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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa prawna 

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Bielawa opracowana dla 

potrzeb Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022 - 2030, wykonana została na 

podstawie Art. 10a. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(t.j. Dz.U.2019.0.1295), zgodnie z którym, podmiot opracowujący projekt: strategii rozwoju, 

polityki publicznej, programu rozwoju lub programu służącego realizacji umowy partnerstwa, 

przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem 

obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych. 

1.2. Cel opracowania 

Opracowanie stanowi analizę bieżącej sytuacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej 

Gminy Bielawa i zawiera szczegółowe informacje o wielu dziedzinach ważnych dla 

funkcjonowania Gminy. W syntetycznym ujęciu wskazuje jej główne uwarunkowania rozwoju, 

a porównanie z latami poprzednimi daje natomiast możliwość analizy zmian i tendencji. 

Prezentacja aktualnej wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji jednostek samorządu 

terytorialnego, tworzących Bielawę w poszczególnych obszarach rozwoju, pozwala również 

wskazać wyzwania, jakie stoją przed Bielawą w kolejnych latach, a opracowanie stanowi 

podstawę do dalszych pogłębionych analiz na etapie formułowania Strategii Rozwoju Gminy 

Bielawa na lata 2022 - 2030. 

1.3. Założenia metodologiczne 

Zakres tematyczny. Zgodnie z teorią zrównoważonego rozwoju zakres tematyczny 

opracowania obejmuje 3 sfery:  

→ sfera środowiskowo-przestrzenna, w tym: charakterystyka położenia, transportu 

i komunikacji oraz najważniejszych aspektów środowiska przyrodniczego i jego 

ochrony, tj. jakości powietrza i klimatu akustycznego, gospodarki wodno-

kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, planowania przestrzennego i innych,  

→ sfera społeczna, w tym: analiza procesów demograficznych, zasobów mieszkaniowych 

oraz sektora edukacji, ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej 

i innych,   

→ sfera gospodarcza, w tym: analiza struktury gospodarczej, przedsiębiorczości, rynku 

pracy, atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności, turystyki, finansów publicznych jst 

i innych.  

Zakres przestrzenny opracowania obejmuje jednostki samorządu terytorialnego Gminy 

miejskiej Bielawa. 

Źródła danych i informacji. Diagnoza dla potrzeb Strategii Rozwoju Gminy Bielawa 2030 

opracowana została przy wykorzystaniu źródeł pierwotnych, pochodzących z publicznie 

dostępnych zasobów statystycznych (GUS, BDL), Ministerstwa Finansów i udostępnionych 

przez Urząd  Gminy, informacji pozyskanych w toku badania opinii mieszkańców, 

przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz warsztatów strategicznych prowadzonych 

dla potrzeb opracowania Strategii, a także źródeł wtórnych, obejmujących opracowania 

branżowe i informacje zawarte na stronach internetowych miast i gmin powiatu 
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dzierżoniowskiego. Wykorzystane w opracowaniu wskaźniki obejmują głównie wartości 

względne, odniesione do takich atrybutów podstawowych jak: powierzchnia, liczba ludności, 

liczba osób w wieku produkcyjnym i innych, co pozwoliło na obiektywne porównanie 

i prezentację różnic pomiędzy poszczególnymi gminami aglomeracji. Dla zapewnienia 

szczegółowości opracowania wykorzystane zostały również wskaźniki opisujące przyrodnicze, 

społeczne, infrastrukturalne aspekty funkcjonowania gmin i powiatu, w tym m.in. jakości 

środowiska naturalnego itp. 

Zakres czasowy. W opracowaniu wykorzystane zostały najbardziej aktualne źródła danych 

i informacji dostępnych w momencie przygotowywania dokumentu, a zakres czasowy 

opracowania obejmuje głównie lata 2017-2021.  

Na diagnozę składają się następujące części analityczne:  

→ analiza danych statystycznych w sferach: środowiskowo-przestrzennej, społecznej 

i gospodarczej jst Gminy Bielawa,  

→ badanie opinii mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z obszaru 

Gminy Bielawa,  

→ przegląd strategii, programów i planów rozwoju jst Gminy Bielawa oraz jednostek 

terytorialnych wyższego rzędu (Aglomeracja Dzierżoniowska, województwo dolnośląskie, 

kraj, UE). 

Analiza uwarunkowań rozwojowych obszaru Gminy Bielawa 

Analiza danych statystycznych 

i danych przekazanych przez 

Urząd Gminy Bielawa 

Analiza wyników badania opinii 

mieszkańców, przedsiębiorców 

i organizacji pozarządowych 

z obszaru Gminy Bielawa 

Przegląd strategii, programów 

i planów rozwoju jst Gminy Bielawa 

oraz jednostek terytorialnych 

wyższego rzędu (Aglomeracja 

Dzierżoniowska, województwo 

dolnośląskie, kraj, UE) 

Opracowanie wstępnych wniosków z diagnozy 

Pogłębione analizy w obszarach strategicznych 

Warsztaty strategiczne z udziałem Zespołu ds. opracowania Strategii i Branżowych Grup Roboczych 

Diagnoza uwarunkowań 

rozwojowych obszaru Gminy 

Bielawa, 

Znajomość oczekiwań 

interesariuszy 

Znajomość planów inwestycyjnych 

JST 

Opracowanie końcowych wniosków z diagnozy 

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Bielawa oparta została 

m.in. na analizach statystycznych, porównaniu do jst z grupy porównawczej, badaniu opinii 

mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz wynikach warsztatów 

strategicznych, które pozwoliły na wskazanie potencjałów i wyzwań rozwojowych obszaru. 

