
 

 

 

STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 
TEKST STUDIUM 

TOM I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Planowania Przestrzennego Przedsi ębiorstwo Pa ństwowe w Wałbrzychu 
Międzylesie lipiec 1999 rok 

 



Urząd Miasta i Gminy w Mi ędzylesiu 
 
 
 

STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOPSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE 

 
TEKST STUDIUM 

PODSTAWA OPRACOWANIA: UMOWA NR 27/95 Z DNIA 15.11.1 995 
 
 
 

Zespół Autorski: 
 
 

Biuro Planowania Przestrzennego, Przedsi ębiorstwo Pa ństwowe w Wałbrzychu 
 

Dyrektor Biura: in ż. Jerzy Jakimiec – główny koordynator tematu 
Główny projektant: mgr in ż. arch. Marek Rz ęsista – nr UPR. Urb.407/88 
Kierownik Pracowni: mgr Anna Kamila Ślęzak 
 
Opracowanie techniczne: 
inż. Przemysław Waszkiewicz 
tech. Dorota Etryk 
tech. Zbigniew Wójcik 
tech. Jacek Brzozowski 
Jan Jaworek – student Architektury 
Daniela Matras – skład komputerowy 



SPIS TREŚCI 
 

1. WPROWADZENIE 
1.1 Dane wstępne 
1.2 Przebieg prac nad Studium 
1.3 Podstawy prawne opracowania 
1.4 Materiały wejściowe 

2. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY 
3. UWARUNKOWANIA WPYWAJĄCE NA MODERNIZACJĘ I ROZWÓJ GMINY 

3.1 Uwarunkowania środowiska przyrodniczego 
3.2 Uwarunkowania środowiska kulturowego 
3.3 Uwarunkowania społeczne i gospodarcze 
3.4 Struktura własności 

 
4. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ROZWOJU GMINY 
5. OBSZARY PROBLEMOWE W STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

GMINY 
6. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

6.1 Cele rozwoju (w oparciu o Koncepcje strategii rozwoju gminy) 
6.2 Strefy polityki przestrzennej 
6.3 Generalne kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 

6.3.1 Kierunki ochrony wartości zasobów przyrodniczych 
6.3.2 Kierunki ochrony wartości zasobów kulturowych 
6.3.3 Kierunki rozwoju i modernizacji systemu komunikacyjnego oraz 

infrastruktury technicznej 
6.4 Podstawowe kierunki w zagospodarowaniu przestrzennym w wydzielonych 

strefach 
6.4.1 W strefach terenów osadniczych 
6.4.2 W strefach terenów otwartych 

6.5 Dodatkowe ustalenia do Studium 
 
 
 

CZĘŚĆ GRAFICZNA: 
 
Rys. 1. Uwarunkowania przyrodnicze gminy Międzylesie skala 1:25 000; 
Rys. 2. Uwarunkowania kulturowe gminy Międzylesie skala 1:25 000; 
Rys. 3. Uwarunkowania zewnętrzne gminy Międzylesie skala 1:25 000; 
Rys. 4. Struktura własności gminy Międzylesie skala 1:25 000; 
Rys. 5. Kierunki zagospodarowania i polityka przestrzenna obszaru gminy Międzylesie skala 
1:25 000 (rysunek ujednolicony) 
Rys. 6. Kierunki zagospodarowania i polityka przestrzenna obszaru miasta Międzylesie skala 
1:10 000. 



1. WPROWADZENIE 

1.1 Dane wst ępne 
 

1) Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Międzylesie jest jedynym dokumentem planistycznym sporządzonym dla 

obszaru całej miny zgodne z Ustawą o Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 

07.07.1994 r. 

 

Studium to określa cele i kierunki polityki przestrzennej prowadzonej przez 

samorząd. Jest dokumentem, z mocy ustawy, obowiązkowo sporządzonym przez 

każdą z gmin. 

Studium zawiera szeroki zakres informacji na temat środowiska przyrodniczego i 

kulturowego gminy jak i środowiska społeczno-gospodarczego. Informacje o 

uwarunkowaniach wewnętrznych gminy jak i zewnętrznych, mających bezpośredni 

wpływ na kształtowanie kierunków polityki przestrzennej gminy. 

Studium stanowi odniesienie i źródło informacji koordynacyjnych dla 

opracowywani planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania tereny wydawanych bez planu miejscowego. 

 

2) Studium po zaopiniowaniu przez organy, o których mówi Ustawa o 

Zagospodarowaniu Przestrzennym (art. 18 ust. 2 pkt 4) i po uchwaleniu przez Radę 

Gminy, nie jest przepisem gminnym. lecz państwowym jawnym dokumentem o 

charakterze strategicznym, zawierającym normy określające kierunki i sposoby 

działania organów i jednostek administracyjnych gminy.  

Jest aktem kierownictwa wewnętrznego. 

 

3) Szczegółowa problematyka studium oprócz wymagań ustawowych, jest dostosowana 

do charakteru i specyfiki gminy. Poszczególne zagadnienia ujęte zostały według 

wyodrębnionych elementów jago struktury funkcjonalno-przestrzennej. 

 

4) Studium zostało opracowane w taki sposób aby pozwalało na wprowadzanie zmian, 

jakie będzie przynosić systematyczne przekształcanie gospodarki na poziomie kraju, 

regionu i gminy. W związku z tym w studium unika się nadmiernej szczegółowości i 

liczby przesądzeń, koncentrując się na ocenie stanu zagospodarowania 

przestrzennego oraz określeniu pożądanych kierunków i sposobów przekształceń tj.: 



celów które zostały sformułowane podczas przeprowadzonych warsztatów wśród 

społeczności lokalnej (warsztaty przeprowadzono w związku z dodatkowym 

opracowaniem p.n. „Kierunki strategii rozwoju miasta i gminy Międzylesie”.) 

 

5) Studium będzie wymagało aktualizacji, szczególnie w odniesieniu do zmieniających 

się uwarunkowań zewnętrznych. Określone kierunki i polityka przestrzenna winna być 

korygowana mniej więcej co dwa lata w oparciu o powtórną diagnozę sytuacji gminy 

oraz problemów związanych z jej rozwojem lub w zależności od potrzeb. 

 

6) Studium składa się z dwóch części: 

a) Część pierwsza zawiera syntetyczną diagnozę stanu zagospodarowania i 

uwarunkowań rozwoju gminy z uwzględnieniem charakterystyki funkcjonalno-

przestrzennej, uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych, uwarunkowań związanych 

z rozwojem społeczno-gospodarczym, zwraca uwagę na zewnętrzne uwarunkowania, 

pokazuje struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, jak również obejmuje przyczyny 

związane z zagrożeniem środowiska. 

b) Druga część studium określa kierunki rozwoju przestrzennego gminy związane z: 

- ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

- rozwoju osadnictwa, 

- przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym, 

- modernizacji i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej 

oraz określa kierunki związane z wytyczaniem kierunków zagospodarowania i polityki 

przestrzennej gminy będących w harmonii z istniejącymi uwarunkowaniami. 

Do realizacji celów związanych z rozwojem gminy oraz określenia kierunków rozwoju 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego przy określonych uwarunkowaniach, 

zostały wyodrębnione strefy o zróżnicowanych politykach i funkcjach przestrzennych. 

W ramach ustalonych stref zostały wyodrębnione obszary i tereny dla których będzie 

obowiązkowe wykonywanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. 

Dotyczy to terenów podlegających rygorom przepisów wynikającym z ustaw 

szczególnych lub jeżeli zajdzie taka potrzeba w gminie. 

c) Częścią składową Studium jest opracowanie p.n. „Diagnoza stanu miasta i gminy” 

jako dokument analizujących środowisko przyrodnicze, kulturowe i społeczno-

gospodarcze – tzw. uszczegółowienie uwarunkowań. 

 

 



1.2 Przebieg prac nad Studium. 
 

1) Z dniem 1.01.1995 r. weszła w Zycie ustawa z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415). Ustawa ta wniosła nowe rozwiązania w 

zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, nakładając na gminy 

obowiązek sporządzenia opracowania p.n. „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy”, określającego jej politykę przestrzenną. 

2) W dniu 17.03.1999 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy 

Międzylesie, a Biurem Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu na wykonanie ww. 

opracowania. Wybór firmy wykonującej daną pracę wyłoniono w drodze przetargu. 

3) Prace nad studium rozpoczęły się od sporządzenia analiza z istniejących opracowań, 

projektów, wniosków, obowiązujących planów oraz inwentaryzacji w terenie, czego 

wynikiem końcowym było wykonanie I fazy dotyczącej uwarunkowań. 

Faza ta obejmuje: 

- Uwarunkowania zewnętrzne 

- Uwarunkowania wewnętrzne tj.: 

  = przyrodnicze 

  = kulturowe 

  = atrakcyjność turystyczna 

  = struktura własności 

w formie graficznej (skala 1:25 000) oraz opracowania tekstowe p.n. „Diagnoza Taniu 

miasta i gminy”. 

W dniu 05.04.1999 r. została dokonana prezentacja zakończonego materiału fazy I. 

 

4) Wg. wypracowanej własnej metodologii materiał Studium rozszerzono o dodatkowe 

opracowani z zakresu strategii rozwoju gminy, potrzebne do wytyczenia kierunków w 

planowaniu przestrzennym. W dniach 10 i 19 maja 1999 r. zostały przeprowadzone 

warsztaty strategiczne, w których brali udział przedstawiciele różnych środowiska 

miasta i gminy. 

Podczas warsztatów dokonano rozpoznania potrzeb, określono słabe i mocne strony 

oraz szanse i zagrożenia. Wśród uczestników przeprowadzono również ankiety. 

Materiał w nich zawarty okazał się bardzo cenne do wytyczenia przyszłych kierunków 

rozwoju miasta i gminy. 

Wszystkie informacje i materiały zebrane podczas ww. warsztatów są zawarte w 

dodatkowym, odrębnym opracowaniu: p.n. „Kierunki strategii rozwoju gminy 

Międzylesie”, sporządzonego zgodnie z zasadami Unii Europejskiej. 

 



5) W dniu 7.07.1999 r. BPP dokonało drugiej prezentacji Studium dotyczącej II Fazy 

(końcowej) tj. Kierunków zagospodarowania i polityki przestrzennej miasta i gminy”. 

Niniejsza prezentacja obejmowała: 

- część graficzną tj.: 

= kierunki zagospodarowania i polityka przestrzenna gminy 

Międzylesie skala 1:25 000 

= kierunki zagospodarowania i polityka przestrzenna miasta 

Międzylesie skala 1:10 000 

- część tekstowa: pełny tekst Studium 

 

6) Prace nad Studium zakończono w dniu 15.07.1999 r., a pełny materiał został 

przekazany władzom miasta i gminy. 



 



1.3 Podstawy prawne opracowania. 
 

1. Uchwała Rady Miasta i Gminy w sprawie przystąpienia do porządzenia Studium; 

 

Uchwała z dnia 18.06.1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Międzylesie. 

 

2. Ustawy zawierające przepisy szczególne dotyczące Studium: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 89 

poz. 415, zm. z 1996 r. nr 106 poz. 496, z 1997 r. nr 111 poz. 726, nr 133 poz. 885, 

nr 141 poz. 943, z 1998 r. nr 106 poz. 668, z 1999 r. nr 15 poz. 139); 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. Nr 89, poz. 414, zm. z 

1995 r. Nr 141 poz. 692, z 1996 r. Nr 100 poz. 465, Nr 146 poz. 680, Nr 106 poz. 

