisy studium wprowadzają ograniczenia w zakresie zagospodarowania na 

terenach rolniczych, służące ochronie jej wartości produkcyjnych, w szczególności dla zachowania cennych przyrodniczo 

siedlisk. Dla jednostki 1R zapisy wprowadzają zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i 

obszarów wodno błotnych, siedlisk zbiorowisk łąkowych podlegających ochronie, zapewniają  ochronę zmeliorowanych i 

drenowanych użytków rolnych. Dla terenów prognoza zaleca ustalenie zakazu zabudowy terenów znajdujących się 

w granicach udokumentowanych siedlisk podlegających ochronie 

Realizowanie celu ochrony gleb będzie również polegało na działaniach nie związanych bezpośrednio z zapisami 

studium, jak np. prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej oraz racjonalne 

stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, prawidłowe przechowywanie nawozów. 

Zapisy, które w sposób pośredni sprzyjają ochronie środowiska glebowego, to przede wszystkim ustalenia z zakresu 

kierunków rozwoju infrastruktury sanitarnej, a także zapisy promujące wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii, 

ograniczających opad i emisję zanieczyszczeń do gleb.  
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Oddziaływania bezpośrednie będą się wiązały z presją na środowisko glebowe, polegające na pracach budowlanych, 

związanych z przygotowaniem gruntów pod zabudowę i rozwój infrastruktury. 

Zwiększone zagrożenie zanieczyszczeniami związane jest natomiast z rozwijającą się komunikacją samochodową i 

terenami zlokalizowanymi w sąsiedztwie istniejących dróg. 

Na obszarze gminy Międzylesie występuje 5 udokumentowanych złóż kopalin skalnych, rozpoznanych szczegółowo w 

kat.C1, wydobycie 3 z nich zostało zaniechane lub złoża pozostają niezagospodarowane. Przeznaczone do eksploatacji 

złoża „Długopole” i „Długopole Górne N” znajdują się poza obszarami ochrony przyrodniczej. 

 

8.7 Zabytki, krajobraz kulturowy 

Projekt studium określa zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, wskazując na potrzebę rewaloryzacji i adaptacji do współczesnych potrzeb oraz wymogów obiektów o 

wartościach kulturowych, przekształcenia i waloryzacji obiektów dysharmonijnych, kontynuacji rozwoju budownictwa w 

oparciu o walory kulturowe na zasadzie kontynuacji cech przestrzennych, kształtowanie skali i formy nowej zabudowy w 

nawiązaniu do historycznej. 

 

Na obszarze Miasta i Gminy Międzylesie  ochronie kulturowej na podstawie przepisów odrębnych podlegają: 

 obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków; 

 obiekty objęte ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

 stanowiska archeologiczne wpisane do spisu zabytków. 

Utrzymuję  się zróżnicowane pod względem przedmiotu ochrony i reżimów ochrony, strefy ochrony konserwatorskiej. 

 

Studium  zachowało ustalone przespiami miejscowych planów zagospdoarowania przestrzenengo strefy, wprowadzajac 

zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Obszary historycznego układu ruralistycznego i 

urbanistycznego. 

 

Dla poszczególnych stref studium ustaliło: 

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 

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, 
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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: 

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, 

 

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. 

 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. 
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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, Międzylesiu, Nagodzicach, Nowej Wsi, Roztokach, Różance i Szklarni. W granicach strefy „OW”  

dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 

 

Obszary historycznego układu ruralistycznego i urbanistycznego 

Ustala się obszary historycznego układu ruralistycznego wsi Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, Gajnik, 

Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Nagodzice, Nowa Wieś, Roztoki, Różanka i Szklarnia  oraz obszar historycznego 

układu urbanistycznego miasta Międzylesie, w granicy strefy „OW’ obserwacji archeologicznej obejmującej miejscowości 

o średniowiecznej metryce, 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. 

Należy uwypuklić konieczność stosowania tradycyjnych technik i materiałów budowlanych przy remontach 

obiektów zabytkowych (dachówka ceramiczna, kamień, drewno, stolarka drewniana), zachowania jednolitej 

formy bryły i elewacji budynków (np. wymóg stosowania ujednoliconego typu stolarki okiennej i witryn dla 

danego obiektu, czy wymóg sporządzania projektów kolorystyk elewacji), zachowania dekoracji elewacji, 

jak również wyposażenia zabytku (stolarka drzwiowa, okienna, witryny sklepowe, piece, stropy drewniana 

itp.)  

Zabrania się stosowania okładzin z PCV na elewacjach, ocieplania na zewnątrz budynków o konstrukcji 

drewnianej, przysłupowo – zrębowej i ryglowej oraz budynków murowanych o bogatym wystroju 

architektonicznym. 

Zabrania się prowadzenia przewodów wentylacyjno – spalinowych po elewacjach budynków zabytkowych. 

Zaleca się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem 

współczesnej funkcji do zabytkowej wartości obiektu. 

Zachowanie charakteru harmonijnej  zabudowy i układów przestrzennych poprzez dostosowanie nowych 

obiektów  w zakresie sytuacji, skali, i form architektonicznych i kolorystyki do form tradycyjnie 

wykształconych o pozytywnych wartościach architektonicznych, 

Nowa zabudowa winna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno – architektoniczną w 

zakresie lokalizacji, rozplanowani, skali, bryły, materiału oraz nawiązywać do lokalnej, historycznej tradycji 

architektonicznej. 
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8.8 Obszary ochronione, w tym obszary Natura 2000 

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk 

Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016 

Obszar ten obejmuje 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 

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). Dla przedmiotowego obszaru 

ustanowiony został Plan Zdań Ochronnych 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. Dokument Identyfikuje istniejące i 

potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony. Określa również cele działań ochronnych i poszczególne 

działania służącego ich osiągnięciu ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 

wdrażania. 

 

Wykaz siedlisk obszaru ujęto w ponższej tabeli : 

Tabela 4. Wykaz przedmiotów ochrony Specjalnego Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa 

Śnieżnika PLH 020016  objętych programem wdrażania  działań ochronnych w gminie Międzylesie 

Nazwa i kod przedmiotów 

ochrony 
Obręb, w którym występuje Cele ochrony 

*6230 Górskie i niżowe 

murawy bliźniczkowe (Nardion 

– płaty bogate florystycznie) 

Jodłów, Potoczek 

Poprawa stanu zachowania siedliska do 

stanu właściwego (FV) - zapobieganie 

sukcesji lasu i zmniejszaniu powierzchni 

siedliska.  

 

6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

Potoczek 

Utrzymanie siedliska we właściwym 

stanie ochrony (FV).  

 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

Goworów, Potoczek, Pisary 

Poprawa stanu zachowania siedliska do 

stanu właściwego (FV) - zapobieganie 

sukcesji lasu i zmniejszaniu powierzchni 

siedliska.  

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

weryfikacji występowania siedliska w 

obszarze.  

6520 Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

Potoczek, Nowa Wieś, 

Jaworek 

Poprawa stanu zachowania siedliska do 

stanu właściwego (FV) - zapobieganie 

sukcesji lasu i zmniejszaniu powierzchni 
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siedliska.  

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

weryfikacji występowania siedliska w 

obszarze.  

8110 Piargi i gołoborza 

krzemianowe 
Nowa Wieś 

Utrzymanie siedliska we właściwym 

stanie ochrony (FV).  

 

8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z Androsacion 

vandelii 

Nowa Wieś, Jodłów 

Utrzymanie siedliska we właściwym 

stanie ochrony (FV).  

 

9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

Jaworek, Potoczek, Nowa 

Wieś, Goworów, Pisary 

Odtworzenie właściwej stratygrafii i 

struktury wiekowej drzewostanu.  

Zgromadzenie odpowiedniej ilości 

martwego drewna.  

9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion) 

Jaworek, Nowa Wieś, 

Jodłów 

Utrzymanie właściwego składu 

gatunkowego siedliska i struktury 

wiekowej drzewostanu.  

 

*9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na stokach i 

zboczach (Tilio plathyphyllis-

Acerion pseudoplatani) 

Jodłów, Nowa Wieś, 

Goworów, Pisary 

Utrzymanie właściwego składu 

gatunkowego siedliska i struktury 

wiekowej drzewostanu.  

Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie 

weryfikacji występowania siedliska w 

obszarze.  