Sytuacja społeczna, gospodarcza i przestrzenna Gminy oraz tworzących ją poszczególnych 

jednostek samorządu terytorialnego przedstawiona została na tle wewnętrznego 

zróżnicowania oraz sytuacji w województwie i kraju.  

Analiza sytuacji Gminy Bielawa na tle jednostek samorządu terytorialnego z grupy 

porównawczej została przeprowadzona przy wykorzystaniu zbioru danych statystycznych, 

gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS, BDL) i Ministerstwo Finansów oraz 

narzędzia w postaci Monitora Rozwoju Lokalnego (MRL), pozwalającego na syntetyczną 
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ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gmin w czasie i w relacji do innych gmin 

o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych i funkcji w strukturze osiedleńczej kraju − 

stanowiących grupę porównawczą w odpowiadających przedziałach ludności. Wskaźniki, dla 

uzyskania ich porównywalności, poddane zostały standaryzacji, a przedmiotem analizy była 

różnica między wartością wskaźnika dla gminy a jego średnią wartością w grupie 

porównawczej oraz odpowiednio − różnica między dynamiką zmian odnotowanych w gminie 

i w grupie porównawczej. Analizę zaprezentowano w 3 sferach rozwoju: środowiskowo-

przestrzennej, społecznej i gospodarczej, a następnie w 12 obszarach, charakteryzujących 

główne obszary funkcjonowania gminy: 

→ Obszar 1. Gospodarka 
→ Obszar 2. Rynek pracy 
→ Obszar 3. Sytuacja materialna 

mieszkańców 
→ Obszar 4. Finanse lokalne 
→ Obszar 5. Usługi i infrastruktura 
→ Obszar 6. Mieszkania 

→ Obszar 7. Kapitał społeczny 
→ Obszar 8. Bezpieczeństwo 
→ Obszar 9. Demografia 
→ Obszar 10. Transport 
→ Obszar 11. Ład przestrzenny 
→ Obszar 12. Środowisko 

Schemat 1. Struktura analizy porównawczej dla Gminy Bielawa. 

I. SFERA ŚRODOWISKOWO-

PRZESTRZENNA 
II. SFERA SPOŁECZNA III. SFERA GOSPODARCZA 

   
Źródło: www.systemanaliz.pl 

Grupy porównawcze wydzielone zostały na podstawie opracowania zrealizowanego w 

Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk przez 

profesorów Przemysława Śleszyńskiego i Tomasza Komornickiego1 dla celów monitoringu 

planowania przestrzennego2.  

Tabela 1. Grupy porównawcze dla jst Aglomeracji Dzierżoniowskiej.  

Nazwa Grupa porównawcza Przedział ludności  

Bielawa  Gminy Miejskie: Ośrodki wielofunkcyjne (E2) od 20  do 40 tys. Os 

Źródło: opracowanie na podstawie www.systemanaliz.pl 

Wyniki zostały przedstawione w postaci wykresów XY, pozwalających zarówno na ocenę 

wartości wskaźnika uzyskanej przez gminę w stosunku do średniej wartości wskaźnika w 

                                                           
1 P. Śleszyński, T Komornicki,  Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego, 
Przegląd Geograficzny, 2016, 88, 4, s. 469-488. 
2 Profesorowie P. Śleszyński i T. Komornicki wydzielili 10 grup funkcjonalnych gmin. Na ten podział Związek Miast Polskich 
nałożył siatkę podziału gmin na poszczególne ich typy (miasta na prawach powiatów, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, 
gminy wiejskie) i w ten sposób uzyskano 24 grupy porównawcze, które pozwalają na poprawne stosowanie wielkości 
statystycznych (średnia, mediana, odchylenie standardowe itp.). 