496, z 1997 r. Nr 111 poz. 726,  Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106 poz. 668); 

 

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska  (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 49 z 19994 r. poz. 196, zm. z 1994 r. Nr 27 poz.96, z 1995 r. Nr 90 

poz. 446, z 1996 r. Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 46 poz. 296, Nr 96 

poz.529, Nr 121 poz. 770, Nr 133 poz. 885, Nr 88 poz. 554, Nr 133 poz. 885, z 1998 

r. Nr 106 poz.668) 

 

- Ustawa z dnia 15 lutego z 1962 r. o ochronie dóbr kultury  (Dz. U. Nr 10 z 1962 r. 

poz. 48, zm. z 1983 r. Nr 38 poz. 173, z 1989 r. Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 

198, Nr 56 poz. 322, z 1993 r. Nr 65 poz. 309, Nr 92 poz. 426, z 1996 r. Nr 106 poz. 

496, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 115 poz. 741, Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106 poz. 

668); 

 

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. Nr 114 z 1991 

r. poz. 492, zm. z 1992 r. Nr 54 poz. 254, z 1994 r. Nr 89 poz. 415, z 1995 r. Nr 147 

poz.713, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 14 poz. 72, Nr 43 poz. 272, Nr 54 poz. 

349, Nr 133 poz. 885, Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106 poz. 668); 

 

- Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne  (Dz. U. Nr 38 z 1974 r. poz. 

230, zm. z 1975 r. Nr 17 po. 94, z 1980 r. Nr 3 poz. 6, z 1983 r. Nr 44 poz.201, z 



1989 r. Nr 26 poz. 139, Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198, Nr 39 poz. 222, z 

1991 r. Nr 32 poz. 131, Nr 77 poz. 335, z 1993 r. Nr 40 poz. 183, z 1994 r. Nr 27 poz. 

96, z 1995 r. Nr47 poz. 234, z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 47 poz. 229, Nr 

133 poz. 885, nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106 poz. 668); 

 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami  (Dz. U. z 

1997 r. Nr 115 poz. 741, zm. z 1998 r. Nr 106 poz. 668); 

 

- Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształcaniu prawa u żytkowania 

wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści  (Dz. U. z 

1997 r. Nr 123 poz. 781, zm. z 1998 r. nr 106 poz. 666); 

 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1997 r. o ochronie gruntów rolnych i le śnych  (Dz. U. z 

1995 r. Nr 16 poz. 78, zm. z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz.505, Nr 160 poz. 1079, 

z 1998 r. Nr 106 poz. 668); 

 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 1985 r. Nr 14 

poz. 60, zm. z 1988 r. Nr 19 poz. 132, z 1989 r. Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 

198, z 1991 r. Nr 75 poz. 332, z 1993 r. Nr 47 poz. 212, z 1994 r. Nr 127 poz. 627, z 

1995 r. Nr 141 poz. 692, z 1997 r. Nr 6 poz. 31, Nr 30 poz. 497, Nr 106 poz. 677, Nr 

123 poz. 760, z 1998 r. Nr 106 poz. 668); 

 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie geologicznym i górniczym  (Dz. U. z 1994 

r. Nr 27 poz. 96, zm. z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 

poz. 885, Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106 poz. 668); 

 

- Ustawa dnia 28 września 1991 r. o lasach  (Dz. U. Nr 101 poz. 444, zm. z 1992 r. Nr 

21 poz. 85, z 1992 r. Nr 54 poz. 254, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, nr 127 po. 627, z 1995 r. 

Nr 141 poz. 692, Nr 147 poz. 713, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Nr 54 poz. 349, Nr 121 

poz. 770, Nr 54 poz. 349, z 1998 r. Nr 106 poz. 668). 

 

1.4 Materiały wej ściowe. 
 

1) Opracowanie planistyczne: 

- Miejscowy plan Ogólny Zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Międzylesie, wraz z tekstem 9obowiązujący do końca 199 r.); 



 

- Studium Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Wałbrzyskiego – tekst 

podstawowy (1998 r.); 

 

- Studium Zagospodarowania przestrzennego Woj. Wałbrzyskiego: 

 = środowisko przyrodnicze (1997 r.) 

 = infrastruktura techniczna (1997 r.) 

 = uwarunkowania – powódź (1997 r.) 

 

- Inwentaryzacja – do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Międzylesie (w tym infrastruktura techniczna). 

 

2) Pozostałe opracowania: 

- Wojewódzki program odbudowy, modernizacji i rozwoju na lata 1997 – 2001; 

- „Ziemia Kłodzka” – część południowa – K. R. Mazurski; 

- „Architektura regionalna” – materiał z konferencji w Międzygórzu w 1994 r.; 

- Materiały statystyczne w rocznikach i publikacjach WUS; 

- Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego – wydany przez Uniwersytet Wrocławski; 

- Straty wywołane katastrofalną powodzią w woj. wałbrzyskim 1997 r.; 

- Mapy ewidencji gruntów wraz z wypisami z ewidencji gruntów w układzie struktur 

własnościowych; 

- Wnioski i uwagi mieszkańców miasta i gminy – ankiety; 

- Konspekt z warsztatów dot. kierunków rozwoju, przeprowadzonych z mieszkańcami 

miasta i gminy; 

- Wnioski i postulaty jednostek gospodarczych i organów administracji lokalnej i 

organizacji społecznych. 



2. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNEJ MIASTA I GMINY 
 

Miasto i gmina Międzylesie, położona jest na południu woj. Dolnośląskiego jak 

również w południowej części Kotliny Kłodzkiej. Obszar gminy  obejmuje od strony 

zachodniej Góry Bystrzyckie, od wschodniej Masyw Śnieżnika, natomiast centralna 

część gminy stawowi obniżenie rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z Wzniesieniem 

Międzyleskim.1 

Gmina Międzylesie bezpośrednio sąsiaduje z Czechami. Aż ¾ całości granicy gminy 

to granica państwowa. Jedynie od północnej strony gmina Międzylesie graniczy z 

gminą Bystrzyca Kłodzka. 

 

Powierzchnia miasta i gminy Międzylesie wynosi 189,25 km2 w tym powierzchnia 

miasta Międzylesie 14 km2. 

W skład sieci osadniczej wchodzą jednostki: 

- miejska:  Międzylesie 

- wiejskie:  Boboszów 

   Długopole Górne 

   Dolnik 

   Domaszków 

   Gajnik 

   Gniewoszów 

   Goworów 

   Jaworek 

   Jodłów 

   Kamieńczyk 

   Lesica 

   Michałowice 

   Nagodzice 

   Niemojów 

   Nowa Wieś 

   Pisary 

   Potoczek 

   Roztoki 

                                                             
1 Dane: Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego – wydany prze Uniwersytet Wrocławski 



   Różanka 

   Smreczyna 

   Szklarnia 

 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy można wyodrębnić: 

- obszary o wiodącej funkcji rolniczej, 

- obszary o wiodącej funkcji turystycznej, 

- obszary o wiodącej funkcji leśnej 

- obszary osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej, 

- obszary związane z obsługą przejść granicznych i węzłów komunikacyjnych. 



3. UWARUNKOWANIA WPŁYWAJ ĄCE NA 
MODERNIZACJĘ I ROZWÓJ GMINY 

 

3.1. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego 
 

1) W części uwarunkowań środowiska przyrodniczego autorzy Studium ujęli 

wszystkie aspekty tzw. „dane nam przez naturę”, które z jednej strony są 

bezsprzecznie walorami gminy zaś z drugiej strony mogą stanowić pewnego 

rodzaju bariery. 

 

2) Gmina położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie z Czechami (otoczona granicą 

państwową z trzech stron – tj. od wschodu, południa i zachodu). 

Charakteryzując ukształtowanie terenu gminy należy wymienić jednostki fizyczno-

geograficzne: 

- od strony zachodniej – Góry Bystrzyckie z doliną rzeki Orlicy i Czerwonego 

Potoku, 

- od strony wschodniej – część Masywu Śnieżnika z najwyższym wzniesieniem 

Mały Śnieżnik (1318 m n.p.m.), 

- centralną część – dolina Nysy Kłodzkiej (wys. ok. 300 m n.p.m.) wraz z 

Wzniesieniem Międzyleskim. 

 

3) Lasy na obszarze gminy zajmują około 32% całości jej powierzchni (tj. ok. 5724 

ha). Największe kom0leksy leśne związane są z obszarami górskimi dotyczą 

strony wschodniej i zachodniej. Są to lasy mieszane typu nizinnego i górskiego 

oraz bory górskie. 

Wg. składu gatunkowego lasów najczęściej występującymi gatunkami drzew są: 

świerk, buk, jodła, dąb, jesion, jawor, akacja, wiąz, brzoza. 

Najliczniejszą grupę stanowią drzewa w wieku 60-100 lat (tj. około 60% całego 

drzewostanu) oraz drzewostan w wieku 40-60 lat i 100-120 lat (około 26%). 

Cała powierzchnia lasów gminy (92,77%) posiada kategorie ochronne tj.: 

 - 65% obszarów leśnych – to lasy wodochronne, 

 - 30% obszarów leśnych – to lasy glebochronne, 

 - 5% obszarów leśnych – to lasy uzdrowiskowo-klimatyczne. 

 



4) Część lasów znajdujących się na terenie gminy Międzylesie posiada szczególny 

status ochronny tj.: 

- wschodnia część (ok. 4250 ha) zawiera się w obszarze Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego (wraz z otuliną), 

- zachodnia części (ok.4250 ha) to kompleksy leśne Chronionego Krajobrazu 

Gór Bystrzyckich i Orlickich. 

 

5) Cała gmina Międzylesie poprzecinana jest dużą ilością cieków wodnych 

(najczęściej o równoleżnikowym przebiegu). 

Do najgłówniejszych rzek zaliczamy: 

- Nysę Kłodzką (o przebiegu południkowym), zasilaną dopływami: 

= prawostronnymi – Jodłówka, Polna, Szklarka, Goworówka, Cieszyca, 

Bielica, Nowinka, Domaszkowski Potok, 

= lewostronnymi – Bagnica, Potoczysko, Kamionka, Kamieńczyk, Owczy 

Potok. Wapniarka, Świerz, Różanka, 

- Dzika Orlica z dopływania: Czerwony Strumień i Jelonik. 

 

Cały obszar gminy należy do dwóch zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej i Łaby. 

 

6) Cały obszar gminy posiada bardzo wysoką wodonośność skał. badania wykazały 

iż piętro wodonośne jest poziomem zasobnym i perspektywicznym. 

Na obszarze gminy (okolice Długopola Górnego) występują wody mineralne (na 

głębokości około 200 m). Są to wody lecznicze – szczawiany wodorowęglanowo 

wapienne i magnezowe. 

 

7) Ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu jak i budowę geologiczną 

gminy, gleby występujące na tym obszarze są zróżnicowane w układzie 

pionowym jak i poziomym. 

Najlepsze kompleksy glebowe (III kl. bonitacji) występują w północnej części 

gminy. Najmniej żyzne gleby (IV-VI kl. bonitacji) dotyczą górskich stoków i 

grzbietów (obszar wschodni, południowy i zachodni gminy). 

Obszary wzdłuż Nysy Kłodzkiej i pozostałych cieków obejmują gleby żyzne tzw. 

mady. Obszar północno-zachodni gminy tworzą gleby bielicowe i bielice. Obszary 

wschodnie zachodnie i południowe to gleby brunatne kwaśne i brunatne właściwe. 