*91D0 Bory i lasy bagienne 

(Vaccinio uliginosi Betuletum 

pubescentis, Vaccinio uliginosi 

Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum) i 

brzozowo-sosnowe bagienne 

lasy borealne 

Nowa Wieś 

Odtwarzanie i utrzymanie właściwego 

składu gatunkowego siedliska i struktury 

wiekowej drzewostanu.  

Zgromadzenie odpowiedniej ilości 

martwego drewna.  

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

Nowa Wieś, Pisary, 

Goworów, Jodłów 

Odtworzenie właściwej stratygrafii i 

struktury wiekowej drzewostanu.  

Zgromadzenie odpowiedniej ilości 

martwego drewna.  

9410 Górskie bory świerkowe 

(Piceion abietis, część – 

zbiorowiska górskie) 

Nowa Wieś 

Odtwarzanie i utrzymanie właściwego 

składu gatunkowego siedliska i struktury 

wiekowej drzewostanu.  

Zgromadzenie odpowiedniej ilości 

martwego drewna.  

 

W wyniku analizy oddziaływania ustaleń studium na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 PLH Góry Bialskie i 

Grupa Śnieżnika, wyodrębniono tereny konfliktowe planowanego zagospodarowania z siedliskami, stanowiącymi 

przedmioty ochrony. Konfliktowe zagospodarowanie dotyczy tylko siedlisk: *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe 
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(Nardion – płaty bogate florystycznie), 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion), , 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum). 

W analizowanym wariancie studium zrezygnowano z zabudowy na terenie siedliska *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe), 

przenosząc teren wyznaczony pod zabudowę (ustalony już w obowiązującym planie miejscowym)w drugą części działki 

na której nie występuje siedlisko.  

Rozszerzono analizę o siedlisko 9110, na którym występuje istniejąca zabudowa wyznaczona pod utrzymanie zabudowy 

zarówno w obowiązującym planie miejscowym jak i projektowanym studium. 

 

Wyniki przeprowadzonej analizy zestawiono w ujęciu tabelarycznym: 

 

Tabela 5 Szacunkowe określenie stopnia zajęcia siedliska *6230  przez wyznaczone w studium funkcje terenów, w 

granicach Specjalnego Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia 

siedliska na 

obszarze 

Natura 2000 

[ha] 

Symbol jednostki 

Numer 

działki / 

obręb 

Powierzchnia 

terenów 

wskazanych do 

zainwestowana  

w projekcie 

zmiany studium 

na siedliskach 

 

[ha] 

Procentowy 

udział zajęcia 

siedliska przez 

planowane 

funkcje terenu 

 

[%] 

Ocena 

ogólna 

siedliska 

wg SDF 

Nowe 

obszary 

funkcyjne 

wyznaczone 

w projekcie 

zmiany 

studium 

[symbol 

studium] 

Tereby objęte 

ustaleniami 

obowiązujących 

mpzp 

 

[symbol studium 

(symbol mpzp)] 

134,55 

2M  
218/6  

Jodłów 
0,48 0,35 

C 

 
1M (zabudowa 

istniejąca) 

44 

 Potoczek 
0,17 0,12 

suma 0,65 0,47  
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Tabela 6. Szacunkowe określenie stopnia zajęcia siedliska 6520 przez wyznaczone w studium funkcje terenów, w 

granicach Specjalnego Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia 

siedliska na 

obszarze 

Natura 2000 

 

[ha] 

Symbol jednostki 

Numer 

działki / 

obręb 

Powierzchnia 

terenów 

wskazanych do 

zainwestowana  

w projekcie 

zmiany studium 

na siedliskach 

 

[ha] 

Procentowy 

udział zajęcia 

siedliska przez 

planowane 

funkcje terenu 

 

[%] 

Ocena 

ogólna 

siedliska 

wg SDF 

Nowe 

obszary 

funkcyjne 

wyznaczone 

w projekcie 

zmiany 

studium 

 

[symbol 

studium] 

Tereby objęte 

ustaleniami 

obowiązujących 

mpzp 

 

[symbol studium 

(symbol mpzp)] 

490,56 

 

 1RM (18RM) 6/2 Potoczek 0,63 0,13 

B 

 

 

1M 

zabudowa 

istniejąca 

20 

Potoczek 
0,02 0,004 

 

1M 

zabudowa 

istniejąca 

19/1 

Potoczek 
0,05 0,01 

 0,7 0,144  
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Tabela 7. Szacunkowe określenie stopnia zajęcia siedliska 9110 przez wyznaczone w studium funkcje terenów, w 

granicach Specjalnego Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016 

 

 

 

Utrata więcej, niż 1% powierzchni siedliska w skali całego obszaru Natura 2000, stanowi przeważnie zawsze znaczące 

oddziaływanie, jeżeli dochodzi do sytuacji naruszenia integralności obszaru, a siedlisko ma kluczowe znaczenie dla 

zachowania integralności siedlisk, czy występowania pewnych gatunków zwierząt.  

 

Przy opracowywaniu projektu studium kierowano się zasadą wykluczania wyznaczania nowych terenów w studium pod 

zabudowę na obszarze siedliska w stosunku do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. W analizowanym obszarze w poprzedniej wariancie studium wprowadzono jednak ze względów 

funkcjonalno - przestrzennych 2 tereny nowej zabudowy: w Potoczku na siedlisku nr 6520 o pow. 1,06 ha jako 

zamknięcie planowanej i istniejącej zabudowy, przy czym łączne zajęcie stanowiska razem z terenami pod nową 

zabudowę tylko nieznacznie przekroczyła 1% siedliska w obszarze oraz teren w Jodłowie na siedlisku nr *6230 o 

powierzchni 1,03, przy całkowitym zajęciu siedliska 1,18 %. 

Z terenów tych zrezygnowano i wyznaczenie terenów pod zainwestowanie ograniczono znacznie, głownie do  terenów 

zabudowy istniejącej. 

 

W granicach Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016 stwierdzono, że na 

następujących siedliskach występuje istniejąca zabudową, której przeznaczenie pod zabudowę utrzymuje projektowane 

studium ustalając przeznaczenie 1M, stanowią je tereny: 

 siedlisko nr 6230 – Potoczek, Jodłów – tereny o łącznej powierzchni 0,64 ha i zajęciu siedliska w 0,47%, 

 siedlisko nr 6520 – Potoczek - tereny o łącznej powierzchni 0,7ha  i zajęciu siedliska w   0,15 % 

Powierzchnia 

siedliska na 

obszarze 

Natura 2000 

 

[ha] 

Symbol jednostki 

Numer 

działki / 

obręb 

Powierzchnia 

terenów 

wskazanych do 

zainwestowana  

w projekcie 

zmiany studium 

na siedliskach 

 

[ha] 

Procentowy 

udział zajęcia 

siedliska przez 

planowane 

funkcje terenu 

 

[%] 

Ocena 

ogólna 

siedliska 

wg SDF 

Nowe 

obszary 

funkcyjne 

wyznaczone 

w projekcie 

zmiany 

studium 

 

[symbol 

studium] 

Tereby objęte 

ustaleniami 

obowiązujących 

mpzp 

 

[symbol studium 

(symbol mpzp)] 

1034,8  

1M  

(8MN32,  

8 MN33, 

8MN34, 

zabudowa 

istniejąca) 

3528/1, 

352/2, 

352/4, 

348/1. 25/1, 

25/1  

Goworów 

1,03 0,09 B 
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 siedlisko nr 9110 – Goworów - - tereny o łącznej powierzchni 1,03  i zajęciu siedliska w   0,09%. 

 

W obecnym wariancie projektu studium nie wskazuje się zagrożeń dla przedmiotów ochrony Obszaru Natura 2000, 

naruszenie siedlisk 6230, 6520 i 91010 ograniczono a pozostałe siedliska pozostają w dotychczasowym stanie 

użytkowania, zajmują tereny, dla których studium nie wprowadza nowych kierunków zagospodarowania.  

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk 

Natura 2000 Dzika Orlica PLH 020061 

 

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.  

Dla przedmiotowego obszaru został sporządzony i uchwalony Plan Zadań Ochronnych 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  

Obszar Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061 znajduje się w granicach obrębów Niemojów i Lesica.  