7 

badanym roku, jak i postępu uzyskanego w ciągu ostatnich 5 lat, w stosunku do grupy 

porównawczej. Gmina w: 

→ ćwiartce I − charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porównywalnych 

gminach i rozwinęła się szybciej, można zatem określić, iż gmina we wskaźniku z tej 

ćwiartki jest liderem wśród jednostek podobnych i jej przewaga się zwiększyła, 

→ ćwiartce II − charakteryzuje się słabszą sytuacją, niż przeciętna w porównywalnych 

gminach lecz rozwinęła się szybciej, można zatem określić, iż gmina we wskaźniku z tej 

ćwiartki co prawda nie jest liderem wśród jednostek podobnych, ale rozwinęła się 

szybciej, 

→ ćwiartce III − charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porównywalnych 

gminach, ale rozwinęła się wolniej, można zatem określić, iż jest liderem we wskaźniku 

z tej ćwiartki, ale jej przewaga się zmniejsza3, 

→ ćwiartce IV − charakteryzuje się słabszą sytuacją niż przeciętna w porównywalnych 

gminach rozwija się wolniej, można zatem określić, iż gmina we wskaźniku z tej ćwiartki 

nie tylko nie jest liderem, ale traci dystans do jednostek podobnych. Jest to sytuacja 

zdecydowanie niekorzystna.4 

Sposób interpretacji prezentuje poniższe zestawienie: 

II ćwiartka 
- sytuacja gorsza niż średnia w grupie 

porównawczej 
- poprawa sytuacji względem zmiany sytuacji 

w grupie porównawczej 
(wskaźnik jest "gorszy" niż w grupie porównawczej 

i "goni" grupę porównawczą) 

I ćwiartka 
- sytuacja lepsza niż średnia w grupie 

porównawczej 
- poprawa sytuacji względem zmiany sytuacji 

w grupie porównawczej 
(wskaźnik jest "lepszy" niż w grupie porównawczej 

i przewaga się powiększa) 

IV ćwiartka 
- sytuacja gorsza niż średnia w grupie 

porównawczej 
- pogorszenie sytuacji względem zmiany sytuacji 

w grupie porównawczej 
(wskaźnik jest "gorszy" niż w grupie porównawczej 

i "strata" się powiększa)  

III ćwiartka 
- sytuacja lepsza niż w średnia w grupie 

porównawczej 
- pogorszenie sytuacji względem zmiany sytuacji 

w grupie porównawczej 
(wskaźnik jest "lepszy" niż w grupie porównawczej 

lecz przewaga się zmniejsza) 

Źródło: www.systemanaliz.pl 

Wykresy radialne prezentują natomiast zmiany wskaźników syntetycznych w analizowanym 

okresie czasu. Na wykresie prezentowane są wartości dla pierwszego (2014) i ostatniego 

(2018) okresu analizy, co pozwala prześledzić zmiany wskaźnika w czasie. 

Ze względu na panujące warunki epidemiczne, techniki wykorzystane podczas 

przeprowadzonych badań opinii mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych objęły ankietę elektroniczną CAWI (Computer Assisted Web Interview) oraz 

zogniskowane wywiady grupowe. W badaniach ilościowych zostało użyte wystandaryzowane 

narzędzie badawcze − kwestionariusz internetowy, zawierający pytania dotyczące wybranych 

obszarów badawczych – obejmujący zarówno pytania zamknięte (z gotową listą odpowiedzi 

do wyboru przez respondenta), jak otwarte (pozwalające na swobodną wypowiedź 

respondenta).  

Tabela 2. Wykorzystane techniki badań ilościowych i jakościowych. 
Nazwa  Opis Wady Zalety 

                                                           
3 Taka sytuacja zachodzi także w przypadku gdy gmina uzyskała w danej dziedzinie praktycznie maksymalny poziom rozwoju 
(np. 100% pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego) i już nie może powiększać swojej przewagi − 
zawsze będzie liderem. 
4 Źródło: www.systemanaliz.pl 
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Ankieta 

elektroniczna 

(CAWI) 

 

→ ankieta udostępniona na stronach 
internetowych poszczególnych jst 
(www, media społecznościowe), 

→ możliwość opcjonalnego przesłania 
ankiet do poszczególnych grup 
respondentów (przedsiębiorców, 
NGO itd.) na adresy poczt 
elektronicznych przekazanych przez 

Zamawiającego 

→ ograniczone 
grono respondentów 

ze względu na 

dostępność i korzystanie 

z Internetu, 

brak pewności, kto 

odpowiedział 

na pytania 

→ szybkość 
uzyskiwania 
wyników, 

→ eliminuje efekt 
ankietera, 

→ miejsce 
przebywania 
nie ma 
znaczenia 

 

Nazwa  Opis Wady Zalety 

Zogniskowane 

wywiady 

grupowe 

→ rozmowa małej grupy 
zaproszonych osób, 

prowadzona przez moderatora, 

z wykorzystaniem 

scenariusza 

→ konieczność 
skoordynowania spotkań 
kilku osób 

→ otwartość 
wypowiedzi, 

→ uporządkowanie 
głównych 
wątków badania, 

→ sprecyzowanie 
problemów 

Źródło: opracowanie własne.  