Wg. rolniczej przydatności gleb obszar gminy można podzielić na poszczególne 

kompleksy: 

a) gleby orne: 



- zbożowo-górskie = obejmują obszary wsi Szklarnia, 

Michałowice, Goworów 

- owsiano-ziemniaczane-górskie = Różanka, Gniewoszów, Długopole 

Górne, Pisary, Nagodzice 

- owsiano-pastewne-górskie  = Lesica, Niemojów, Jodłów, Potoczek 

- pszenne górskie = Jaworek, Nowa Wieś, Gajnik, 

Domaszków, Roztoki 

b) użytki zielone: 

- słabe i b. słabe   = Kamieńczyk, Boboszów, Niemojów 

- średnie = Pisary, Dolnik, Długopole Górne, 

Domaszków, Jaworek, Roztoki 

Wg. struktury użytków rolnych podział przedstawia się następująco: 

- grunty orne obejmują 54% użytków rolnych, 

- pastwiska obejmują 28,92% użytków rolnych, 

- łąki obejmują 17% użytków rolnych, 

- sady obejmują 0,08% użytków rolnych. 

 

8) Gmina leży w strefie klimatów górskich i podgórskich. 

Charakteryzuje się klimatem umiarkowanie chłodnym i wilgotnym. 

Wyodrębniono trzy piętra klimatyczne tj.: 

- piętro podgórskie najniższe (do 450 m n.p.m.) z długim okresem wegetacji, 

- piętro górskie średnie (od 450 do 800 m n.p.m.) – krótsze lato, długa zima, 

- piętro górskie wyższe (pow. 800 m n.p.m.) – bez termicznego lata, duża ilość 

opadów z długotrwałą pokrywą śnieżną. 

 

Na terenie gminy przeważają wiatry z kierunku południowego i południowo-

zachodniego. Wiatry te należą do tzw. lokalnych typu fenowego (które są również 

przyczyną występowania powodzi i wiatrołomów). 

Średnia temperatura roczna waha się w granicach 7-8 °C. 

Roczne sumy nasłonecznienia wynoszą ok. 1400 h. 

Wilgotność względna wynosi ok. 81%. 

Roczna suma opadów 800-1000 mm. 

 

9) Na obszarze gminy Międzylesie wystepują n/w zasoby naturalne (nie są jednak 

eksploatowane): 

- kamienie budowlane i drogowe – w okolicach wsi Lesica, Boboszów i 

Domaszków, 



- wapienie, dolomity, margle – w okolicach wsi Różanka, Kamieńczyk, Potoczek 

- piaski, żwiry – w okolicach wsi Lesica, Kamieńczyk, Jaworek, Boboszów, Gajnik, 

Niemojów, 

- gliny – w okolicach wsi Boboszów. 

 

10) Wartością gminy są również znajdujące się tutaj skałki, jaskinie i inne atrakcje 

przyrodnicze. 

 

11) Zagrożenia a ochrona środowiska przyrodniczego 

- zagrożenie powodziowe – dotyczy wszystkich obszarów położonych wzdłuż cieków 
wodnych. Braki w zagospodarowania tych rzek (podczas intensywnych opadów) mają 
niszczący wpływ na obszary położone w ich sąsiedztwie; 

- nadmierne natężenie ruchu kołowego na drogach krajowych (szczególnie w kierunki 
przejścia granicznego) wpływające negatywnie na stan atmosfery, lasów i gleb; 

- zanieczyszczenia atmosfery – w większości spowodowane nieekologiczną 
gospodarkę cieplną opartą o lokalne, indywidualne kotłownie opalane węglem 
kamiennym; 

- zanieczyszczenie wód – spowodowane nieuregulowaną gospodarką ściekową (wg. 
danych największe zanieczyszczenia dotyczą Nysy Kłodzkiej poniżej Międzylesie tj. w 
kierunku Bystrzycy Kłodzkiej); 

- zanieczyszczenia gleb – do głównych przyczyn zaliczamy ich nadmierną 
chemizację, zanieczyszczenia atmosferyczne, odprowadzanie nieczystości 
ściekowych, pyły, gazy związane z nadmiernym natężeniem ruchu kołowego oraz 
istnienie dzikich, nielegalnych wysypisk śmieci; 

- zagrożenia ochrony lasów – obecnie niewielkie uszkodzenia (III stopnia obejmujące 
3% lasów oraz II stopnia obejmujące 50% obszarów leśnych). Bez radykalnych 
działań zabezpieczających, stan uszkodzenia będzie się pogłębiał. 



(mapka – Uwarunkowania przyrodnicze) 



3.2. Ukształtowanie środowiska kulturowego 
 

1) Autorzy niniejszego Studium określając środowisko kulturowe nie odnoszą się jedynie 
do zasobów dziedzictwa kulturowego, lecz obejmują wszystko to „co dokonał i 
stworzył człowiek”, co jest jego ingerencją w środowisko przyrodnicze tj.: 
infrastruktura techniczna, sieci komunikacyjne (kołowe i kolejowa), zabudowa 
mieszkaniowa, przemysłowa itp. 

2) Sieć osadnicza obszaru gminy Międzylesie została ukształtowana już w XIV w.. 
Również od XIV w. wykształcił się przebieg istniejącej do dziś granicy państwowej. 

3) Na terenie gminy znajduje się bardzo duża ilość obiektów objętych ochroną 
konserwatorską (załącznik nr 1). Należą do nich zarówno obiekty sakralne jak i 
świeckie. Są one objęte ochroną konserwatorską, w tym ścisłą z wpisaniem do 
rejestru zabytków. 

4) Wartość kulturową stanowią również obszary objęte strefami konserwatorskimi do 
których zaliczyć należy: 

- strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej – centrum Międzylesia; 

- strefę ochrony konserwatorskiej miasta Międzylesia; 

- strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej wsi: Długopole Górne, Domaszków, 
Jaworek, Nowa Wieś, Goworów, Szklarnia, Jodłów, Boboszów, Gniewoszów, 
Roztoki, Niemojów, Lesica, Kamieńczyk, obejmujące w przeważającej części zabytki 
sakralne wraz z zabytkowymi cmentarzami; 

- strefy ochrony konserwatorskiej skupiające pozostałe zabytkowe obiekty we wsiach: 
Różanka, Roztoki, Szklarnia, Nowa Wieś. 

5) Wartością gminy a jednocześnie pewnym ograniczeniem są liczne stanowiska i 
obszary archeologiczne (również objęte ochroną). Największe skupiska 
zalkalizowane są w okolicy wsi: Gniewoszów, Długopole, Dolne, Gajnik, Jaworek, 
Niemojów, Międzylesie. 

6) Zabudowa wielu wsi w dużej części uległa znacznej dekapitalizacji (dotyczy to przede 
wszystkich zabudowy pochodzącej sprzed 1945 r.). 

Stan ten związany jest z procesem społeczno-ekonomicznego zastoju, migracji 
ludności, brakiem funduszy jak również z brakiem utożsamiania się z terenem wśród 
ludności napływowej (traktowanie tych obszarów jako poniemieckich o niepewnej 
stabilizacji). Zauważa się wyludnienie niektórych wsi np. Potoczek.  

Wszystkie wsie na terenie gminy charakteryzują się w przeważającej części 
zabudową zagrodową. 

Jedynie we wsi Domaszków znajduja się zabudowa mieszkaniowa o charakterze 
miejskim – bloki wielorodzinne , związane z istnieniem PGR-ów. 



Większość obiektów mieszkalnych to jednokondygnacyjne budynki, ze załamanymi 
spadzistymi Sachami, charakterystycznymi dla architektury regionalnej obszaru 
Kotliny Kłodzkiej. 

7) Dominującym układem struktury osadniczej jest zabudowa łańcuchowa wsi. Jedynie 
wieś Gniewoszów posiada układ wielodrożnicy. 

8) W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. większość terenów osadniczych gminy 
posiadało funkcje turystyczno-wypoczynkowo-rekreacyjne o charakterze 
ponadregionalnym. Obecnie jedynie wsie: Jodłów, Różanka, Nowa Wieś, Jaworek 
posiadają na swoim obszarze ośrodki wypoczynkowo-turystyczne. Rewitalizacja 
funkcji turystycznych byłaby jednym z kierunków rozwoju opisywanego obszaru. 



(mapka – Atrakcyjność turystyczna) 



9) Pod względem ilości dróg komunikacyjnych, obszar gminy jest dobrze 
skomunikowany. Każda jednostka osadnicza ma dogodny dojazd. 
Natomiast jakość sieci budzi wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim stan techniczny 
nawierzchni (zły, miejscami bardzo zły). Większość dróg (na obszarach wiejskich w 
szczególności) charakteryzuje się zbyt wąskimi pasami jezdni, brakiem poboczy, 
brakiem parkingów itp.. 
Do dróg komunikacji krajowej o podstawowym znaczneiu zaliczamy drogi: 
- nr 381 – Kłodzko – Międzylesie – granica państwa 
- nr 389 – Duszniki Zdrój – Międzylseie 
Pozostały układ sieci komunikacyjnej tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne 
tj.: nr 112, 161, 11, 159, 158, 155, 156, 153, 154, 110 ,109. 
Największe natężenie ruchu kołowego zauważa się na drodze nr 381 (drodze 
międzynarodowej, tranzytowej w kierunku Czech – Brna). 
 

10) Przygraniczne położenie gminy ma duży wpływ na istnienie wielu przejść 
granicznych. Obecnie znajdują się one w: 

- Boboszowie – przejście drogowe – samochodowe, 

- Jodłowie – przejście turystyczne, 

- Międzylesiu – przejście kolejowe, 

- Niemojowie – przejście turystyczne. 

 

11) Sieć kolejową tworzy jedna linia jednotorowa, międzynarodowa relacji Wrocław – 
Międzylesie – granica państwa. Stacje kolejowe zlokalizowane są w Długopolu 
Górnym, Domaszkowie, Roztokach i Międzylesiu. 

12) Miasto Międzylesie posiada również dodatkową funkcję związaną z obsługą 
granicznego przejścia kolejowego (dokonywane są tutaj odprawy celne). 

13) Zaopatrzenie w wodę. 

Miasto Międzylesie jest całkowicie zwodociągowane. Ujęcie wody znajduje się w 
południowej części miasta. 

Obszary wiejskie nie są zwodociągowane, poza wsiami tj.: Domaszków, Długopole 
Górne, Goworów. 

14) Zaopatrzenie w gaz. 

Miasto zasilane jest w gaz ziemny z rurociągu przebiegającego z kierunku Bystrzyca 
Kłodzka – Domaszków – Międzylesie. Około 98% miasta jest zgazyfikowane. Jedynie 
na niewielkich obszarach miejskich występują braki w dostawie gazu (brak sieci 
gazowej w ul. osiedle i ul. Lipowej). 

Cały pozostały obszar gminy – wszystkie jednostki wiejskie nie są zgazyfikowane i 
mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego, dostarczanego w butlach. 



15) Sieć kanalizacyjna. 

Miasto Międzylesie posiada sieć kanalizacyjną ogólnospławna. Brak jest jednak 
oczyszczalni ścieków. Ścieki odprowadzane są bezpośrednio do rzeki Nysy Kłodzkiej. 
Obszar gminy również nie jest skanalizowany. Ścieki również odprowadzane są do 
lokalnych rzek. 

16) Gmina zasilana jest w energię elektryczną z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. Tam 
również znajduje się GPZ. Cały obszar miasta i gminy Międzylesie jest 
zelektryfikowany. Wszystkie wsie mają doprowadzoną energię elektryczna poprzez 
liczne stacje transformatorowe. 