 

Wykaz siedlisk obszaru ujęto w ponższej tabeli : 

 

 Tabela 8 Wykaz przedmiotów ochrony Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061, 

objętych prrogramem wdrażania  działań ochronnych w gminie Międzylesie. 

Nazwa i kod przedmiotów 

ochrony 

Obręb, w którym 

występuje 

Cel ochrony 

*6230 Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardion – płaty 

bogate florystycznie) 

Niemojów 

Utrzymanie właściwego (FV) stanu 

zachowania siedliska. 

6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

Niemojów 

Zachowanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). 

6520 Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

Niemojów, Lesica 

Utrzymanie siedliska w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1). Poprawa 

parametrów struktury i funkcji siedliska 

(w obrębie płatów w złym stanie 
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zachowania U2). 

7140 Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

Niemojów 

Poprawa warunków wodnych. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o stanie 

siedliska w 

Obszarze. Utrzymanie siedliska w 

niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 

8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe Androsacion 

vandelii 

Niemojów, Lesica 

Nie dotyczy 

9110 Kwaśne buczyny Luzulo-

Fagetum 
Niemojów, Lesica 

Nie dotyczy 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

Niemojów, Lesica 

Utrzymanie obecnej powierzchni 

siedliska w niepogorszonym stanie (co 

najmniej 

U1). Poprawa stanu siedliska do stanu 

(co najmniej U1). 

W wyniku analizy oddziaływania ustaleń studium na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Obszar Ochrony 

siedlisk Dzika Orlica PLH 020061, wyodrębniono tereny konfliktowe planowanego zagospodarowania z siedliskami, 

stanowiącymi przedmioty ochrony. Konfliktowe zagospodarowanie dotyczy tylko siedlisk: 6520 Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion),  

Wyniki przeprowadzonej analizy zestawiono w ujęciu tabelarycznym: 

Tabela 9 Szacunkowe określenie stopnia zajęcia siedliska 6520 przez wyznaczone w studium funkcje terenów, w 

granicach Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061 

 

 

Jak już wcześniej przytoczono, utrata więcej, niż 1% powierzchni siedliska w skali całego obszaru Natura 2000, stanowi 

przeważnie zawsze znaczące oddziaływanie, jeżeli dochodzi do sytuacji naruszenia integralności obszaru, a siedlisko 

ma kluczowe znaczenie dla zachowania integralności siedlisk, czy występowania pewnych gatunków zwierząt.  

Powierzchnia 

siedliska na 

obszarze 

Natura 2000 

 

[ha] 

Symbol jednostki 

Numer 

działki / 

obręb 

Powierzchnia 

terenów 

wskazanych do 

zainwestowana  

w projekcie 

zmiany studium 

na siedliskach 

 

[ha] 

Procentowy 

udział zajęcia 

siedliska przez 

planowane 

funkcje terenu 

 

[%] 

Ocena 

ogólna 

siedliska 

wg SDF 

Nowe 

obszary 

funkcyjne 

wyznaczone 

w projekcie 

zmiany 

studium 

 

[symbol 

studium] 

Tereby objęte 

ustaleniami 

obowiązujących 

mpzp 

 

[symbol studium 

(symbol mpzp)] 

152,35  1M (15MN34) 43 Niemojów 0,12 0,07 A 

suma 0,12 0,07  
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Przy opracowywaniu projektu studium kierowano się zasadą wykluczania wyznaczania nowych terenów w studium pod 

zabudowę na obszarze siedliska w stosunku do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. W analizowanym obszarze wprowadzono jednak ze względów funkcjonalno - przestrzennych 1 teren 

nowej zabudowy: w Niemojowie na siedlisku nr 6520 o pow. 0,07 ha, co stanowi 0,07 % siedliska, przeznaczony pod 

zagospodarowanie w obowiązującym planie miejscowym i na terenie którym doszło już do zniszczenia siedliska. 

W sytuacji utraty siedliska na znacznej powierzchni, przepisy europejskie dopuszczają kompensację przyrodniczą, 

polegającą jego odtworzeniu siedliska z zachowaniem jego funkcji, struktury i integralności (właściwy stan ochrony), jakie 

pełniło dotychczas. Kompensacja musi być ustalona, jako warunek realizacji przedsięwzięcia wpływającego negatywnie 

na obszar Natura 2000 z punktu widzenia celów jego ochrony. Innymi warunkami realizacji takiego przedsięwzięcia są: 

konieczność jego realizacji wynikająca z koniecznych przyczyn nadrzędnego interesu 

publicznego, 

brak rozwiązań alternatywnych.  

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, zaproponowanie w projekcie zmiany studium kierunki 

zagospodarowania nie spełniają wyżej wskazanych warunków. 

Obszar Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061 obejmuje w granicach Gminy Międzylesie 

Dolinę Orlicy wzdłuż, której przy drodze powiatowej ulokowane są w całości zabudowania wsi Niemojów. Przeznaczenie 

terenów w planie pod rozwój nowej zabudowy wynikało z zasady wykorzystania istniejącej infrastruktury poprzez 

dopuszczanie rozwoju miejscowości, co należy podkreślić w bardzo ograniczonym zakresie, przy kierowaniu się zasadą 

nie rozpraszania zabudowy, nie wchodzenia z zabudową w otwarte tereny pół w oddaleniu od istniejącej drogi i 

zabudowy. 

 

Tereny pozostawione pod zabudowę w studium stanowią niezbędne obszary do zachowania ustalonego w planach 

układu przestrzennego wsi. Pozostawione tereny zlokalizowane są wzdłuż szlaków komunikacyjnych na obrzeżach 

siedliska, w terenach o już istniejącej silnej antropopresji na środowisko i nie powodują defragmentacji siedlisk. 

 

Nie wskazuje się zagrożeń dla pozostałych przedmiotów ochrony, pozostałe siedliska pozostają w dotychczasowym 

stanie użytkowania, zajmują tereny, dla których studium nie wprowadza nowych kierunków zagospodarowania.  

 

 

Do projektu studium wprowadzono zmiany polegające na zrezygnowaniu z wyznaczenia terenów pod zabudowę na 

obszarach konfliktowych ww siedlisk.  

Po zmianach w projekcie studium analizowany wariant studium nie wykazuje terenów konfliktowych z siedliskami 

stanowiącymi przedmiot ochrony. 

 

Nie wskazuje się również zagrożeń dla pozostałych przedmiotów ochrony, pozostałe siedliska pozostają w 

dotychczasowym stanie użytkowania, zajmują tereny, dla których studium nie wprowadza nowych kierunków 

zagospodarowania.  

 

Śnieżnicki Park Krajobrazowy  

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). 

Wschodnia część gminy Międzylesie znajduje się w granicach SPK i jego otuliny, tereny obrębów: Jaworek, Nowa Wieś, 

Goworów, Szklarnia, Pisary, Potoczek, Niemojów. 
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W ustaleniach studium, dominującym przeznaczeniem terenu w granicach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego jest 

przeznaczenie na tereny lasów i zadrzewień, oznaczone symbolem1ZL.  Dla tego terenu obowiązują zakazy i nakazy 

wynikające z przepisów odrębnych, m.in. z zapisów Rozporządzenia dla ŚPK. Zasadniczymi celami czynnej ochrony 

ekosystemów leśnych jest utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych, a także wspierane procesów sukcesji 

naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku, 

zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów ekotonowych.  

Zapisy studium pozwalają na osiągnięcie tych i pozostałych celów ochrony, poprzez sprecyzowane kierunków, 

wskaźników zagospodarowania i użytkowania terenu : 

•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. 

 

Ocena zgodności studium z zakazami obowiązującymi na terenie Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego 

Celem dokonania kompleksowej oceny wpływu przyjętych w studium kierunków zagospodarowania na walory i zasoby 

przyrodniczo- krajobrazowe Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, odniesiono poszczególne zapisy studium właściwe 

dla obszaru w granicach Parku z zakazami, ustanowionymi w Rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 

lutego 2008r. w sprawie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 63, poz. 809). 

 

2. Zabudowa wsi Jodłów, Potoczek w granicach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego 

Obecny wariant studium wyznacza tereny zabudowy, które usankcjonowane zostały w obowiązującym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie – uchwała na XXVIII/183/05 z dnia 31 maja 

2005 r. 