 

1.4. Wykaz użytych skrótów 

− AD – Aglomeracja Dzierżoniowska   

− bd – brak danych 

− BDL – Bank Danych Lokalnych 

− DK – droga krajowa 

− DW – droga wojewódzka 

− GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad 

− GUS – Główny Urząd Statystyczny 

− IOB – instytucje otoczenia biznesu 

− IT – technologie informacyjne 

− ITC – technologie informacyjno-

komunikacyjne (ang. Information and 

Communication Technologies) 

− ITS – inteligentne systemy 

transportowe (ang. Intelligent 

Transport Systems) 

− JST – jednostki samorządu 

terytorialnego 

− MF – Ministerstwo Finansów 

− MPZP – miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

− MRL – Monitor Rozwoju Lokalnego 

− NGO – organizacje pozarządowe (ang. 

non-governmental organisations) 

− NFOŚiGW – Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

− OPP – organizacje pożytku 

publicznego 

− OPS – ośrodek pomocy społecznej 

− OZE – odnawialne źródła energii 

− POIiŚ – Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 

− PPP – partnerstwo publiczno-prywatne 

− PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

− RPO WD – Regionalny Programy 

Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 

− SDRR – średni dobowy ruch roczny  

− SWOT – analiza silnych stron, słabych 

stron, szans i zagrożeń (ang. SWOT – 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) 

− UE – Unia Europejska 

− UR – użytki rolne 

− WFOŚiGW –. Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

− WiK – Wodociągi i Kanalizacja Sp. z 

o.o. w Dzierżoniowie 

− WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska 

− ZGK – Zakład Gospodarki Komunalnej  

− ZGPD-7 – Związek Gmin Powiatu 

Dzierżoniowskiego 
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2. Gmina Bielawa 
2.1. Położenie administracyjne 

Gmina Bielawa położona jest w południowo-wschodniej części województwa 

dolnośląskiego, w powiecie dzierżoniowskim. Graniczy z gminami: wiejską i miejską 

Dzierżoniów, Pieszyce oraz gminą wiejską Nowa Ruda. Odległość od stolicy województwa 

dolnośląskiego – Wrocławia, dużego ośrodka miejskiego, to jedynie 67 km. 

2.2. Sieć osadnicza 

Gmina miejska Bielawa: miasto Bielawa – ośrodek lokalny (III. stopnia). 

Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Dolnośląskiego (2020) cały obszar Aglomeracji Dzierżoniowskiej położony jest w obszarze 
przygranicznym, w Sudeckim Obszarze Funkcjonalnym, a gmina miejska Bielawa – w jego 
strefie górskiej.   

Schemat 3. Sieć osadnicza [2020]. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 
(2020) przyjętego Uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. 

2.3. Struktura użytkowania gruntów 

Starostwo Dzierżoniowskie obejmuje obszar 479 km2, czyli 2,4% województwa 
dolnośląskiego. Największą powierzchnię zajmują gminy wiejskie oraz gminy miejskie, w tym 
Bielawa – 7,6%, 3,6 tys. ha. 

Około 60,3% powierzchni Bielawy zajmują użytki rolne, 0,2% grunty leśne i zadrzewione / 
zakrzewione, 38,6% grunty zabudowane i zurbanizowane, 0,7% grunty pod wodami, a 0,2% 
nieużytki i tereny różne.  

Tabela 3. Struktura użytkowania wg kierunków wykorzystania (ha) [2020]. 

Nazwa 

powierzchnia  

geodezyjna 
ogółem 

użytki 
rolne 

grunty leśne oraz 
zadrzewione i 

zakrzewione 

grunty 
pod 

wodami 

grunty 
zabudowane i 

zurbanizowane 
nieużytki 

tereny 
różne 

Powiat dzierżoniowski [ha] 47 851 33 699,31 10 117,50 253,33 3 554,71 142,88 8,96 

Bielawa  2 007 1 209,31 3,61 14,57 775,21 3,39 0,58 

Powiat dzierżoniowski [%] 100 70,4 21,1 0,5 7,4 0,3 0,0 

Bielawa  100 60,3 0,2 0,7 38,6 0,2 0,0 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. 
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Powierzchnia terenów mieszkaniowych Bielawy stanowi 189,27 ha. Tereny przemysłowe Bielawy – 

61,86 ha. Tereny rekreacji i wypoczynku Bielawy – 37,77 ha. Użytki kopalne Bielawy – 0,12 ha. 

2.4. Wyzwania rozwojowe 

Potencjały: 

− bliskie sąsiedztwo 3 największych miast Aglomeracji (Bielawa, Dzierżoniów, 

Pieszyce) i zwarte położenie gmin, 

Wyzwania rozwojowe: 

− przeciwdziałanie utracie funkcji społeczno-gospodarczych miasta Bielawa 

oraz negatywnym zjawiskom społecznym;  m.in.: z przekształcaniem obszarów 

aglomeracji w „sypialnię” większych ośrodków miejskich. 

 

3. Środowisko naturalne 

3.1. Położenie geograficzne 

Bielawa położona jest na Przedgórzu Sudeckim, u podnóża Gór Sowich. Rozciąga się na 

długości 9 kilometrów wzdłuż potoku Bielawica, na wysokości 275–450 m n.p.m. Część jej 

terenów leży w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Na terenie miasta znajduje się 

zbiornik wodny pn. „Jezioro Bielawskie”, pełniący funkcje rekreacyjne. 

3.2. Obszary przyrodnicze 

Obszary prawnie chronione. Obszarowymi formami ochrony przyrody objęto miasto Bielawa 

(1,3 tys. ha, 38,3% gminy). Pojedyncze twory przyrody w powiecie objęto ochroną w formie 

28 w mieście Bielawa. 