17) Cały obszar gminy jest stelefonizowany. Nowa centrala telefoniczna znajduje się w 
Międzylesiu, Goworowie i Domaszkowie. Instalowane będą również przekaźniki 
telefonii bezprzewodowej (ERA GSM) w mieście Międzylesiu (2 przekaźniki) i we wsi 
Kamieńczyk (1 przekaźnik). 

18) System energii cieplnej oparty jest na indywidualnych kotłowniach lokalnych 
opalanych węglem kamiennym w Międzylesiu. Brak jest kotłowni centralnej. Istnieją 
już jednak małe ekologiczne kotłownie lokalne (gazowe) obsługujące niewielką ilość 
obiektów mieszkalnych. 

19) Zagrożenia a ochrona środowiska kulturowego 

- zagrożenia powodziowe – dotyczące obszarów osadniczych, położonych w pobliżu 
cieków wodnych, na których podczas występowania powodzi odnotowywane są 
zanieczyszczenia terenów zabudowanych (Diagnoza stanu miasta i gminy rozdział 
125 – zagrożenia powodziowe); 

- dewastacja i niszczenie obiektów i zabytków będących świadectwem historycznej 
przeszłości gminy, zarówno ze względu na brak konkretnej koncepcji ich 
rewaloryzacji i rewitalizacji, jak również ze względu na brak funduszy; 

- zeszpecenie krajobrazu obcymi formami architektonicznymi, oraz towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną, która winna być wkomponowana w naturalne środowisko w 
sposób harmonijny i w zgodzie z zasadami przestrzegania ładu przestrzennego, jak 
również w zgodzie z wykształconym stylem zabudowy charakterystycznej dla regionu 
Kotliny Kłodzkiej. 



(mapka – Uwarunkowania kulturowe) 



3.3. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 
 

1) Liczba ludności w mieście i gminie Międzylesie (dane z 1998 r.) wynosi 8 024 osób w 
tym miasto 2 815 osób. 
Średnio na 1 km2 w gminie przypadają 42 osoby (w mieście 201 osób). 
Ilość mężczyzn wynosi ogółem 4 011 (w mieście 1 362). 
 

2) Ludność w wieku produkcyjnym stanowi około 58% całości ludności, w wieku 
przedprodukcyjnym około 27%, natomiast poprodukcyjnym 15%. 
Wg. struktury wieku, największy odsetek ludności stanowi społeczeństwo w wieku 20-
39 lat.  
Saldo migracji w gminie wynosi -16 (ujemne), w mieście +4 (dodatnie). 
Stopa bezrobocia (na przestrzeni lat 1994-97) ma tendencje spadkowe (1994 r. 
wynosiła: 18,9%; w 1995 r. – 18,3%; w 1996 r. – 17,2 %; w 1997 r. – 13,3 %; w 1998 
r. – 12,7%; w 1999 r. – 9,74%). 
 

3) Jakość życia mieszkańców gminy odzwierciedla m.in. poziom warunków ich 
zamieszkania. 
Około 75% całych zasobów mieszkaniowych pochodzi sprzed 1945 r.. Stan 
techniczny szczególnie tej substancji mieszkaniowej nie jest zadowalający. Ponad 
połowa mieszkań wymaga remontów kapitalnych i bieżących, związanych również z 
przebudową i wymianą instalacji i modernizacją sieci infrastruktury technicznej. 
Znaczna część budynków wiejskich nie posiada sieci wodociągowej. Wsie nie są 
również zgazyfikowane. Obszary wiejskie nie posiadają także kanalizacji sanitarnej. 
Dodatkową przyczyną zniszczeń substancji mieszkaniowej stała się powódź z 1997 
roku. 
 

4) W dziedzinie szkolnictwa w mieście i gminie Międzylesie funkcjonują: 
- szkoły podstawowe   5 (w tym miasto 1) 
Pozostałych placówek szkolnych ponad podstawowych zawodowych, technicznych, 
liceów i szkół ponadlicealnych jest brak. Ludność korzysta ze szkół najbliższej 
sąsiedniej gminie Bystrzycy Kłodzkiej. 
 

5) W dziedzinie służby zdrowia w mieście i gminie stan przedstawia się następująco: 
- ilość łóżek szpitalnych – 45, 
- ilość aptek – 3 (w tym miasto 2), 
- personel medyczny: 
 = lekarze 7 (w tym miasto 6), 
 = dentyści 3 (w tym miasto 2), 
 = pielęgniarki 26 (w tym miasto 21). 
 

6) W dziedzinie kultury i sportu ilość obiektów przedstawia się następująco: 
- biblioteki 8 (w tym miasto 1), 
- domy kultury 1 (Międzylesie), 
- kluby sportowe 2 (Międzylesie), 
- basen 1 (Międzylesie), 



- hala sportowa 1 (Międzylesie). 
 

7) Na 1144 osób zatrudnionych (wg. EKD – dane 1997 r. – WUS) największy odsetek 
stanowią pracujący związani z: 
- usługami    31%, 
- działalnością produkcyjną  15%, 
- transportem i łącznością  14% 
 
Rynek pracy opiera się w większości na: 
- firmach budowlanych, 
- handlu, 
- usługach (w tym również bankach), 
- urzędach administracji i usługach komunalnych, 
- rolnictwie. 
 
Potencjał gospodarczy (ilość firm) w ostatnich latach (1995-1997 r.) znacznie wzrósł. 
W szczególności dotyczy on powstania nowych zakładów osób fizycznych i spółek 
cywilnych. 



3.4 Struktura własno ści. 
 

Na obszarze miasta i gminy Międzylesie struktura własności terenów przedstawia się 
następująco: 

- własność Skarbu Państwa      38,5%, 

- własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu  0,2%, 

- własność gminy       11,0%, 

- własność gminy w wieczystym użytkowaniu   0,3%, 

- własność prywatna       50,0% 



(mapka – Struktura własności) 



4. UWARUNKOWANIA ZEWN ĘTRZNE ROZWOJU GMINY 
 

1) Na zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy zasadniczy wpływ 

mają: 

- położenie gminy w obszarze całego województwa (jej dostępność), 

- występowanie barier (szczególnie przyrodniczych) – zarówno od strony ochrony 

prawnej jak i rodzaju ukształtowania środowiska, 

- występowanie zagrożeń (szczególnie powodziowych); 

W niniejszym studium, uwarunkowania zewnętrzne zostały określone na podstawie 

„Studium zagospodarowania przestrzennego województwa wałbrzyskiego” jako 

dokumentu nadrzędnego, zawierającego podstawowe ustalenia i informacje 

niezbędne do określenia polityki przestrzennej gmin. 

 

2) Na terenie gminy brak jest zadań rządowych wpisanych do rejestru zgodnie z Ustawą 

o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. 

Do proponowanych zadań, które winny być ujęte w rządowych programach 

resortowych zaliczono: 

- budowę drogi szybkiego ruchu relacji Wrocław – Kłodzko – Międzylesie – Boboszów 

– Brno - Wiedeń, jako przedłużenie drogi ekspresowej Grudziądz – Poznań – 

Wrocław; 

- realizację zbiorników retencyjnych i przeciwpowodziowych: (Boboszów, Potoczek, 

Nagodzice, Roztoka, Różanka); 

- modernizację dróg krajowych nr 381 (Wałbrzych – Boboszów) i 389 (Duszniki – 

Międzylesie); 

- modernizację dróg kolejowych; 

- rewaloryzację i rewitalizację zabytkowego centrum miasta Międzylesie; 

- budowę międzynarodowych przejść granicznych: 

 = Boboszów – Dolni Lipka (na terenie drogi ekspresowej), 

 = Niemojów – Bartoszowice (budowa podstawowej infrastruktury), 

 = Śnieżnik – Kralicky Śnieżnik (projektowane przejście turystyczne). 

 

3) Do rozporządzeń Rady Ministrów które obejmują gminę Międzylesie zaliczamy: 

- Rozp. R.M. z 5 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 97 poz. 594) w sprawie ustalenia wykazu 

gmin, na obszarach których wystąpiła powódź oraz zasad udzielania i sposobu 

rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżące zadań własnych; 



- Rozp. R.M. z 5 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 97 poz. 595) zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się 

szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub 

uszkodzonych wskutek powodzi lub huraganu; 

- Rozp. R.M. z 5 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 97 poz. 596) w sprawie ustalenia wykazu 

gmin szczególnie dotkniętych powodzią; 

- Rozp. R.M. z 30 grudnia 1997 r. (Dz. U. Nr 162 poz.1112) zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią. 

 

4) Do elementów zadań wojewódzkich realizowanych w ramach rozporządzenia Rady 

Ministrów z 22 listopada 1994 roku w sprawie zasad dofinansowania regionalnych 

programów restrukturyzacyjnych zaliczono: 

- budowę oczyszczalni dla całego miasta 

- gazyfikację i modernizację systemu ciepłowniczego; 

 

5) Prognozy odbudowy i modernizacji po powodzi dotyczą: 

- odbudowy dróg wojewódzkich, lokalnych i gminnych, 

- odbudowy mostów, 

- budowy ujęć wody i sieci wodociągowej na obszarach wiejskich (Goworów – 

Michałowice – Gajnik), 

- budowy kolektorów kanalizacji sanitarnej dla wsi, 

- odbudowy infrastruktury technicznej (boiska sportowego, Pola namiotowego, 

basenu kąpielowego), 

- budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia, 

- odbudowy ubezpieczeń brzegowych; 

 

6) Podstawowe tezy polityki przestrzennej województwa i zadań ponadlokalnych 

związanych z rozwojem gminy to: 

- otwarcie na Europę, 

- zrównoważony rozwój, polegający na wprowadzeniu odpowiednich proporcji 

pomiędzy kryteriami ekologicznymi a kryteriami ekonomicznymi, 

- respektowanie zasad strategii rozwoju regionu, jak i zgodność kierunków 

strategicznych rozwoju gminy z ww. strategią, 

- respektowanie zasad określonych w opracowaniu „Wojewódzki program odbudowy, 

modernizacji i rozwoju na lata 1997-2001”, 

- respektowanie zasad opracowań problemowych i programów wojewody, 



- respektowanie zasad studiów rządowych i wojewódzkich kierunków rozwoju 

pogranicza polsko-czeskiego, w tym Euroregionu Glacensis, 

- respektowanie zasad aktualnych opracowań z zakresu planowania przestrzennego. 



(mapka - Uwarunkowania zewnętrzne) 



5. OBSZARY PROBLEMOWE W STRUKTURZE 
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY 
 

Analiza uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych oraz rozwoju społeczno-

gospodarczego pozwoliła na wyodrębnienie zaistniałych dysproporcji i sytuacji 

konfliktowych jak również wyodrębnienie problemów, które w przeniesieniu na 

płaszczyznę planowania przestrzennego określiły tzw. obszary problemowe. 

Dotyczą one: 

- przywodnych obszarów znajdujących się w strefie zagrożeń powodziowych, 

wykluczających bądź ograniczających prowadzenie na tych terenach jakiejkolwiek 

działalności (gospodarczej, mieszkaniowej itp.), 

- obszarów zalegania surowców naturalnych (zachodnia i południowa cześć gminy) 

oraz ich ewentualna przyszła eksploatacja, a obecna prawna ochrona tj. obszar 

chronionego krajobrazu, obszar rolniczy, 

- obszarów tzw. specjalnych tj. będących pod ochroną konserwatorską (np. strefy 

konserwatorskie dotyczące obszarów osadniczych na terenach wiejskich jak i miasta 

oraz stanowiska i obszary archeologiczne) stanowiące barierę dla rozwoju różnych 

innych funkcji, 

- proponowany teren przeznaczony pod planowaną drogę ekspresową przebiegający 

przez tereny rolnicze, 

- obszary leśne będące pod ochroną (chronionego krajobrazu i parku 

krajobrazowego) a rozwój turystyki związany z budową niezbędnej infrastruktury 

towarzyszącej. 



6. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY 
 

Podczas formułowania kierunków zagospodarowania polityki przestrzennej miasta i 

gminy Międzylesie, autorzy Studium oparli się nie tylko na rozpoznanych 

uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych lecz również na odczuciach 

społeczności lokalnej, które to „chciejstwa” zostały zawarte w równolegle 

opracowanej „Koncepcji strategii rozwoju gminy Międzylesie”. 

Na tej podstawie określono: 

- generalny cel rozwoju (tzw. misję), 

- cele szczegółowe w rozbiciu na poszczególne płaszczyzny tj. ekonomiczną, 

społeczną, ekologiczną, kulturową i przestrzenną, 

- strefy polityki przestrzennej a w niej obszary (o odpowiedniej funkcji) i sferze: 

przyrodniczej, kulturowej, infrastruktury technicznej, 

- oraz szczegółowe kierunki zagospodarowania przestrzennego w wydzielonych 

strefach; 



6.1 Cele rozwoju (na podstawie mocnych i słabych st ron, 
szans i zagro żeń opracowanych podczas warsztatów 
strategicznych – zał ącznik Nr 2) 

 

1. Celem generalnym  (tzw. wizją) jest uzyskanie ożywienia gospodarczego i 

zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy w oparciu o silny przemysł 

turystyczny (z istotną rolą agroturystyki), dzięki głębokiej restrukturyzacji sektora 

rolniczego przy jednoczesnym pobudzaniu rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw prowadzących działalność nieuciążliwą dla otoczenia. 

Wsparciem dla tego procesu będzie szybki rozwój infrastruktury, długofalowa 

polityka proekologiczna, a także wzrost kwalifikacji i umiejętności zasobów rynku 

pracy oraz promowanie pozytywnego wizerunku Gminy. 

W wyniku realizacji tak sformułowanego celu nastąpi poprawa standardu życia 

mieszkańców oraz zostanie ułatwiony proces koniecznych przemian i 

dostosowania się do nowych warunków w okresie integracji z Unią Europejską. 

2. Cele ekonomiczne  – wyrażają się w kształtowaniu mechanizmów stymulujących 

efektywny i wielostronny rozwój gospodarczy miasta i gminy na bazie własnych 

zasobów przyrodniczo-kulturowych w podejmowaniu działań zapewniających 

obniżenie bezrobocia i wzrost standardu życia mieszkańców, poprzez: 

a) aktywizację rozwoju podstawowych funkcji gminy tj,: 

- turystyki i agroturystyki, 

- rolnictwa i leśnictwa, 

- obsługi przejść granicznych i węzła komunikacyjnego; 

b) przywrócenie dawnych funkcji turystyczno-wypoczynkowo-rekreacyjnych 

miejscowościom o szczególnych walorach przyrodniczych, 

c) opracowanie programu rozwoju turystyki, 

d) zapewnienie maksymalnego wsparcia dla tworzenia, działania i rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw, 

e) wspierania przedsiębiorczości i jego promocja, 

f) zapewnienie korzystnych warunków dla inwestorów zewnętrznych, 



g) umacnianie pozycji gospodarstw rolnych, ich przeobrażanie strukturalne, 

wprowadzenie nowych rozwiązań agrotechnicznych, rozwój lokalnego 

przetwórstwa rolnego, 

h) wsparcie dla tworzenia się grup producenckich rolników, 

i) zapewnienie wsparcia dla tworzenia się gospodarstw agrotechnicznych, 

j) poprawa stanu jakości dróg komunikacyjnych, 

k) odpowiednie ilości telefonów na wsi i w mieście, 

l) zapewnienie rzetelnych informacji na temat lokalizacji wartości zasobów 

naturalnych. 

3. Cele społeczne  – wyrażają się w poprawie standardu życia lokalnej 

społeczności, w sprawnym funkcjonowaniu gminy, a w szczególności polegają na: 

a) zapewnieniu dogodnych warunków życia i rozwoju w drodze rozwijania 

infrastruktury społecznej na poziomie potrzeb lokalnych, 

b) zapewnieniu ludności odpowiedniej ilości mieszkań o odpowiednim 

standardzie, 

c) zapewnieniu mieszkańców odpowiedniej ilości i jakości usług, 

d) wyposażeniu obszaru gminy w potrzebne, niezbędne urządzenia infrastruktury 

technicznej tj. skanalizowanie obszarów osadniczych, gazyfikacja wsi, 

zwodociągowanie, telefonizacja, budowa wysypisk śmieci, 

e) zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony zdrowotnych warunków życia 

mieszkańców, 

f) ułatwieniu zainteresowanym podnoszenia umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych, 

g) pomoc w dostosowaniu profilu kształcenia młodzieży do zapotrzebowań rynku, 

h) propagowaniu wiedzy w zakresie samodzielnej działalności biznesowej, 

i) poprawie bezpieczeństwa ludności; 

4. Cele ekologiczne – wyrażają się w ochronie i racjonalnym kształtowaniu 

środowiska przyrodniczego poprzez: 



a) traktowanie ochrony środowiska jako nierozłącznej części wszystkich 

procesów rozwojowych, 

b) ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych, 

c) ochronę ciągów ekologicznych – obszar chronionego krajobrazu, 

d) ochronę lasów, gleb, surowców naturalnych, wód, atmosfery, 

e) hamowanie procesów degradacji środowiska naturalnego (np. likwidacja 

dzikich wysypisk śmieci) oraz minimalizacja zagrożeń powodziowych, 

f) stosowanie nowoczesnych technologii w zakresie infrastruktury technicznej 

(m.in. w ciepłownictwie) przyjaznych dla środowiska, 

g) rozwiązanie problemu gospodarki ściekami; 

5. Cele kulturowe  – polegają na zachowaniu wartościowych zasobów dziedzictwa 

kulturowego oraz kształtowaniu atrakcyjnego wizerunku gminy poprzez: 

a) odnowę istniejących zasobów kulturowych, w szczególności tych o randze 

ponadregionalnej, 

b) pozyskiwanie środków finansowych na restrukturyzację, renowację i 

rewitalizację ww. zasobów, 

c) opracowanie profesjonalnego programu promocji gminy i jego konsekwentna 

realizacja wraz z opracowaniem profesjonalnego programu dotyczącym 

rewitalizacji i rewaloryzacji zasobów kulturowych miasta i gminy Międzylesie, 

d) kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego z zachowaniem 

naturalnych krajobrazów i zabytkowych układów osadniczych; 

6. Cele przestrzenne  – polegają na zachowaniu lub przywracaniu ładu 

przestrzennego w rozwoju osadnictwa i zagospodarowania gminy w oparciu o ich 

walory kulturowe i przyrodnicze, w szczególności: 

a) na uporządkowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, 

b) wyeliminowaniu konfliktów wynikających z różnych sposobów użytkowania 

terenów, 

c) likwidacji zaniedbań i nieprawidłowości w dotychczasowym zagospodarowaniu 

przestrzennym, 



d) racjonalnej gospodarce terenami i efektywnym ich wykorzystaniu, 

e) określeniu odpowiedniej funkcji dla obszarów problemowych, 

f) wytyczeniu i przygotowaniu terenów dla mieszkalnictwa, działalności 

przemysłowej, usługowej oraz komunikacyjnej, 

g) inwestowanie w obiekty obsługi ruchu turystycznego, 

h) stosowanie rozwiązań architektonicznych nawiązujących do tradycji lokalnych, 

i) zapewnienie odpowiedniego systemu sieci komunikacji z otoczeniem, w tym i 

z Czechami. 



6.2 Strefy polityki przestrzennej 
 

Realizacja ww. celów związanych z rozwojem miasta i gminy Międzylesie, wymaga 
wydzielenia stref o zróżnicowanej polityce przestrzennej oraz obszarów w nich zawartych o 
odmiennych funkcjach: 

1) Strefa I – MIEJSKA  – obejmuje teren miasta Międzylesie (w jego granicach) i 
związana jest z jego istniejącym i przyszłym rozwojem. 

W jej granicach wyodrębniono: 

I A centrum miasta o dominującej funkcji turystyczno-usługowo-
administracyjnej, 

I B  osiedli mieszkaniowych, 

I C  przemysłowo-inwestycyjny, 

I D  rekreacyjno-wypoczynkowy, 

I E  gospodarki komunalnej (w tym teren związany z odprawą celną), 

I F  rolniczo-leśny; 

 

2) Strefa II – WIEJSKA  – obejmuje wszystkie tereny osadnicze gminy związane z jej 
istniejącym i przyszłym rozwojem. 

W jej granicach wyodrębniono: 

II A  osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej, 

II B  osadniczy o preferowanej funkcji turystycznej i agroturystycznej, 

II C  osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej i obsługi ruchu granicznego, 

II D  osadniczy o preferowanej funkcji rolniczo-przemysłowej; 

 

3) Strefa III – TURYSTYCZNA – obejmuje teren otwarty obszarów lesnych, chronionego 
krajobrazu, park krajobrazowy. 

W jej granicach wyodrębniono: 

III A  leśny, 

III B  Park Krajobrazowy wraz z otuliną, 

III C  rolniczy, 

III D  atrakcji turystycznej, 



III E  gospodarki komunalnej; 

 

4) Strefa IV – GOSPODARCZA – obejmuje teren otwarty gruntów rolnych, 
występowania surowców naturalnych, pozostałe obszary leśne. 

W jej granicach wyodrębniono: 

IV A  gospodarki rolnej (wyłączony spod zabudowy w klasach bonitacji I-IV, 
dopuszczalny do zabudowy na użytkach rolnych od V klasy i nieużytkach), 

IV B  gospodarki leśnej (lasy i dolesienia wyłączone spod zabudowy), 

IV C  gospodarki komunalnej, 

IC D  aktywizacji przemysłowej; 



6.3 Generalne kierunki zagospodarowania miasta i gm iny 
Międzylesie 

6.3.1. Kierunki ochrony i odnowy zasobów środowiska przyrodniczego 

 

1) Ustala się następujące kierunki związane z zasadami ochrony środowiska 
przyrodniczego. Dotyczą one strefy polityki przestrzennej: 

- I Miejskiej, 

- II Wiejskiej, 

- III Turystycznej, 

- IV Gospodarczej 

i w szczególności polegają na: 

a) ochronie ciągów ekologicznych pod zmianą istniejącego sposobu użytkowania, 
zwłaszcza w rejonach stykowych ze strefa osadniczą: 

- strefa Miejska – obszary leśne w granicach miasta, 

- strefa Wiejska – obszary leśne i parkowe na terenach osadniczych, 

- strefy Turystyczna i Gospodarcza – obszar chronionego krajobrazu, park 
krajobrazowy, otulina parku krajobrazowego; 

b) ochronie  szaty roślinnej, w tym: 

- lasów, zwłaszcza o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem przez 
stosowanie udoskonalonych rębni, regulację granicy rolno-leśnej, podnoszenie 
lesistości terenu, utrzymanie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 
w celu poprawy walorów przyrodniczych, 