Plany obowiązują od czasu przed wejściem w życie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego dla przedmiotowego 

parku krajobrazowego.  Tereny zabudowy projektowanej, oznaczonej również na rysunku studium oraz prognozy 

ograniczono do terenów, które stanowią funkcjonalną kontynuację istniejącego zagospodarowania, dotyczy to zwłaszcza 

zabudowy skoncentrowanej przy głównych szlakach komunikacyjnych w Jodłowie i w miejscowości Potoczek. W 

obecnym wariancie studium zrezygnowano z poszerzenia zabudowy terenów 2M/UT, która wkraczała w otwarte tereny 

rolnicze, pomiędzy ww. miejscowościami ograniczając możliwość zachowania cennych walorów przyrodniczo – 

krajobrazowych otwartych terenów leśno – polno- łąkowych.  Na terenach tych ustalono użytkowanie rolnie jedynie z 

dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, dla której wprowadzono istotne następujące ograniczenia mające na celu 

zachowanie cennych elementów środowiska przyrodniczego: 

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 Grua 

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 wyłącznie w przypadku uzyskania odstępstwa od zakazów dotyczących chronionych gatunków 

zwierząt, roślin i grzybów. 
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Dla terenów, na których stwierdzono występowanie stanowiska modraszka w Potoczku ustalono użytkowanie rolnicze 

rezygnując z wprowadzania zabudowy na przedmiotowym terenie. 

Wprowadzone zmian do studium pozwalają na zachowanie celów ochrony Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. 

 

3. Zabudowa wsi Goworów, Jaworek w granicach otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego 

Tereny zabudowy projektowanej, we wsi Goworów i Jaworek ograniczono do terenów, które stanowią funkcjonalną 

kontynuację istniejącego zagospodarowania. W obecnym wariancie studium zrezygnowano z poszerzenia zabudowy 

terenów 2M/UT, która wkraczała w otwarte tereny rolnicze, pomiędzy ww. miejscowościami ograniczając możliwość 

zachowania cennych walorów przyrodniczo – krajobrazowych otwartych terenów leśno – polno- łąkowych. Wyznaczono 

nowe tereny jako tereny zabudowy mieszkniowej i usług turystyki oznaczone symbolem 2M/UT jako kontynuacje 

istniejącje zabudowy oraz jako zabudowę przy istniejących ciąfach komunikacyjnych. Strefy zabudowy ograniczono 

ustalając ustalono użytkowanie rolnie jedynie z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, dla której wprowadzono 

istotne następujące ograniczenia mające na celu zachowanie cennych elementów środowiska przyrodniczego: 

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 wyłącznie w przypadku uzyskania odstępstwa od zakazów dotyczących chronionych gatunków 

zwierząt, roślin i grzybów. 

Ponadto na terenach oznaczonych w studium symbolem 1RM, 2 RM, 1M, 2M, 1M/UT, 2M/UT, 3M/UT ustano w 

obszarach ochrony przyrodniczej  zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, zabudowę 

należy realizować w sposób nienaruszający istniejącego drzewostanu. 

Wprowadzone zmian do studium pozwalają na zachowanie celów ochrony Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. 

 

4. Zachowanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych 

W projekcie studium tereny lasów i zadrzewień na użytkach leśnych i  zadrzewieniach oznaczonych w ewidencji gruntów 

symbolem Ls i Lz wskazano jako tereny lasów i zadrzewień oznaczając je symbolem 1ZL. Tereny istniejących 

zadrzewień w obszarach wyznaczonych w studium na przeznaczenie inne niż leśne i rolnicze stanowią zadrzewienia na 

użytkach rolnych. Studium dodatkowo w związku z regulacjami Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 6 z dnia 

27 lutego 2008 r w sprawie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, na terenach oznaczonych w studium symbolem 1RM, 

2RM, 1M, 2M, 1M/UT, 2M/UT, 3M/UT, ustaliło zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. 

Zabudowę na tych terenach należy realizować w sposób nienaruszający istniejącego drzewostanu. 

Rozporządzenie ustala zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień, śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (…) z 

wyjątkiem zadrzewień rosnących na terenach wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne. 

Przyjęty w studium sposób ustalania przeznaczenia leśnego oraz dodatkowe zapisy dla terenów wyznaczonych pod 

zabudowę pozwalają na spełnienie celów zachowania i ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych na terenie 

Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, ustalonych w  ww rozporządzeniu.  

 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie" 
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Obszar obejmuje dwa równolegle do siebie biegnące pasma górskie Sudetów Środkowych, rozdzielone dolinami rzeki 

Orlicy, w granicy gminy Szczytna obejmuje jej południową część. W zasięgu obszaru znajduje się całość Gór 

Bystrzyckich oraz polska część Gór Orlickich.  

Dla przedmiotowego obszaru obowiązują zapisy Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 4 z dnia 20 lutego 2008 

r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie (Dz. Urz. Woj. Dom. Nr 53, poz. 715 oraz Nr 

303, poz. 3490).  

 

 

Ocena zgodności studium z zakazami obowiązującymi na terenie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie" 

Analizę oddziaływania wykonano w oparciu o porównanie i ocenę stopnia zgodności zapisów studium z ustaleniami 

dotyczącymi czynnej ochrony ekosystemów na terenie OChK i zakazami ustanowionymi w jego granicach. 

Ustalenia studium w przeważającej części powierzchni OChK nie wprowadzają nowych form zagospodarowania, 

dominują tereny jednostki 1ZL. Dla tego terenu obowiązują zakazy i nakazy wynikające z przepisów odrębnych, m.in. z 

zapisów Rozporządzenia dla OChK Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie. Zasadniczymi celami czynnej ochrony 

ekosystemów leśnych jest utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych, a także wspierane procesów  sukcesji 

naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku, 

zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie układów ekotonowych.  

Zapisy studium pozwalają na osiągnięcie tych i pozostałych celów ochrony, poprzez sprecyzowane kierunków, 

wskaźników zagospodarowania i użytkowania terenu : 

•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. 

 

W granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu " Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie" znajdują się w całości wsie Niemojów 

i Lesica oraz w części wsie Różanka, Gniewoszów i Kamieńczyk oraz część miasta Międzylesie obręb Lasy. 

 

Ustalenia studium wprowadzają również na terenie OChK nowe formy zagospodarowania: 1M, 2M/UT, 1MU, 2UT. 

Funkcjonalnie będzie to zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa, tereny zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej i usług turystyki. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie obejmuje tereny o zróżnicowanych ekosystemach. Obszar 

obejmuje dwa pasma górskie, Góry Bystrzyckie i Orlickie położone względem siebie równolegle i oddzielone Doliną 

Orlicy. Grzbiety górskie w kilku miejscach poprzecinane są przełęczami, a zbocza ponacinane licznymi dolinami górskich 

potoków, co spowodowało fragmentaryczne wykształcenie się roślinności charakterystycznej dla regla górnego. Obszar 

obejmuje głównie tereny leśne, obrzeża, a także łąki górskie, torfowiska, doliny i bliźniaczyska. Dla obszaru OChK 

obowiązują ustalenia Rozporządzenie nr 4  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie. 

Teren w granicach OChK przedstawia wartości dla potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełni istotne 

funkcje korytarzy ekologicznych. Obecny wariant studium wprowadza modyfikacje w kierunkach zagospodarowania w 

stosunku do pierwotnego projektu, rezygnując z terenów zalesień, oznaczonych pierwotnie symbolem ZLp. 

Wprowadzona zmiana ma celu zachowanie cennych przyrodniczo siedlisk stref ekotonowych, stanowiących ekosystemy 

przejściowe terenów leśnych i rozległych obszarów użytkowanych rolniczo, w tym siedlisk łąkowych, a także jest zgodna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_g%C3%B3rskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Orlicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Orlicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Regiel_g%C3%B3rny
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z ustaleniami zawartymi w ww. rozporządzeniu w zakresie działań służących ochronie i zachowaniu nieleśnych 

ekosystemów lądowych. Zapisy rozporządzenia wskazują wprost na konieczność przeciwdziałania zarastaniu łąk, 

pastwisk i torfowisk, a także mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w razie 

konieczności karczowanie z usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów. Realizacja wariantu 

wprowadzania nowych terenów zalesień skutkowałaby wzmożeniem intensywności procesu naturalnej i wtórnej sukcesji 

ekologicznej na terenach otwartych, w znacznym stopniu ograniczając możliwości ochrony i zachowania terenów 

łąkowych i rolniczych, doprowadzając do stopniowego zanikania tych siedlisk, co ma przełożenie na ograniczanie 

różnicowania gatunkowego oraz na procesy migracji gatunków, związane m.in. z istnieniem zieleni śródpolnej.  