Tabela 4. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (ha) [2020]. 

Nazwa ogółem 
rezerwaty 
przyrody 

parki 
krajobrazowe 

obszary 
chronionego 

krajobrazu 

użytki 
ekologiczn

e 

Bielawa 1 385,71 28,21 1 385,50 0,00 0,00 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Tereny zieleni urządzonej. Tereny gminnych parków, zieleńców i zieleni osiedlowej w 

Bielawie zajmują Bielawa 2,8% powierzchni.  

Tabela 5. Tereny zieleni urządzonej (ha) [2020]. 

Nazwa 
udział 

w powierzchni 
jst ogółem (%) 

parki 
spacerowo - 

wypoczynkowe 
zieleńce 

zieleń 
uliczna 

tereny 
zieleni 

osiedlowej 

parki, 
zieleńce i 

tereny 
zieleni 

osiedlowej 

cmentarze 
lasy 

gminne 

Bielawa  2,8 60,58 15,40 19,90 25,07 101,05 14,40 6,57 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

3.3. Zasoby środowiska 

Gleby. Przeważającym typem gleb na obszarze powiatu dzierżoniowskiego są gleby 

brunatne i płowe). Ich procentowy udział w gminie miejskiej Bielawa to 93,0%. 
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W gminie miejskiej Bielawa, przeważają gleby dobre i średnio–dobre (klasy IIIa i IIIb). 

3.4. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Zgodnie z Oceną poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2017-2019 

w województwie dolnośląskim5 – w oparciu o wyniki pomiarów wykonanych przez Inspekcję 

Ochrony Środowiska, w latach 2018-2019 w żadnym z przebadanych punktów 

zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności, na terenie Gminy Bielawa nie 

stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego pól elektromagnetycznych, który wynosi 

7 V/m. 

Lp. Nazwa punktu pomiarowego 
Rok pomiaru 

Wynik 
[V/m] 

% wartości dopuszczalnej 
[%] 

1. Bielawa, ul. Generała Berlinga 2018 0,3 4,2% 

Źródło: opracowanie na podstawie Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2017-2019 
w województwie dolnośląskim, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2020. 

3.5. Bezpieczeństwo 

Zdiagnozowano w Bielawie miejsca predysponowane do występowania osuwisk.  

4. Transport i komunikacja 
4.1. Transport drogowy 

Przez obszar Gminy Bielawa przebiega droga wojewódzka nr: 384  relacji: Nowa Ruda – 

Wolibórz – Bielawa – Dzierżoniów – Uciechów – Sieniawka – Łagiewniki, główne 

połączenie powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem, autostradą A4 oraz przejściem 

granicznym do Czech (Tłumaczów-Otovice), jeden z najważniejszych ciągów 

transportowych obsługujących zespół miast Dzierżoniów – Bielawa – Pieszyce, należący 

do bardziej obciążonych ruchem dróg wojewódzkich Dolnego Śląska.  

Podstawowy układ komunikacyjny obszaru uzupełnia gęsta sieć dróg powiatowych 

i gminnych, których stan techniczny i nawierzchni wraz z potrzebami inwestycyjnymi 

przedstawiono w tabelach poniżej. Dodatkowo znaczną część potrzeb remontowych i 

inwestycyjnych stanowią drogi wewnętrzne oraz drogi transportu rolnego. 

Tabela 6. Publiczne drogi gminne rodzaj nawierzchni (km) [2020]. 

Nazwa 

Nawierzchnia ulepszona Nawierzchnia gruntowa 

ogółem bitumiczna betonowa kostka ogółem 
wzmocniona 

żwirem, 
żużlem itp. 

naturalna 
(z gruntu 

rodzimego) 

Bielawa  62,00 48,50 0,50 0,50 2,00 2,00 0,00 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędów Miast i Gmin AD. 

Tabela 7. Stan techniczny/nawierzchni publicznych dróg gminnych (km) [2020]. 

Nazwa / Długość 
[km] 

bardzo dobry dobry zadowalający zły bardzo zły 

Bielawa  15,00 10,00 20,0 10,00 7,00 
Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędów Miast i Gmin AD. 

                                                           
5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu 
Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2020. 
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Tabela 8. Potrzeby remontowe i inwestycyjne w zakresie publicznych dróg krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych [2020]. 