- zbiorowisk łąk i polan śródleśnych, 

- stanowiska roślin chronionych (pomników przyrody); 

c) ochronie fauny, co wymagać jednak będzie opracowania przyrodniczej 
inwentaryzacji obejmującej badania faunistyczne i określenie zasad tej ochrony 
na obszarze gminy; 

d) ochronie cieków i wód podziemnych – poprzez: 

- stabilizację przepływów poprzez właściwą gospodarkę hydrotechniczną (np. 
budowę wałów, pogłębienie i regulację rzek, zadrzewienie brzegów koryta rzek, 
budowę zbiorników retencyjnych lub polderów bądź innych rozwiązań), 

- ochronie przeciwpowodziowej – budowie zbiorników retencyjnych, 



- podnoszenie jakości wód poprzez ograniczenie spływu wód powierzchniowych z 
pól uprawnych i tras komunikacyjnych do cieków oraz eliminacji zanieczyszczeń 
ściekami bytowymi i przemysłowymi, 

- likwidację dzikich wysypisk odpadów, 

- zakazu eksploatacji surowców naturalnych na obszarze występowania wód 
podziemnych, 

- wprowadzenie „obszarów ograniczonego użytkowania” dla sanitarnych ujęć 
wody, 

- ochronie obszarów występowania wód leczniczych; 

e) ochronie rzeźby terenu, polegającej na: 

- wyodrębnieniu obszarów występowania naturalnych atrakcji turystycznych 
(skałki, jaskinie) i odpowiednim zagospodarowaniu wraz z ich ochroną, 

- ograniczeniu nieprawidłowej eksploatacji złóż tj. naruszającej przestrzeń 
przyrodniczą w sposób nieodwracalny (w przypadku rozpoczęcia przyszłej 
eksploatacji surowców na obszarze gminy), 

- wzmocnieniu działań rekultywacyjnych odsłoniętych wyrobisk 
poeksploatacyjnych, 

- zakazie zabudowy i prowadzenia sieci dróg lub infrastruktury technicznej na 
terenach osuwiskowych, 

- prowadzeniu działań dążących do niwelowania bądź odpowiedniego 
zagospodarowywania terenów odpadów przemysłowych i komunalnych; 

f) ochronie gleb, mającej na celu zahamowania erozji i jej degradacji poprzez 
stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych (odpowiednie zasady 
nawożenia, melioracja, następstwo roślin); 

g) ochronie klimatu – polegającej na zadrzewianiu, nie blokowaniu ciśgów powietrza 
poprzez ich nie zabudowywanie, ograniczanie lokalnych emisji zanieczyszczeń 
powietrza poprzez zmianę mediów grzewczych na ekologiczne; 

h) ochronie eksploatacji złóż polegającej na ograniczeniu (w przypadku przyszłej 
eksploatacji występujących na obszarze gminy surowców) eksploatacji 
rabunkowej poprzez wybieranie najdogodniejszych partii złoża, w sposób 
degradujący cały obszar wydobywania surowców; 

i) ochronie stanowisk obszarów i stref obserwacji archeologicznych; 

j) preferowanie rozwoju przemysłu nieuciążliwego (maksymalnie czystego 
ekologicznie); 

k) wprowadzenie „obszarów ograniczonego użytkowania” dla istniejących lub 
przyszłych wysypisk odpadów, oczyszczalnie ścieków. 



2) Ustala się dla stref I, II, III, IV następujące kierunki ochrony krajobrazu: 

A) zachowanie istniejących walorów krajobrazu polegającym na: 

- zachowaniu istniejących panoram widokowych, 

- przeciwdziałaniu zeszpecenia krajobrazu elementami infrastruktury technicznej, 

- skupieniu zabudowy i nie rozpraszaniu na terenach otwartych, 

- unikaniu obcych regionalnie form architektonicznych, 

- dolesieniu lub zadrzewieniu terenów (niedolesionych lub terenów zagrożonych 
powodziami); 

B) przywracanie zubożonym i zdegradowanym obszarom o wartościowych widokach 
krajobrazowych ich walorów poprzez odsłanianie, korektę istniejących deformacji 
np. poprzez zasłonięcie pasmem wysokiej zieleni, niwelacją terenu itp. 
(szczególnie zabudowy przemysłowej, wysypisk odpadów urządzeń 
komunalnych, nieatrakcyjnych miejsc); 

C) kształtowanie harmonijnego krajobrazu współczesnego poprzez dostosowanie 
skali i form nowej zabudowy do cech istniejącego krajobrazu naturalnego i 
kulturowego, czy też przeciwdziałanie odbudowie tras komunikacyjnych, 
zamykających panoramę widokową (w związku z przyszłą budową obejścia 
miasta Międzylesie i budowę drogi ekspresowej); 

D) zakazie prowadzenia rozproszonej zabudowy, szczególnie na obszarach 
wiejskich, chroniącego tzw. przestrzenny układ wsi sudeckich (łańcuchowych). 

 

6.3.2. Kierunki ochrony warto ści  i zasobów środowiska kulturowego 
 

Ustala się następujące kierunki związane z ochroną środowiska kulturowego dotyczących 
stref: I Miejskiej, II Wiejskiej : 

1) Ukształtowana i ustabilizowana historycznie sieć osadnicza gminy wymaga przede 
wszystkim działań rewaloryzacyjnych rewitalizacyjnych zgodnych z: 

- przewidzianymi zmianami w strukturze funkcjonalno-przestrzennej (obszarów 
zabudowanych i wolnych od zabudowy), 

- istniejącą ochroną prawną oraz potrzebą ochrony obiektów i obszarów chronionych 
(stref ochrony konserwatorskiej, zabytków będących pod ochroną konserwatorską, 
stanowisk i obszarów obserwacji archeologicznej); 

2) Podstawowym elementem sieci osadniczej pozostaną nadal: 

- Miasto Międzylesie – jako ośrodek gminy o funkcji usługowej, administracyjnej, 
przemysłowej, turystycznej, mieszkaniowej 



- pozostałe osadnicze jednostki wiejskie – o wiodącej funkcji rolniczo-turystycznej, o 
zróżnicowanych funkcjach uzupełniających takich jak obsługa ruchu granicznego, 
leśnictwa, agroturystyka, przetwórstwo, których kierunek zmian należy 
podporządkować obranym przez gminę celom polityki przestrzennej zgodnie z 
niniejszym Studium i przyszłą strategią rozwoju. 

3) Dla poprawy ładu przestrzennego gminy należy dążyć do uzyskania pozytywnych 
walorów estetycznych, funkcjonalności, logiki i czytelności struktur przestrzennych jak 
i zharmonizowania ich z walorami otoczenia, a w szczególności: 

- utrzymania istniejącej sieci osadniczej oraz przywrócenia wysokiej wartości walorów 
architektonicznych (rewaloryzacja), 

- przywrócenia funkcji turystycznych obszarom wiejskim, szczególnie tym o 
ponadregionalnych tradycjach, 

- wyeliminowanie powtarzalnych i typowych rozwiązań architektonicznych nie 
uwzględniających specyfiki terenu i lokalnych tradycji budownictwa, 

- wprowadzenie nowych zespołów zabudowy w taki sposób, aby nie przyczyniały się 
do gruntownych zmian historycznie ukształtowanego krajobrazu poszczególnych 
jednostek osadniczych, 

- lokalizowanie nowych zespołów zabudowy w ciągach już istniejących struktur, 
zgodnie z istniejącymi warunkami funkcjonalnymi lub wpisanie nowej zabudowy w 
ciągi ich naturalnej kontynuacji i rozwoju; 

4) Lokalizacja nowych zespołów aktywności gospodarczej o charakterze produkcyjno-
przemysłowym i usług (w tym również obsługi turystycznej) winna być 
podporządkowana wymogom związanym z: 

- ochroną środowiska przyrodniczego, 

- ochroną środowiska kulturowego, 

- ochroną przeciwpowodziową, 

- walorami estetycznymi rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych, 

- wysoką dostępnością komunikacyjną i mediów technicznych. 

5) Zagospodarowanie zespołów zabytkowych, szczególnie pod kątem rozwoju turystyki, 
musi być realizowane z wytycznymi konserwatorskimi dla zachowania walorów 
historycznych i estetycznych zabytkowej zabudowy architektonicznej i ich otoczenia. 

 

6.3.3. Kierunki rozwoju i modernizacji systemu komu nikacji i 
infrastruktury technicznej 

 



1) Kierunki rozwoju i modernizacji komunikacji i infrastruktury sieci w gminie powinny 
być dostosowane do: 

- rozmieszczenia poszczególnych obszarów zabudowy w strefie I MIEJSKIEJ oraz II 
WIEJSKIEJ w stosunku do terenów potencjalnego rozwoju osadnictwa 
(mieszkalnictwa, przemysłu i turystyki), 

- rozmieszczenia urządzeń i zabudowy obszarów przemysłowo-komunalnych w 
strefie terenów otwartych strefy III TURYSTYCZNEJ i IV GOSPODARCZEJ; 

2) Ustala się następujące kierunki rozwoju układu komunikacji kolejowej w gminie 
Międzylesie: - nie przewiduje się rozbudowy sieci komunikacji kolejowej, należy 
jednak zapewnić warunki umożliwiające modernizację istniejących linii oraz 
modernizację infrastruktury towarzyszącej (dworce, stacje przeładunkowe itp.); 

3) Ustala się następujące kierunki rozwoju komunikacji drogowej w gminie Międzylesie: 

a) należy dążyć do zapewnienia dogodnych powiązań gminy z terenami 
zewnętrznymi: 

- modernizację dróg krajowych nr 381 i 389, 

- budowę obwodnicy miasta Międzylesia (od strony wschodniej), 

- budowę drogi ekspresowej (z możliwością częściowego wykorzystania 
obwodnicy miasta), 

- rozbudowę i modernizację istniejących przejść granicznych tj. Niemojów, 
Kamieńczyk, Boboszów, Międzylesie, Jodłów, 

- budowę nowych przejść granicznych celem zwiększenia dostępności obszaru 
przygranicznego pn. przejście Potoczek – Hermancice; 

b) należy dążyć do zapewnienia podstawowego standardu dróg na obszarze gminy 
oraz ulic w mieście Międzylesie poprzez: 

- poprawę stanu technicznego ww. dróg (modernizacja nawierzchni, podniesienie 
standardu parametrów technicznych, poprawieniu geometrii dróg, poprawę 
nienormatywności łuków, poszerzenie dróg, wykonanie poboczy itp.), 

- odbudowę zniszczeń popowodziowych dotyczących dróg na obszarze gminy, 

- budowę nowych odcinków dróg i ulic łączących nowe tereny osadnicze i 
przemysłowe (wg potrzeb), 

- budowę chodników zwłaszcza w rejonie nakładania się intensywnego ruchu 
kołowego i pieszego wraz z przystosowanie, tych ciągów dla osób 
niepełnosprawnych (szczególnie na obszarach wiejskich), 

- budowę i rozbudowę tras i ścieżek rowerowych w zależności od kategorii 
rekreacji., poprzez wykorzystanie istniejących lub proponowanych tras 
komunikacyjnych (tj. na terenach miejskich i wiejskich wykorzystanie dróg bitych 
łączących osiedla mieszkaniowe z zakładami pracy, lub osiedla mieszkaniowe z 



terenami rekreacyjnymi. Przykładowe propozycje wytyczenia ścieżek rowerowych 
przedstawiono na planszy kierunków zagospodarowania i polityki przestrzennej 
miasta Międzylesie – jako propozycję połączeń terenów osadniczych o 
różnorodnych funkcjach) oraz wytyczenie ścieżek rowerowych rekreacyjno-
treningowych (przełajowych) na obszarze gminy; 

c) należy zapewnić właściwą obsługę ruchu wewnętrznego oraz ruchu 
zewnętrznego dotyczącego przejść granicznych poprzez utworzenie miejsc 
parkingowych i serwisu technicznego; 

d) należy podjąć starania o odpowiednie utrzymanie zwłaszcza w okresie zimowym 
wszystkich dróg na obszarze gminy. 