Zgonie z przywołanym wcześniej rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poza. 71), zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 89 lit. C – 

zalesienia dokonywane na nieużytkach lub na innych niż orne użytkach rolnych, znajdujących się na obszarach objętych 

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, zakwalifikowane są 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zapisy § 4 ust. 1 pkt 2 ww. 

rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego wprowadzają zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 

ochronę zasobów i walorów przyrodniczych obszaru chronionego krajobrazu. Wariant przyjętych kierunków 

zagospodarowania w studium, polegając na zachowaniu znacznych powierzchni docelowego zalesienia niekorzystnie 

wpłynąłby zarówno na chronione walory krajobrazowe OChK, związane z mozaikową strukturą krajobrazu leśnego i 

rozległych terenów agrocenoz wraz z zielenią śródpolną, ale również negatywnie oddziaływałby na zachowanie struktur 

stref ekotonowych, istotnych dla kształtowania bioróżnorodności. Wariant ten w sposób znaczący ograniczałby 

możliwość przeciwdziałania zarastania siedlisk łąkowych.  

 

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie OChK Góry Bystrzyckie i Orlickie ustala zakaz likwidowania i 

niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. W projekcie studium tereny lasów i zadrzewień na 

użytkach leśnych i  zadrzewieniach oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem Ls i Lz wskazano jako tereny lasów i 

zadrzewień oznaczając je symbolem 1ZL. Istniejące zadrzewienia w obszarach wyznaczonych w studium na 

przeznaczenie inne niż leśne i rolnicze stanowią zadrzewienia na użytkach rolnych. W związku z regulacjami ww 

Rozporządzenia na terenach oznaczonych w studium symbolem 1RM, 2RM, 1M, 2M, 1M/UT, 2M/UT, 3M/UT ustano 

zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, zabudowę należy realizować w sposób 

nienaruszający istniejącego drzewostanu. 

Rozporządzenie ustala zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień, śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (…) z 

wyjątkiem zadrzewień rosnących na terenach wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne. 

Przyjęty w studium sposób ustalania przeznaczenia leśnego oraz dodatkowe zapisy dla terenów wyznaczonych pod 

zabudowę pozwalają na spełnienie warunki ochrony przed zmianami lub utratą wartości przyrodniczych obowiązującego 

dla OCHK, ustalonych w ww rozporządzeniu.  

 

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie OChK Góry Bystrzyckie i Orlickie ustala również zakaz 

lokalizowania obiektów budowalnych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek i zbiorników wodnych. W 

obecnym wariancie Studium zrezygnowano z przeznaczania pod nową zabudowę terenów we wsi Lesica, Gniewoszów i 

Różanka położonych w sposób niezapewniający odsunięcia zabudowy o wymagane 100 od rzeki. W studium zachowano 

jedynie pojedyncze tereny znajdujące się w  odległości mniejszej niż 100m od rzeki ustalone pod zabudowę w 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie – uchwała na 

XXVIII/183/05 z dnia 31 maja 2005 r. oraz tereny istniejącej zabudowy. 
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Plany obowiązują od czasu przed wejściem w życie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego dla przedmiotowego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu.  Prawo realizacji zabudowy na terenie oraz zabudowa jest wcześniejsze niż ustalone 

zakazy ww Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego.  

 

W przedmiocie opisanym powyżej, korzystnie ocenia się odstąpienie od planowanych zalesień wyznaczonych w 

granicach OChK, odstąpienie od wprowadzania nowej zabudowy w pasie 100 od rzek, ograniczenia dotyczące likwidacji 

zadrzewień oraz rezygnacje z realizowania obszarów pod lokalizowanie urządzeń do produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych, co pozwala nie naruszanie przyjętych w ww. rozporządzeniu ustaleń. 

 

Obszary siedlisk chronionych poza obszarami ochrony przyrodniczej. 

Na obszarze gminy poza terenami objętymi ochroną przyrodniczą ze względy na występowanie kompleksów łąk i 

nieużytków cennych dla płatków (świerszczak, świergotek łąkowy, pliszka górska i derkacz), siedliska przyrodniczego 

6510  - niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie, dla zaprojektowanych terenów pod rozwój zabudowy 

mieszkaniowej i turystycznej wprowadzono dodatkowe ograniczenia na terenach oznaczonych w Długopolu Górnym 

3M/UT ustalając warunek: 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. 

Jednocześnie analizowany wariant studium odstąpił od przeznaczenia części terenów w Gajniku, ze względu na 

występowanie terenów potencjalnie cennych dla ptaków (świerszczak, strumieniówka, derkacz), ustalając przeznaczenie 

rolnicze jedynie z dopuszczeniem zabudowy. Na terenach tych studium ustaliło: 

zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno błotnych, siedlisk zbiorowisk 

łąkowych podlegających ochronie, 

zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, 

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. 

Ustalone zapisy studium dla tych obszarów pozwalają na zachowanie warunków dla cennych przyrodniczo terenów poza 

obszarami ochrony przyrodniczej. 

 

   8.9 Oddziaływanie ustaleń studium na zdrowie i warunki życia ludzi 

Realizacja projektu zmiany studium będzie generowała długofalowe skutki na jakość zamieszkiwania gminy Międzylesie, 

realizując postulaty innych dokumentów strategicznych w zakresie uzupełniania i rozwoju terenów zasobowy 

mieszkaniowej. Zapisy studium pozwolą na kształtowanie w prawie miejscowym przestrzeni publicznej, która ma 

znaczący wpływ na funkcjonowanie mieszkańców.  

Uzupełnienie bazy turystycznej poprzez wyznaczenie nowych terenów zabudowy letniskowej i usług związanych ze 

sportem i turystyką sprzyjać będzie promocji regionu i rozwojowi turystyki, co w dalszej perspektywie będzie miało 

przełożenie na dochody Gminy. 

Realizacja funkcji usługowych i mieszkaniowych zwiększy zasięg uciążliwości związany z emisją zanieczyszczeń do 

powietrza, emisją hałasu, zwłaszcza wzdłuż obszarów sąsiadujących ze szlakami komunikacyjnymi, ograniczeniem 

powierzchni otwartych. Będą to oddziaływania chwilowe o zasięgu lokalnym (emisje gazowe i pyłowe, hałas,  związane z 

organizowaniem placu budowy poszczególnych inwestycji, jak i pracy maszyn i urządzeń obsługujących teren budowy), 

jednak uciążliwości te miną z momentem zakończenia prac.  
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Powstanie nowego zaplecza dla rozwoju turystyki i rekreacji korzystnie wpłynie na strukturę zatrudnienia mieszkańców, 

poprzez konieczność utworzenia nowych miejsc pracy. Korzystna lokalizacja obiektów produkcji i usług stanowi czynnik 

przyciągający inwestorów i turystów, zaś wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe stanowią o wartości dydaktycznej . 

 

Planowana rozbudowa układu komunikacyjnego korzystnie wpłynie na dostępność gminy Międzylesie, a także na 

wymianę usług i towarów w regionie.  

Nie przewiduje się w związku z realizacją ustaleń studium powstania uciążliwości zagrażających zdrowiu, bądź życiu 

ludzi. Planowane zainwestowanie obszaru opracowania niesie wiele korzyści dla funkcjonowania mieszkańców gminy. 

 

Jednym z celów realizacji zmiany studium dla miasta i gminy Międzylesie jest zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców 

przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb ochrony zasobów i walorów środowiska oraz jego jakości. Ocenia się, że 

projektowany dokument spełnia te przesłanki, wypełniając jednocześnie obowiązki wynikające z zasad zrównoważonego 

rozwoju. 

 

    8. 10 Oddziaływanie ustaleń studium na otoczenie 

Realizacja ustaleń zmiany studium wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru opracowania, co może 

potencjalnie rzutować na zwiększenie ruchu kołowego gmin sąsiednich, jaki będzie się odbywał w ramach wymiany 

usług i towarów. 