Lp. 
Numer 
drogi 

Nazwa odcinka [relacja] Długość [km] 
Stan 
techniczny / 
nawierzchni 

0. 3017D Bielawa – Piława Dolna 0,80 zły 

1. 117879D ul. 3-go Maja 0,9 dostateczny 

2. 117883D ul. Andersa 0,9 dostateczny 

3. 117896D ul. Bankowa 0,5 dostateczny 

4. 117919D ul. Boczna 0,5 zły 

5. 117927D ul. Frankowskiego 0,7 zły 

6. 117903D ul. Grabskiego 0,7 zły 

7. 117884D ul. Grota Roweckiego 0,5 zły 

8. 117932D ul. Korczaka 0,9 zły 

9. 117946D ul. Nowobielawska 2,0 zły 

10.  Osiedle Podgórskie   

11. 117904D 
ul. Piastowska (od pl. Wolności do skrzyżowania z 
ul. H. Sienkiewicza) 

0,2 zły 

12. 117898D ul. Pileckiego 0,6 zły 

13. 117887D ul. Piłsudskiego 0,8 dostateczny 

14. 117947D Sowia 0,6 zły 

15. 117906D ul. Strażacka 0,3 zły 

16. 
117950D ul. Wolności (od ul. Bohaterów Getta do Placu 

Wolności) 
1,4 zły 

17. 117931D ul. Wysoka 0,4 dostateczny 

18. 117957D ul. Żeromskiego 2,9 zły 

19.  
budowa obwodnicy Bielawy (III etap), do 

oszacowania 
 

20.  
budowa obwodnicy Piławy Dolnej i włączenia do 
niej obwodnicy Bielawy 

do 
oszacowania 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z JST AD.  

Pomiar ruchu. Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu wykonanym w 2015 roku średni 

dobowy ruch roczny (SDRR) zarejestrowany na drogie wojewódzkiej nr 384 na odcinkach: 

Dzikowiec-Bielawa – 1,36 tys. poj./dobę oraz Bielawa – 5 tys. poj./dobę. SDRR w kraju to 

3,5 tys. poj./dobę i w województwie dolnośląskim – 3,4 tys. poj./dobę).  

Tabela 9. Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych i 
wojewódzkich [2015]. 
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384 DZIKOWIEC-BIELAWA 1 358 18 1 089 210 26 10 5 0 

384 BIELAWA 5 051 40 4 481 308 40 20 152 10 

Źródło: opracowanie na podstawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, www.gddkia.gov.pl.  

Wypadki drogowe. Najwyższa liczba wypadków drogowych notowana jest na obszarze miast 

Dzierżoniów i Bielawa.  
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Pojazdy i parkingi. 

Tabela 10. Dane dot. parkingów, miejsc parkingowych i stref płatnego parkowania [2020]. 

Nazwa 

liczba miejsc parkingowych 

ogółem na terenie gminy 

[szt.] 

liczba miejsc parkingowych 

w strefie płatnego 

parkowania [szt.] 

liczba miejsc 

parkingowych dla 

autobusów [szt.] 

Bielawa  1 800 0 0 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędów Miast i Gmin AD. 

4.2. Transport kolejowy 

Przez obszar Gminy Bielawa przebiega czynna linia kolejowa nr: 

− 341, łącząca stację Dzierżoniów Śląski ze stacją Bielawa Zachodnia, na której kursują 

pociągi Kolei Dolnośląskich w relacji Wrocław Główny - Bielawa Zachodnia oraz Legnica 

- Bielawa Zachodnia, obecnie trwają prace nad przedłużeniem trasy do nowej stacji 

Zbiornik Sudety oraz nieczynnej Nowa Bielawa. 

4.3. Komunikacja miejska 

Autobusowy transport zbiorowy na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej (z wyłączeniem 

gminy Łagiewniki) organizuje Gmina Bielawa poprzez Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM) w 

Bielawie, na podstawie porozumienia administracyjnego zawartego w 2009 roku w sprawie 

wspólnej organizacji publicznych linii autobusowych o charakterze komunikacji miejskiej. 

W latach 2017-2027 linie organizowane przez ZKM Bielawa obsługuje wybrane w przetargu 

konsorcjum firm: PPUH „Kłosok” i „A21” (operator).  

Tabela 3. Transport publiczny [2020].  

  

liczba 

przystanków 

[szt.] 

liczba 

przystanków 

wyposażonyc

h w wiaty 

[szt.] 

liczba linii 

[szt.] 

długość 

linii [km] 

liczba 

obsłużonych 

pasażerów 

[szt.] w okresie 

od 01.01.2020 

do 30.09.2020r 

liczba 

autobu

sów 

[szt.] 

Bielawa  66 44 6 107,7 1 021 260  31 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędów Miast i Gmin AD. 

4.4. Drogi rowerowe  

Wyposażenie w infrastrukturę drogową w postaci ścieżek rowerowych z gęstością na 

poziomie 11,68 km/ 100 km2 plasuje miasto Bielawa na 125. miejscu. Ścieżkami rowerowymi 

połączono trzy miasta: Dzierżoniów (21,1 km, tj. 37,7% dróg rowerowych w powiecie), 

Bielawę (18,6 km, tj. 33,3%) i Pieszyce (6,8 km, 12,2). 

Tabela 4. Drogi rowerowe (km) [2019]. 