4) Należy dążyć do opracowania i realizacji programu odprowadzania i oczyszczania 
ścieków dla poszczególnych zespołów osadniczych (dotyczy to całego obszaru 
gminy) polegającego na: 

- rozbudowie i modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej na obszarze miasta 
Międzylesie, 

- skanalizowaniu (budowa kolektorów sanitarnych) na obszarze poszczególnych wsi 
wraz z odprowadzaniem ścieków do istniejących oczyszczalni w Międzylesiu lub 
niewielkich lokalnych na rezerwach wiejskich, 

- budowie i modernizacji istniejącej kanalizacji deszczowej (burzowej) na obszarze 
całej gminy, 

- budowie oczyszczalnie ścieków w Międzylesiu; 

5) Gazyfikacja gminy – poprzez budowę stacji redukcyjno-pomiarowych i budowę nowej 
sieci gazowej (na terenie wszystkich wsi); 

6) Zwodociągowanie wszystkich obszarów wiejskich; 

7) Zwiększenie ilości numerów telefonicznych na obszarze gminy; 

8) Należy dążyć do wprowadzenia systemów energetycznych nie powodujących 
zanieczyszczeń środowiska, poprzez budowę nowych ekologicznych ciepłowni 
zasilających miasto i wsie jak również zastępować opał węglowy w istniejących 
lokalnych kotłowniach miejskich paliwem ekologicznym. 

9) W zakresie gospodarki odpadami ustala się następujące zasady: 

- likwidację i rekultywacje dzikich i nielegalnych wysypisk odpadów, 

- stałą modernizację istniejącego wysypiska odpadów w Międzylesiu zgodnie z 
zasadami ochrony środowiska, 

- odpowiednie zagospodarowania włącznie z rekultywacją przemysłowych składowisk 
odpadów (w świetle przyszłego rozwoju przemysłu); 

10) Na obszarach objętych zagrożeniem powodziowym w gminie należy: 



- dokonać odbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej zniszczonej w trakcie 
powodzi, 

- wyłączyć tereny (najbardziej narażone na zalania) spod zabudowy mieszkaniowej i 
przemysłowo-gospodarczej oraz budowa infrastruktury technicznej (tereny wzdłuż 
cieków wodnych, przedstawione na planszach: Kierunki zagospodarowania i polityka 
przestrzenna gminy Międzylesie i miasta Międzylesie), 

- przeprowadzić prace zabezpieczające przed zalaniem terenów poprzez 
wprowadzenie rozwiązań hydrotechnicznych i ekologicznych: budowa wałów, 
pogłębianie dna rzeki, dolesianie i zalesianie obszarów wzdłuż koryt rzecznych, 
regulację rzek, odtwarzanie dawnej zdekapitalizowanej infrastruktury wodnej; 

11) Umożliwić budowę zbiorników retencyjnych w okolicy wsi Różanka, Roztoki, 
Nagodzice, Boboszów, Potoczek; 

12) Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych na obszarze miasta Międzylesie (pole 
namiotowe, basen kąpielowy, boiska sportowe). 



6.4 Podstawowe kierunki zagospodarowania przestrzen nego 
w wydzielonych strefach 

 

Ustala się następujące wykorzystanie terenów gminy, jako istniejące do zachowania 
(od nr 1-6) oraz proponowane kierunki zagospodarowania (od nr 1a-6a): 

Tereny: 1/1a  - leśne / dolesienia 

  2/2a  - mieszkaniowo-usługowe 

  3/3a  - komunikacyjne 

  4/4a  - obsługi turystycznej 

  5/5a  - gospodarki rolnej i leśnej 

6/6a - gospodarczo-przemysłowej (w tym przemysł 
wydobywczy 

w ramach określonych wg funkcji obszarów. 

 

6.4.1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego w s trefach terenów 
osadniczych 

 

1. Tereny osadnicze – wyznacza strefa: I – MIEJSKA i II – WIEJSKA 

2. Tereny o których mowa wyżej powinny osiągnąć pełny standard wyposażenia 
technicznego w zakresie: 

- komunikacji, 
- zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
- energetyki i gazownictwa, 
- telekomunikacji, 
- gospodarki odpadami, 
- zabezpieczeń przeciwpowodziowych, 
- dostępności dla niepełnosprawnych, 
- mieszkalnictwa; 
 

3. Dla obszarów w zaznaczonej strefie I i II określa się kierunki (przeznacza tereny): 

1) dolesianie obszarów leśnych w granicach stref osadniczych – 1a – tj. 
obszarów leśnych w granicach miasta Międzylesie oraz obszarów wiejskich i 
miasta wzdłuż cieków wodnych i zbiorników wodnych (jako zabezpieczanie 
przeciwpowodziowe 
oraz -1- utrzymanie istniejących zasobów leśnych (w granicach strefy 
osadniczej); 



2) przygotowanie nowych terenów na potrzeby mieszkalnictwa i działalności 
usługowej, zgodnie z kierunkiem obecnej zabudowy, w bezpiecznej odległości 
od terenów zalewowych, włącznie z zabudową plombową na istniejących 
terenach mieszkaniowych – 2a 
oraz utrzymanie obecnych terenów mieszkaniowych – 2; 

3) budowa obwodnicy na obszarze miasta jak również budowa infrastruktury 
technicznej na obszarach miejskich i wiejskich (dotycząca gazyfikacji, 
wodociągowania, kanalizacji, oczyszczalni, gospodarki odpadami, budową 
zbiorników retencyjnych, ciepłowni) – 3a 
oraz utrzymanie obecnych terenów komunalnych (w tym cmentarze, obszar 
związany z odprawą celną PKP) – 3; 

4) obszary przeznaczone do zagospodarowania turystycznego wraz z niezbędną 
infrastrukturą – 4a – dotyczące obszarów miasta Międzylesie oraz wsi 
posiadających dawne lub obecne tradycje turystyczne 
oraz utrzymanie obecnych obszarów o funkcji turystycznej – 4; 

5) rozwój przemysłu nieuciążliwego – na terenach proponowanych – 6a 
oraz utrzymanie istniejących obszarów przemysłowych – 6; 

6) Pozostałe kierunki działań w strefie I i II dotyczą: 

- rewaloryzacji starych zasobów mieszkaniowych, 

- na obszarach przeznaczonych pod turystykę budowa zaplecza pełnej 
infrastruktury turystycznej w tym hotele, pensjonaty, lokale gastronomiczne, 
usługowe itp., 

- ochrony konserwatorskiej obiektów we wszystkich wsiach gminy oraz na 
obszarze miasta Międzylesie, 

- restrukturyzacji i rewitalizacji zabytkowego centrum Międzylesia, 

- rozwoju rolnictwa – opracowanie koncepcji programu restrukturyzacji 
rolnictwa, 

- rozwoju leśnictwa, 

- modernizacji istniejących sieci komunikacyjnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, 

-rozwoju mieszkalnictwa, 

- ochrony przeciwpowodziowej poprzez stosowanie różnych możliwych 
rozwiązań hydrotechnicznych i ekologicznych jak również prowadzenia 
stałego monitoringu, 

- budowy oczyszczalnie ścieków i ekologicznej ciepłowni, 

- współpracy z gminami ościennymi w zakresie ekologii, wspólnej 
infrastruktury, rozwoju turystyki, promocji regionu, 



- umożliwienia wykorzystania istniejących surowców naturalnych (przyszła 
eksploatacja) zgodnie z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska; 

7) Podstawę do podejmowania decyzji w zakresie ustalania przeznaczenia 
terenów i zasad jego zagospodarowania stanowi: 

- dla strefy osadniczej I MIEJSKIEJ i II WIEJSKIEJ obowiązek sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tych obszarach, 
dla których ich opracowanie wynika z ustaw szczególnych (patrz pkt 1.3. 
niniejszego studium), 

- dla poszczególnych pozostałych obszarów w wydzielonych terenach w 
zależności od potrzeb i propozycji wg. numeracji 1a – 6a, 

- opracowanie planów miejscowych winno być zgodne z Ustawą o 
Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 0.07.1994 r. art. 10 wraz z 
późniejszymi zmianami; 

8) W celu osiągnięcia pożądanych efektów w zagospodarowaniu przestrzennym 
terenów położonych w Stefach rozwoju osadnictwa winny być podjęte 
działania: 

- popieranie i wspomaganie inicjatyw przyczyniających się do rozwoju miasta i 
gminy Międzylesie tj.: działalności turystycznej, rolniczej i leśnej, obsługi 
przejść granicznych, produkcyjnej na bazie rodzinnych gospodarstw wiejskich 
oraz działalności gospodarczej i usługowej w tym również przemysłowej 
(przemysłu nieuciążliwego), 

- popieranie i wspomaganie inicjatyw zmierzających do wzrostu różnorodnej 
działalności o wysokim standardzie wyposażenia i jakości obsługi 
mieszkańców gminy oraz ruchu turystycznego, 

- pozyskiwanie środków finansowych na modernizację i remonty oraz rozwój 
budownictwa komunalnego oraz rewitalizację obiektów podlegających 
ochronie konserwatorskiej, jako środka pomocowego dla ich właścicieli w celu 
utrzymania i podnoszenia wartości użytkowych przy jednoczesnym 
zachowaniu wartości zabytkowych, 

- tworzenie gminnego zasobu działek budowlanych w celu ułatwienia ich 
pozyskiwania przez potencjalnych przyszłych właścicieli, oraz zahamowanie 
samowoli budowlanych, 

- tworzenie, dla poprawy ochrony środowiska, nowych zasad finansowych i 
organizacyjnych dotyczących obsługi komunalnej gminy wraz z 
restrukturyzacją służb działających obecnie, 

- pozyskiwanie środków i wspieranie inicjatyw dla podnoszenia standardów 
infrastruktury technicznej związanej z jakością życia mieszkańców, 

- rehabilitacja zdewastowanych obszarów w celu zmiany ich przeznaczenia 
(np. dzikie wysypiska), 



- minimalizacja ilości wytworzonych i odprowadzonych do środowiska 
zanieczyszczeń gazowych, płynnych i stałych poprzez zastosowanie 
najnowszych technologii przyjaznych dla otoczenia oraz chroniących ja 
urządzeń technicznych i elementów zagospodarowania przestrzennego, 

- modernizacja istniejących przejść granicznych oraz budowa nowych w celu 
zwiększenia przepustowości ruchu turystycznego jak również zwiększenia 
dostępności obszaru o wiodącej funkcji turystycznej; 

9) Wszystkie obszary wiejskie przeznaczono pod rozwój: mieszkalnictwa, usług, 
turystyki i agroturystyki, rolnictwa wraz z przetwórstwem oraz działalności 
przemysłowej (nieuciążliwej). 