Nie przewiduje się jednak ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań na dalsze otoczenie obszaru opracowania, 

ani oddziaływań skumulowanych. Pod względem przyrodniczym należy wskazać na pozytywne oddziaływania w związku 

z zachowaniem  i ochroną istniejących korytarzy ekologicznych, pozwalającym  na ciągłość strukturalno – przestrzenną 

i funkcjonalną , obejmującą dalej położone tereny. 

 

8.11 Pozostałe oddziaływania znaczące 

Spośród przyjętych w projekcie zmiany studium zapisów i kierunków zagospodarowania, wyszczególniono te, które 

mogą mieć znaczący charakter oddziaływań na środowisko poza obszarami objętymi ochroną.  

Na obszarze gminy poza obszarami objętymi ochroną przyrodniczą szczególnymi inwestycjami o potencjalnie 

znaczącym odziaływaniu są: teren projektowanej drogi ekspresowej oraz tereny rozmieszczenia urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW – farmy fotowoltaiczne. 

 

W odniesieniu do zapisów Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)  

§ 2, na terenie gminy Międzylesie studium, poza obszarami chronionymi przyrodniczo, przewiduje realizację inwestycji 

mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, do której zalicza się: 

pkt  31) autostrady i drogi ekspresowe,  

na podstawie § 3 do przedsięwzięć mogących być lokalizowanych na terenie gminy Międzylesie, poza obszarami 

chronionymi przyrodniczo, a zaliczanych do kategorii potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

pkt 50) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, terenami 

przemysłowymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi, w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 i 2109), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o 

powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy 
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pkt 51) stałe pola kempingowe lub karawaningowe o powierzchni zagospodarowania nie mniejszej niż 0,5 ha na 

obszarach nie objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

pkt 52) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z 

towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż  1 ha na obszarach nie objętych 

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy– 

przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz 

pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

pkt 53) zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: 

a)objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu 

odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha na obszarach na obszarach nie objętych 

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 

tej ustawy, 

b)nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu 

odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż  2 ha na obszarach innych niż obszarach nie 

objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy. 

 

Studium wyznacza, poza obszarami ochrony przyrodniczej,  tereny szczególnie predysponowane do pełnienia funkcji 

obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, w tym o 

mocy przekraczającej 100 kW są tereny oznaczone na rysunku studium symbolem: 

1Ef i 1P/U/Ef – tereny rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie 

powyżej 100 kW – farma fotowoltaiczna oraz tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz rozmieszczenia 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie powyżej 100 kW – farma 

fotowoltaiczna. 

Poza wyznaczonym terenem dopuszcza się 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, elekrownie wodne oraz urządzeń związanych z energetyką solarną (m. in. panele 

fotowoltaiczne) i geotermalną, z uwzględnieneim ograniczeń ochrony przyrodniczej i środowiskowej. 

 

Ustalenia studium wprowadzają lokalizację parku ogniw fotowoltaicznych w obrębie Długopole, Roztoki, Nagodzice i 

 Smreczyna. 

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 100 kW, którą tworzyć będą 

następujące elementy: 

ogniwa fotowoltaiczne, 

drogi wewnętrzne, 

infrastruktura naziemna i podziemna, 

linie kablowe energetyczno-światłowodowe, 

przyłącza elektroenergetyczne, 

transformatory, 

konwertery, 
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inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw 

fotowoltaicznych. 

Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają linie elektroenergetyczne 

średniego napięcia. Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami słonecznymi, to urządzenia w postaci cienkich 

półprzewodnikowych płytek z krzemu, które pod wpływem promieniowania produkują energię elektryczną. Planowana 

elektrownia będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego, ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

W trakcie jej funkcjonowania nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem niewielkich ich ilości związanych z pracami 

konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Odpady przekazywane będą specjalistycznym firmom posiadającym stosowne 

zezwolenia. Elektrownia fotowoltaiczna nie będzie źródłem hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Z 

uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny – bez ryzyka transgranicznych oddziaływań. 

Ogniwa fotowoltaiczne nie oddziałują negatywnie na ludzi i zwierzęta, nie emitują hałasu, wysokość urządzeń jest 

optymalna i są praktycznie niewidoczne. 

Ewentualne warianty przedsięwzięcia mogą polegać na możliwości zastosowania ogniw 

fotowoltaicznych różnych typów. W czasie eksploatacji elektrownia  nie będzie wykorzystywać w znaczących ilościach 

wody, ani innych surowców oraz materiałów i paliw. Elektrownia będzie wykorzystywać wyłącznie energię słoneczną i 

niewielkie ilości energii elektrycznej dla własnych potrzeb. 

 

Na obecnym etapie analizy można stwierdzić, inwestycja ta nie generuje żadnych znaczących oddziaływań na obszary 

chronione. Pozyskiwania energia może zaspokajać potrzeby lokalnych mieszkańców. 

 

Kolejną szczególną kategorią jest projektowana droga ekspresowa. Zasadniczo stanowi ona rezerwę terenu pod 

lokalizacje drogi krajowej jako alternatywy do obecnej drogi krajowej nr 33, klasy głównej, która to droga przebiega przez 

zwarte układy zabudowy wsi oraz przez centrum miasta Międzylesie. Studium dopuszcza realizację tej drogi jako drogi 

niższej klasy technicznej. Na obecnym etapie planowania, wobec braku szczegółowych parametrów technicznych drogi,  

brak jest możliwości dokonania szczegółowej analizy jej wpływu na środowisko. Na obecnym etapie planowania tej drogi 

wiadomo jest, że rezerwa przebiega w sposób niekonfliktowy względem obszarów ochrony przyrodniczej, oraz może 

stanowić konflikt funkcjonalny dla zabudowy mieszkaniowej i wpływać na warunki życia mieszkańców jedynie na odcinku 

przecinającym zabudowę wsi Domaszków. Obejście wsi Domaszków w sposób nie stanowiący konfliktu dla jej zabudowy 

jest niemożliwe ze względu na istniejący równoleżnikowy układ ciągu zabudowy wsi. Na odcinku konfliktowym, w 

przypadku stwierdzenia zagrożenia przekroczenia uciążliwości hałasu, trasa może wymagać realizacji ekranów 

akustycznych w celu ochrony mieszkańców wsi Domaszków. Kolejnym problemem realizacji trasy jest zagrożenie 

ograniczenie migracji zwierząt, a jej wpływ zależy od klasy technicznej drogi. 

 

W studium utrzymuje się funkcjonujące tereny i obszary górnicze. Teren Górniczy Długopole Górne ze względu na 

bliskość zabudowy mieszkaniowej oraz znajdowanie siew granicach terenu górniczego istniejącej zabudowy wsi jest 

terenem konfliktowym. Studium w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego Długopole Górne ustaliło zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Ustalenie tej zabudowy w studium wynika z obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Położenie złoża względem terenów oraz niewielki obszar prowadzonych prac 

wydobywczych, może pozwolić na takie gospodarowanie złożem i jego wydobycie aby zapewnić warunki dla sąsiedniej 

zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowo w studium wprowadzono strefę izolacyjną jako tereny zieleni izolacyjnej. Teren 

istniejącego złoża i jego wydobycie uznaje się jednak za konfliktowy ze względu na położenie i bezpośrednie sąsiedztwo 

zabudowy mieszkaniowej istniejącej. 

Studium ustaliło, iż 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. 
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10. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU 

Wyznaczone w projekcie zmiany studium kierunki rozwoju i zagospodarowania podlegają ograniczeniom, wynikającym z 

przepisów odrębnych. Dla każdej jednostki funkcyjnej wprowadzone zostały ograniczenia, jako  działania służące 

ograniczaniu i minimalizacji potencjalnych, niekorzystnych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska, 

charakterystyka tych rozwiązań została przedstawiona w ujęciu tabelarycznym poniżej. Ponadto w studium 

sprecyzowano ustalenia ogólne w przedmiocie ochrony środowiska, służące przestrzeganiu i realizacji zasadniczych 

postulatów i celów , jakie nakłada m.in. obowiązek respektowania zapisów dokumentów dla poszczególnych form 

ochrony przyrody, ustanowionych na terenie gminy Międzylesie. 