Nazwa 

ścieżki 

rowerowe 

(drogi dla 

rowerów) 

ogółem 

pod zarządem ścieżki rowerowe na 

gminy 
starost

wa 

urzędu 

marszałkowskie

go 

100 km2 
10 tys. 

ludności 

Bielawa  18,6 5,2 5,4 8,0 51,37 6,23 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 
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4.5. Wyzwania rozwojowe 

Potencjały: 

− dogodna lokalizacja przy drodze krajowej nr 8,  

− poprawa skomunikowania z regionem i krajem poprzez budowę drogi 

ekspresowej S8, 

− gęsta sieć dróg na terenie powiatu i stała poprawa ich stanu technicznego, 

− poprawa warunków podróżowania poprzez rewitalizację i uruchomienie linii kolejowej 

relacji Dzierżoniów – Wrocław, 

− funkcjonujący wspólny system transportu zbiorowego, 

− gęsta sieć istniejących ścieżek rowerowych. 

Wyzwania rozwojowe: 

− reaktywacja linii kolejowych nr 310 Kobierzyce – Piława Górna i nr 318 Srebrna Góra – 

Bielawa Zachodnia (od km 12,380 do km 28,295) 

 
 

5. Infrastruktura techniczna 

Pod względem wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 90% budynków mieszkalnych na 
obszarze Gminy Bielawa podłączonych jest do sieci wodociągowej, a 79% – do sieci 
kanalizacyjnej. 
Tabela 13. Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej w ogóle budynków 
mieszkalnych (%) [2019]. 

Nazwa 
ogółem w miastach na wsi 

wodociąg kanalizacja wodociąg kanalizacja wodociąg kanalizacja 

Bielawa  89,9 79,1 89,9 79,1 
  

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

5.1. Sieć wodociągowa 

Udział korzystających z sieci wodociągowej w mieście Bielawa 96,9%.  

Tabela 14. Sieć wodociągowa [2019]. 

Nazwa 

długość czynnej sieci 

rozdzielczej [km] 

ludność korzystająca 

z sieci wodociągowej 

[os.] 

udział korzystający z sieci w 

ogóle ludności [%] 

ogółem 

zarządzie bądź 

administracji 

gminy  

ogółem 
w 

miastach 
ogółem 

w 

miastac

h 

na wsi 

Bielawa  65,5 0,0 28 957 28 957 96,9 96,9   

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

W analizowanym okresie czasu, zużycie wody na 1 mieszkańca w Bielawie (21 m3) 
kształtowało się na poziomie zdecydowanie poniżej średniej na terenie całego powiatu 
(26,6 m3), w województwie dolnośląskim (34,1 m3) i kraju (33,7 m3). 
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Tabela 15. Awarie sieci wodociągowej (szt.) [2015-2019]. 

Nazwa 
awarie sieci wodociągowej 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bielawa  36 41 29 20 21 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

 

Tabela16. Zużycie wody z wodociągów (m3) [2014-2019]. 

Nazwa 

na 1 mieszkańca  na 1 korzystającego 
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28,0 27,9 

1,8

% 

28,

4 
28,8 29,1 28,6 28,9 28,9 1,8% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Poniżej przedstawiony został wykaz najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych, remontowych 

i modernizacyjnych na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej i Gminy Bielawa w zakresie 

sieci wodociągowej: 

Tabela 5 Potrzeby inwestycyjne i remontowe gmin w zakresie sieci wodociągowej [2020]. 

Aglomeracja Dzierżoniowska 

Najpilniejszą potrzebą remontową w zakresie sieci wodociągowej, wymagającą współpracy 

w ramach powiatu, jest zakończenie budowy magistrali wodociągowej (wodociągu tranzytowego) 

Lubachów – Pieszyce – Dzierżoniów – Bielawa − głównego wodociągu zaopatrującego mieszkańców 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej w wodę pitną. Doprowadza on wodę z SUW Lubachów w Zagórzu 

Śląskim, która była gruntownie przebudowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I", współfinansowanego ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 

2007-2013. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych procesów technologicznych (m.in. filtracja przez 

filtry samopłuczące oraz przez filtry węglowe, ozonowanie, dezynfekcja UV i dwutlenkiem chloru) 

SUW Lubachów dostarcza wodę bardzo dobrej jakości, która spełnia wymagania przewidziane dla 

wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców. Dotychczas woda z SUW Lubachów jest 

dostarczana na teren aglomeracji istniejącym rurociągiem żeliwnym DN600 (na odcinku od SUW 

Lubachów do Pieszyc) i dalej DN400 (na odcinku od Pieszyc do Dzierżoniowa i od Pieszyc do 

Bielawy).. Na wykonanie nowego wodociągu tranzytowego Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w 

Dzierżoniowie (WiK) posiada opracowaną dokumentację projektową wraz z kompletem pozwoleń 

na budowę. Budowa wodociągu, z uwagi na uwarunkowania terenowo-prawne, została podzielona 

na VII etapów. Łączna długość budowanej magistrali wynosi 26,70 km. Dotychczas wykonano 

odcinki o długości 8,55 km. Do zakończenia realizacji inwestycji pozostało do wykonania kilka 

odcinków o długości 18,15 km. Do wykonania pozostały etapy: I (Bojanice – Lutomia Górna), II, IV 

(SUW Lubachów – Bystrzyca Górna – Bojanice), Vb (Bielawa), VI (Pieszyce – Dzierżoniów). WiK Sp. z 

o.o. od wielu lat stara się pozyskać środki na dokończenie budowy tej magistrali. W roku 2020 

inwestycję zgłoszono do dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz do 

Krajowego Planu Odbudowy. 