 

6.4.2. Kierunki zagospodarowania w strefie terenów otwartych 
 

1) Tereny otwarte – wyznacza strefa III – TURYSTYCZNA i IV GOSPODARCZA; 

2) Ustala się następujące wykorzystanie terenów o charakterze otwartym w 
obrębie obszaru ww. stref: 

- 1/1a  - leśne, dolesienia, 

- 3/3a  - gospodarka komunalna, 

- 4/4a  - turystyka (obsługa turystyczna), 

- 5/5a  - rolnictwo (polowe, hodowlane, ogrodnicze), 

- 6/6a  - przemysł (w tym przemysł wydobywczy); 

3) Zakres i sposób wykorzystania terenów dla działalności wymienionych w pkt .2 
jest zróżnicowany w zależności od reżimów ochronnych środowiska 
występujących w tej strefie; 

4) W obrębie strefy III TURYSTYCZNEJ i IV GOSPODARCZEJ na obszarach 
terenów otwartych z wykorzystanie dla rolnictwa i leśnictwa ogranicza się 
funkcję osadniczą do utrzymania, podporządkowania i uzupełnienia 
istniejących zespołów zabudowy i pojedynczych obiektów z możliwym 
wykorzystaniem na cele mieszkalnictwa z usługami, bazy turystyczno-
wypoczynkowej, nieuciążliwej działalności produkcyjno-usługowo-
przetwórczej, przeróbki, bez obsługi gospodarki rolnej, zaplecza gospodarki 
komunalnej; 

5) W obrębie strefy III TURYSTYCZNEJ na obszarach terenów otwartych z 
wykorzystaniem ich pod turystykę i agroturystykę dopuszcza się lokalizację 
obiektów związanych z niezbędna infrastrukturą w obszarach określonych 
symbolem IIID i teren 4a; 



6) W obrębie strefy IV GOSPODARCZEJ przewiduje się wyodrębnienie terenów 
przeznaczonych pod planowaną drogę ekspresową; 

7) Ustala się w strefie III TURYSTYCZNEJ następujące kierunki 
zagospodarowania terenów otwartych wykorzystanych na potrzeby rozwoju 
turystyki, rolnictwa, hodowli i leśnictwa: 

- wyłączenie gruntów rolnych (o wysokiej klasie bonitacyjnej I-IV) oraz 
obszarów leśnych spod zabudowy, ze względu na ich ochronę prawną, 

- wyrównanie granic leśnych – poprzez zalesianie, dolesianie, 

- dopuszczenie niezbędnej zabudowy turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej 
na obszarach o wartościach przyrodniczych (w szczególności na niskich 
klasach bonitacyjnych V-Vi i nieużytkach) jednak w zgodzie z zasadami 
ochrony środowiska, 

- wykorzystanie obszarów poeksploatacyjnych i nieużytków rolnych na cele 
związane z wykorzystaniem ich pod turystykę i agroturystykę, 

- rozwijanie atrakcyjnych i zgodnych ze standardami UE upraw ogrodniczych, 
sadowniczych i hodowli, 

- podjęcie działań w kierunku sukcesywnego scalania gruntów rolnych, 

- ochronę lasów łęgowych oraz ich dolesienie, 

- zadrzewienie terenów położonych w obrębie dolin rzek i potoków 
stanowiących ciągi ekologiczne, 

- intensyfikowanie prac hydrologicznych systemu ochrony 
przeciwpowodziowej (np. zbiorniki retencyjne, zalesianie obszarów 
położonych wzdłuż cieków wodnych), 

- podjęcie działań w kierunku lokalnego przetwórstwa rolnego, 

- ograniczenie zabiegów agrotechnicznych przyczyniających się do 
zanieczyszczania gleb i wód, równocześnie wprowadzając zabiegi oparte na 
rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska naturalnego, 

- wykonanie projektu i jego realizacja w temacie ścieżek rowerowych z 
możliwością wykorzystania istniejących ciągów komunikacyjnych (wraz z ich 
modernizacją – np. dodatkowy pas drogowy dla rowerów); 

8) Ustala się w strefie III TURYSTYCZNEJ i IV GOSPODARCZEJ następujące 
kierunki zagospodarowania terenów otwartych wykorzystywanych na potrzeby 
komunalne i rozwoju przemysłu nieuciążliwego: 

- wyłączenie terenów zalegania i przyszłej eksploatacji złóż kopalin spod 
zabudowy z uwagi na ich ochronę prawną, 

- dopuszczenie rozwoju nieuciążliwych przedsiębiorstw związanych z 
przetwórstwem produkcji rolniczej i surowcowej, 



- rekultywacja dzikich wysypisk odpadów, 

- realizacja osłonowych zespołów zieleni izolacyjnej i porządkowania 
otoczenia przyszłych i istniejących zakładów przemysłowych, 

- rehabilitacja zdewastowanych obszarów w celu proponowania na cele 
działalności gospodarczej, turystycznej lub innej, 

- minimalizacja ilości wytworzonych i odprowadzonych do środowiska 
zanieczyszczeń gazowych, płynnych i stałych poprzez zastosowanie 
najnowszych technologii przyjaznych dla otoczenia oraz chroniących je 
urządzeń technicznych. 

9) Obiekty i tereny, o których mowa wyżej, winny osiągnąć taki standard 
wyposażenia technicznego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oraz 
likwidację istniejących zagrożeń środowiska, głównie w odniesieniu do: 
- czystości wód, 
- czystości atmosfery, 
- czystości gleb, 
- minimalizacji zagrożeń przeciwpowodziowych; 

10) Dla obiektów i terenów w strefie III TURYSTYCZNEJ i IV GOSPODARCZEJ 
ustala się obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na tych terenach, których opracowanie wynika z ustaw 
szczególnych lub w zależności od potrzeb. 



(mapka – Kierunki zagospodarowania i polityki przestrzennej miasta Międzylesie) 



(mapka – Kierunki zagospodarowania i polityki przestrzennej miasta i gminy Międzylesie) 



6.5 Dodatkowe ustalenia do studium 
 

1) „Studium…” jako opracowanie o charakterze strategicznym z zakresu planowania 
przestrzennego obejmuje szereg ustaleń formułujących kierunki i politykę 
przestrzenną, przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania w obrębie 
miasta i gminy, które należą do własnych zadań samorządowych, zaś podstawę do 
podejmowania decyzji w tym zakresie stanowią miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego; 

2) Opracowując niniejsze „Studium…” starano się dodatkowo nie zwiększać ilości 
obszarów wymagających sporządzenia miejscowych planów, ponieważ Ustawy 
szczegółowe określają już i tak dużą ilość terenów, które wymagają ich opracowania. 
Poszczególne (inne) obszary wymagające sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, będą określone w zależności od potrzeb władz 
miasta i gminy; 

3) Przy podejmowaniu konkretnych działań związanych z przeznaczeniem terenu miasta 
i gminy i jego zagospodarowaniem należy zwrócić uwagę szczególną na tzw. obszary 
problemowe, które są najbardziej newralgicznymi punktami w polityce przestrzennej 
gminy i wymagają optymalnych rozwiązań przy wyborze i określeniu ich ostatecznego 
przeznaczenia; 

4) Niniejsze „Studium…” pomimo obszernej problematyki, różnorodności informacji i 
przyjętych ustaleń, nie wyczerpuje całości zadań jakie mają do spełnienia władze 
miasta i gminy w zakresie kształtowania i realizacji polityki przestrzennej. „Studium…” 
jako opracowanie planistyczne leczo o charakterze strategicznym dotyczy przede 
wszystkim celów, zasad i kierunków przestrzennego zagospodarowania, Anie 
skonkretyzowanych programów inwestycyjnych. Programy takie winny być 
opracowywane na zlecenie władz miasta i gminy w celu szczegółowego określenia 
tematów i przygotowaniu projektowych zadań do realizacji; 

5) Realizowanie ustaleń „Studium…” przez Radę Miasta i Gminy powinno odbywać się 
przy pełnej informacji i aprobacie mieszkańców z odpowiednim dostosowaniem do 
istniejących warunków lokalnych; 

6) „Studium…” jest opracowaniem „otwartym” tzn. wraz ze zmniejszającymi się w 
sposób radykalny uwarunkowaniami, należy dokonywać jego aktualizacji. 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY: SŁABE STRONY:  
• tereny atrakcyjne turystycznie (obszary 

górzyste i leśne, tereny dla uprawiania 
sportów zimowych, czyste powietrze, 
cisza, spokój), 

• korzystne warunki dla rozwoju 
agroturystyki (walory przyrodnicze, 
infrastruktura lokalowa, zdrowa 
żywność), 

• sprzyjające położenie komunikacyjne 
przy drodze tranzytowej, 

• położenie przygraniczne, sieć przejść 
granicznych do Czech, 

• brak uciążliwego przemysłu, 
• czyste środowisko naturalne 

(szczególnie dotyczy powietrza), 
• zabytki kultury świeckiej i religijnej, 
• wolne tereny – zarówno użytki rolne jak 

i do inwestowania (nieuzbrojone), 
• gęsta sieć szlaków komunikacyjnych, 
• duży (niewykorzystany) potencjał siły 

roboczej, 
• znaczne obszary łąk i pastwisk będące 

atutem dla hodowli, 
• zasoby surowców naturalnych (kamień 

budowlany średniej jakości), 
• znaczne zasoby leśne, 
• duże zasoby wody pitnej. 

• nadal wysokie bezrobocie, wzrost 
ubóstwa, 

• słaba kondycja finansowa Gminy, 
• słabo rozwinięta baza hotelowa i 

gastronomiczna, 
• niskiej jakości grunty rolne (tereny 

górskie i niskie klasy bonitacyjne), 
• rozdrobnienie gospodarstw rolniczych, 
• stagnacja w rolnictwie, słabo 

rozwinięte przetwórstwo rolno-
spożywcze, 

• słabo rozwinięta infrastruktury 
(kanalizacja + oczyszczalnie, 
wodociągi, telefony), 

• wysokie zagrożenie powodziowe, 
• znacznie zniszczenia popowodziowe, 
• mała aktywność lokalnego 

społeczeństwa, 
• zły stan techniczny szlaków 

komunikacyjnych, brak obwodnicy 
Międzylesia, 

• pogarszające się bezpieczeństwo 
publiczne, rozwój narkomanii, 

• zły stan budynków i zagród, zastój w 
budownictwie mieszkaniowym, brak 
taniego budownictwa komunalnego, 

• ograniczone środki ograniczają 
skuteczność promocji Gminy, 

• niedofinansowanie oświaty – niski 
poziom wyposażenia szkół, brak szkół 
ponadpodstawowych, 

• niski poziom wiedzy na temat 
warunków gospodarowania w UE, 

• ucieczka z Gminy młodych ludzi, 
• brak przedsiębiorstw wydobywających 

kamień, 
• niezadowalający poziom przetworzenia 

drewna pozyskiwanego na naszych 
lasach. 

 



 
SZANSE: ZAGROŻENIA:  

• zainteresowanie regionem przez 
mieszkańców dużych miast, 

• możliwość korzystania z funduszy UE, 
• pełne zafunkcjonowanie Euroregiony 

Glacensis, 
• tworzenie i funkcjonowanie związków 

ponadgminnych, 
• ogólnoświatowy (w tym również w 

Polsce i w Kotlinie Kłodzkiej) rozwój 
turystyki, 

• nostalgia cudzoziemców wywodzących 
się z terenu naszej Gminy. 

• peryferyjne położenie Gminy, 
możliwość marginalizacji, 

• bezrobocie w regionie, 
• wysokie obciążenia podatkowe i ZUS, 
• wzrost bezrobocia w okresie 

wstąpienia Polski do UE, 
• niewłaściwa finansowa polityka 

państwa, w tym w zakresie oświaty, 
• trudność w nakłonieniu władz czeskich 

do współpracy ponadgranicznej, 
• zbyt skomplikowane procedury, 

biurokracja, 
• ogólnopolski rozwój przestępczości i 

narkomanii. 
 