Wprowadzenie ograniczeń  i zakazów w zagospodarowaniu  stanowi realizację priorytetu ochrony najcenniejszych 

przyrodniczo siedlisk oraz zasiedlających je gatunków, a także ochronę, zachowanie i kształtowanie zasobów  i walorów 

krajobrazowych gminy. 

 

 

 Tabela 9. Rozwiązana planistyczne służące zapobieganiu, ograniczaniu i minimalizacji niekorzystnych oddziaływań  

Kierunki zmian Ograniczenia i zakazy ustalone w studium 

Struktura 

funkcjonalno 

przestrzenna  

W związku z brakiem znaczących zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej terenu, a jedynie 

rozwijaniem i korektą istniejących już rozwiązań można stwierdzić, że planowany rozwój Gminy 

Międzylesie przebiegać będzie harmonijnie i nie powinien powodować poważnych konfliktów 

przestrzennych. Dopuszcza się realizowanie terenów pod zainwestowanie etapami w związku z 

czym, zgodne ze studium jest pozostawienie projektowanych terenów inwestycyjnych w planach 

miejscowych, jako rolnicze lub leśne. 

Funkcja rolnicza 

zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, 

siedlisk zbiorowisk łąkowych podlegających ochronie, 

dopuszczenie ustalanie w planach miejscowych zakazu zabudowy na gruntach rolnych 

wyłącznie z pod zabudowy terenów rolnych znajdujących się w granicach udokumentowanych 

siedlisk podlegających ochronie 

Funkcja gospodarki 

leśnej 

 gospodarka leśna na omawianym terenie prowadzona jest w oparciu o plany urządzenia lasu, 

sporządzane przez ich administratorów, 

•ograniczenia regulacji stosunków wodnych do niezbędnych i uzasadnionych potrzebami 

utrzymania i odnowienia lasu, 

•obowiązują zakazy i nakazy wynikające z przepisów odrębnych. 

Funkcja 

mieszkaniowa 

•zakaz lokalizowania usług, których oddziaływanie, przekraczające ustalone normy, wykracza 

poza granice inwestora, 

•zakłada się utrzymanie istniejącej zieleni towarzyszącej oraz wprowadzanie zieleni parkowej, 

osiedlowej i izolacyjnej.  

Funkcja usługowa 

 podstawowym ośrodkiem usługowym jest miasto Międzylesie, skupiające funkcje usług 

publicznych, w tym administracji, a także stanowiące centrum usługowe, 

 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, 
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 należy przewidzieć w granicach działki odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obsługi 

użytkowników, nie powodując kolizji z istniejącym układem komunikacyjnym  

 stosowanie zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję ewentualnej uciążliwości 

zabudowy produkcyjnej i gospodarczej, 

Funkcja 

produkcyjna 

i górnicza 

w zakresie funkcji górniczej, studium dopuszcza eksploatację 2 z 5 złóż kopalin skalnych: złoża 

Długopole i Długopole Górne N, ustanawiając na nich tereny PG – eksploatacji 

powierzchniowej 

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 

Funkcja 

infrastruktury 

technicznej 

ustala się warunek zachowania właściwych zabezpieczeń, w przypadku uciążliwości terenu dla 

zabudowy sąsiedniej, w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej, 

dopuszcza się zieleń urządzoną i izolacyjną nie kolidującą z urządzeniami infrastruktury 

technicznej. 

Funkcja turystyczna 

i rekreacyjna 

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 

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, 

Tereny zieleni 

urządzonej i wód 

powierzchniowych 

śródlądowych 

nie dopuszcza się lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, dotyczące wyznaczenia szerokości stref 

ochrony sanitarnej wokół cmentarzy wolnej od zabudowy 

Tereny wyłączone 

spod 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 Wieś” – złoże gnejsów, 

„Różanka” – złoża krystalicznych wapieni ciosowych łącznie z marmurami metamor,  za 

wyjątkiem zabudowy i budowli związanych z eksploatacją złóż. 

 

Ocenia się, że zaproponowane w projekcie zmiany studium zakazy i ograniczenia w sposób skuteczny pozwolą na 

ograniczanie i minimalizację niekorzystnych oddziaływań na środowisko, związanych z realizacją ustaleń studium. 

Najcenniejsze przyrodniczo tereny, a także gatunki występują w granicach obszarów ochrony przyrodniczej. 

 

Poniżej zestawiono rozwiązania niezależne od zapisów studium , stanowiące dobre praktyki na etapie realizacji 
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poszczególnych ustaleń studium: 

 

Tabela 10.  Działania służące minimalizacji potencjalnych, niekorzystnych oddziaływań realizacji ustaleń zmiany studium 

dla gminy Międzylesie 

Element 

środowiska  

Proponowane działania ograniczania i łagodzenia negatywnych skutków w środowisku 

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej  i pozostałej 

zabudowy kubaturowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
Infrastruktura drogowa 

Wody 

powierzchniowe i 

podziemne 

racjonalne zużycie wody, optymalizacja zużycia wody na 

procesy: budowlane, remontowe, funkcje usług, funkcje 

mieszkaniowe, 

właściwe zabezpieczenie placu budowy przez ryzykiem migracji 

zanieczyszczeń (np. wycieki paliwa) do wód gruntowych, 

dbałość o stan powierzchni biologicznie czynnej, filtrującej wody 

opadowe, wody spluwy powierzchniowego, 

konserwacja instalacji odprowadzających wody deszczowe i 

ścieki, 

regularne opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenów 

posesji właścicieli, 

oczyszczenie na terenie zainwestowanych wszystkich wód 

opadowych zanieczyszczonych substancjami chemicznymi lub 

ropopochodnymi przed odprowadzeniem ich do odbiornika, 

gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich 

powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym 

planem gospodarki odpadami i w sposób zabezpieczający 

środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, 

zastosowanie zabezpieczeń i szczelnych nawierzchni 

przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu kołowego 

przed infiltracją zanieczyszczeń wód opadowych do środowiska 

gruntowo-wodnego i odprowadzenie ścieków z tych nawierzchni 

do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu. 

odprowadzane do systemu 

kanalizacji wód opadowych  

 

egzekwowanie utrzymania 

czystości dróg, 

 

Powietrze 

atmosferyczne 

systematyczne oczyszczanie kominów i innych systemów 

odprowadzania spalin, 

usprawnianie sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych 

poprzez modernizację istniejących kotłowni, 

kompleksowa termomodernizacja budynków (ocieplanie ścian 

szczytowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 

wymiana okien, montaż automatyki i sterowania), 

odstąpienie od spalania odpadów i paliwa niepewnej jakości (o 

dużej zawartości siarki i substancji lotnych), stosowanie paliw o 

najlepszych dostępnych parametrach, 

ekologicznie i ekonomicznie uzasadniona modernizacja 

istniejących, węglowych źródeł ciepła, 

oszczędzanie ciepła przez właściwe eksploatowanie urządzeń 

grzewczych, 

prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców o dostępnych, 

 

 poprawa płynności jazdy na 

drogach, szczególnie na 

terenach zabudowanych, 

 poprawa stanu technicznego 

dróg w celu likwidacji 

zatorów i utrudnień 

obniżających dynamikę 

jazdy, 

 tworzenie naturalnych barier 

izolacyjnych- buforów 

zanieczyszczeń wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych 

(zieleń urządzona , 

izolacyjna), 
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korzystnych dla środowiska systemach spalania paliw, promocja proekologicznych 

środków transportu. 

Hałas 

tworzenie naturalnych barier izolacyjnych poprzez wprowadzanie 

pasów zieleni ochronnej - izolacyjnej, 

zastosowanie wysoko sprawnych urządzeń (agregatów) 

wentylujących (zwłaszcza w przypadku obiektów usługowych), 

obudowa wentylatorów dźwiękoszczelną osłoną, bądź 

umieszczenie w izolowanym akustycznie pomieszczeniu, 

systematyczna konserwacja urządzeń wentylujących, 

optymalizacja czasu i pory dnia w przypadku prowadzenia robót 

budowlanych, remontowych. 

utrzymanie dobrego stanu 

technicznego  nawierzchni 

dróg, 

docelowe zastosowanie 

progów zwalniających w 

punktach newralgicznych. 

Zwierzęta, rośliny 

prowadzenie robót budowlanych, remontowych poza okresem 

lęgowym ptaków, 

inwentaryzacja stwierdzająca obecność gatunków gniazdujących 

w elementach konstrukcyjnych budynków poprzedzająca prace 

budowlane, remontowe, 

kształtowanie zieleni urządzonej w postaci nasadzeń drzew, 

szpalerów, zieleńców, 

systematyczna pielęgnacja i konserwacja zieleni, 

uwzględnienie  zasiedlających obszar opracowania gatunków 

ptaków przy doborze gatunków roślin do planowanych nasadzeń 

(krzewy, żywopłoty, zespoły drzew), 

stosowanie tablic informacyjnych na obszarach chronionych. 

 

 

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY 

STUDIUM 

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko należy 

przedstawić rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany studium. 

Podczas sporządzania projektu zmiany studium, równolegle analizowane były potencjalne skutki dla środowiska 

przyjętych wstępnie ustaleń studium. Z uwagi na występowanie na terenie gminy Międzylesie cennych przyrodniczo 

obszarów. 

Zrezygnowano z wyznaczenia terenów przeznaczonych pod energetykę wiatrową, które zostały wyznaczone w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na terenie obrębu Lesica, ustalając zamiast możliwości 

lokalizowania turbin wiatrowych urządzania fotowoltaiczne. 
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Analizowano możliwość przeznaczenia dużo szerszych obszarów pod zabudowę, jednak w związku z kierowaniem się 

zasadą nierozpraszania zabudowy, polegającej na uzupełnianiu zabudowy w lukach a w przypadku nowej zabudowy 

tworzenia kompleksów nowej zabudowy w bezpośrednio powiązanej z istniejącą zabudową i infrastrukturą, zabudowę 

ograniczono od zwartych obszarów.  

Odstąpiono od przeznaczenia szeregu terenów pod zabudowę wnioskowanych na obszarach siedlisk przyrodniczych,  

Wiele rozwiązań funkcjonalno- przestrzennych studium ma charakter ustaleń ogólnych, które zostaną szczegółowo 

sprecyzowane na etapie sporządzania planów miejscowych i będą podstawą do uzasadnionego pod względem ochrony 

środowiska wariantowania poszczególnych rozwiązań. 

W związku z procedurą opiniowania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska do projektu studium wprowadzono 

zmiany polegające na: 

 rezygnacji w całości z terenów przeznaczonych do lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych w granicach obszaru 

chronionego krajobrazu, 

 zrezygnowano w całości z przeznaczenia pod zabudowę terenów siedlisk w obszarze Natura 2000 Dzika Orlica, 

 skorygowano projektowaną zabudowę tak aby w obszarze chronionego krajobrazu zachować warunek 

zachowania odległości 100 m od cieków i zbiorników wodnych, za wyjątkiem pojedynczych terenów, 

przeznaczonych pod zabudowę w obowiązującym planie miejscowym, 

 zrezygnowano z przeznaczenia pod zalesienie terenów łąk w granicach obszaru chronionego krajobrazu, 

 wprowadzono zapisy dotyczące zakazu usuwania zadrzewień śródpolnych zgodnie z rozporządzeniami wojewody 

dolnośląskiego 

 zrezygnowano z terenu proponowanej trasy narciarstwa zjazdowego, 

 graniczono projektowaną zabudowę na teranie Natura 2000 „Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika”, 

 rezygnowano z zabudowy na siedliskach modraszka, 

 graniczono zabudowę na terenach Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny, wprowadzając tereny rolne z 

dopuszczeniem zabudowy z dodatkowymi obostrzeniami, 

 wprowadzono zapisy uwzględniające warunki rozporządzeń wojewody dolnośląskiego oraz wprowadzono zapisy 

dla projektowanej zabudowy na terenach poza obszarami ochrony przyrodniczej wykazujących potencjalnie cenne 

walory przyrodnicze. 

 

12. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA 

Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że analiza aktualności dokumentów planistycznych 

winna być wykonywana nie rzadziej niż raz na kadencję wójta, burmistrza, albo prezydenta miasta. Organy te dokonują 

oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowują programy ich sporządzania w nawiązaniu do 

ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub 

zmiany planu miejscowego. Wyniki analiz przekazywane są Radzie Gminy   co najmniej raz w czasie kadencji rady. W 

przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmowane są działania mające na celu sporządzenie 

aktualizacji dokumentów planistycznych. 

 Analizie skutków realizacji ustaleń projektu służą również informacje z wyników badania stanu jakości środowiska i 

zachodzących w nim zmian, prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez jednostki 

organizacyjne ustawowo do tego powołane, a także przez organy administracji samorządowej. 

Bez względu na to, do jakiej kategorii przedsięwzięcia planowana inwestycja zostanie zakwalifikowana, zgodnie z 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Organ wydający taką decyzję może nałożyć na 

inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, określić jej zakres i termin przedstawienia. 
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13. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Południowa część obszaru opracowania graniczy z Republiką Czeską. Na terenach pogranicza studium nie wprowadza 

ustaleń mogących oddziaływać na terytorium sąsiedniego Państwa.  

 

14. STRESZCZENIE  

Niniejsze opracowanie stanowi prognozę oddziaływania na środowisko do projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie.  

Prognoza oddziaływania na środowisko jest zasadniczym elementem procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 353).. Prognoza stanowi dokument oceniający i analizujący oddziaływań na środowisko, jakie mogą nastąpić 

w wyniku realizacji ustaleń określonych w projekcie zmiany studium. 

Gmina Międzylesie wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczo- krajobrazowymi, co nakłada na dokumenty 

planistyczne precyzyjnego sformułowania zasad w przedmiocie ochrony środowiska.  Większość obszaru gminy 

pokrywają obszary objęte ochrona prawną, którym poświęcono szczególną uwagę w niniejszym opracowaniu, skupiając 

się na  analizie zapisów studium w kontekście przestrzegania zapisów, określonych w przepisach odrębnych, służących 

zachowaniu cennych przyrodniczo obszarów we właściwym stanie ochrony. 

Analiza oddziaływań pozwoliła na wyodrębnienie obszarów konfliktowych wyznaczonych w studium kierunków 

zagospodarowania z obszarami chronionymi, co stanowi istotną informację przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Opisane w prognozie tereny konfliktowe zostały uwzględnione na załączniku 

graficznym prognozy.  

 

Zapisy studium zawierają wiele ustaleń uwzględniających priorytet ochrony środowiska, są to m. im: 

wprowadzenie zakazów i ograniczeń zabudowy na najcenniejszych przyrodniczo terenach uwzględnienie obszarów 

cennych przyrodniczo, objętych formami ochrony przyrody i zapisów obowiązującego dla nich prawa 

miejscowego, 

wyznaczenie nowych funkcji, jako kontynuację istniejącego zagospodarowania (ograniczanie zjawiska zabudowy 

rozproszonej), 

uporządkowanie funkcjonalne przestrzeni. 

Oceniono, że wariant odstąpienia od realizacji zmiany studium jest wysoce niekorzystny dla środowiska i nie gwarantuje 

rzetelnej ochrony zasobów i walorów przyrodniczo- krajobrazowych gminy Międzylesie, w związku z czym nie znajduje 

uzasadnienia.  

Przestrzeganie  ustaleń studium dotyczących zasad ochrony środowiska,  prowadzących do minimalizacji negatywnego 

oddziaływania nowych inwestycji na jego poszczególne komponenty pozwoli na ograniczenie  zagrożeń związanych z 

realizacją poszczególnych funkcji terenu.  

Ponadto zapisy projektu zmiany studium stanowią narzędzie eliminacji zidentyfikowanych problemów ochrony 

środowiska na terenie gminy, m.in w zakresie ochrony wód, ochrony przed uciążliwościami ze strony hałasu).  

Większość z projektowanych kierunków zagospodarowania nie stanowi potencjalnie dużego źródła zanieczyszczeń. 

Zapisy studium są wyrazem kompromisu pomiędzy potrzebą zachowania środowiska we właściwym stanie jakościowym, 

w odpowiednim poziomie ochrony, a potrzebą realizacji rozwoju gospodarczego gminy, w tym realizacji polityki 

przestrzennej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

W prognozie zostały sformułowane ponadto działania służące zapobieganiu, ograniczaniu i minimalizacji niekorzystnych 

oddziaływań, a także możliwe metody monitorowania skutków realizacji ustaleń studium. 