Bielawa 

Potrzeby inwestycyjne na terenie miasta Bielawa obejmują budowę sieci wodociągowej 

w ul. Korczaka wraz ze zbiornikiem do magazynowania wody, na terenach inwestycyjnych powyżej 

zbiornika „Jezioro Bielawskie”, w rejonie ulic Letniej i Wodnej oraz na zdegradowanych terenach po 

byłych zakładach ZPB Bielbaw. Potrzeby remontowe obejmują natomiast przebudowę (wymianę) 
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sieci wodociągowej w pasie ulic: Wysokiej, Frankowskiego, Grabskiego, Strażackiej, Cmentarnej, 

Teatralnej, Wolności, Pileckiego, Mickiewicza, Słowackiego. 

5.2. Sieć kanalizacyjna  

Infrastruktura kanalizacyjna na obszarze powiatu 

dzierżoniowskiego obejmuje 267,6 km sieci oraz 

prawie 7 tys. przyłączy prowadzących do 

budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania, w tym 172,5 km sieci znajduje się w 

zasobach Spółki Wodociągi i Kanalizacja, która 

odbiera ścieki od m.in. gminy Bielawy.  

Tabela 18. Awarie sieci kanalizacyjnej 
(szt.) [2015-2019]. 

Nazwa 
awarie sieci kanalizacyjnej 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bielawa  180 168 206 119 105 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Tabela 19. Sieć kanalizacyjna [2019]. 

Nazwa 

długość czynnej sieci 

rozdzielczej [km] 

przyłącza 

prowadzące do 

budynków 

mieszkalnych 

i zbiorowego 

zamieszkania 

[szt.] 

ludność 

korzystająca z sieci 

wodociągowej 

[os.] 

udział korzystający z sieci 

w ogóle ludności [%] 

ogółem 

zarządzie 

bądź 

administracji 

gminy  

ogółem 
w 

miastach 
ogółem 

w 

miastach 
na wsi 

Bielawa  60,3 0,0 2 015 26 204 26 204 87,7 87,7   

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS oraz Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.. 

5.3. Gospodarka ściekowa  

Ścieki na terenie Aglomeracji oczyszczane są w 3 oczyszczalniach ścieków z podwyższonym 

usuwaniem biogenów. Jedna z nich zlokalizowana jest w Bielawie 

Udział korzystających z oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów w ogóle 

populacji powiatu wynosił natomiast aż 71,6%, co plasuje go na 3. miejscu wśród powiatów 

ziemskich w województwie dolnośląskim. W mieście i Bielawa wskaźnik ten wynosił aż 99,7%. 

Tabela 20. Ludność korzystająca z oczyszczalni (os.) [2019]. 

Nazwa ogółem biologiczne 

z podwyższonym 

usuwaniem 

biogenów 

z podwyższonym 

usuwaniem biogenów w % 

ludności 

Bielawa  29 792 0 29 792 99,7 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Mieszkańcy korzystają również z 45 zbiorników bezodpływowych, z których nieczystości 

oczyszczane są w 25 przydomowych oczyszczalniach lub wywożone do 4 stacji zlewnych.  

Tabela 21. Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych (szt.) [2019]. 

Nazwa zbiorniki bezodpływowe 
oczyszczalnie 

przydomowe 
stacje zlewne 

Bielawa  45 25 0 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Poniżej przedstawiony został wykaz najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych, remontowych 

i modernizacyjnych na obszarze Gminy Bielawa w zakresie gospodarki ściekowej: 

Tabela 22. Potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie gospodarki ściekowej [2020]. 
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Bielawa 

Do najważniejszych planowanych inwestycji na oczyszczalni ścieków w Bielawie w najbliższym czasie 

należy zaliczyć:  

1. Budowa automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych z gminy Bielawa wraz z budową wiaty 

nad kratą mechaniczną i ręczną na podstawie opracowywanej dokumentacji technicznej.  

2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowego ciągu 

mechanicznego oczyszczania ścieków w zakresie nowej kraty mechanicznej jedna podstawowa + 

jedna rezerwowa wraz z instalacjami do płukania, odwadniania, rozdrabniania i magazynowania 

skratek, budowa piaskownika z instalacją do ujmowania piasku oraz z instalacją do przyjmowania 

zanieczyszczeń z czyszczenia sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej. 3. Budowa kolektora 

odpływowego ścieków oczyszczonych wraz z komorą pomiarową. 

 

5.4. Sieć gazowa i cieplna 

Przez obszar Aglomeracji Dzierżoniowskiej przebiega ogółem 318,8 tys. km sieci gazowej, w 

tym 83,7% stanowi sieć rozdzielcza. Najwyższą dostępność do sieci posiadają ośrodki 

miejskie – m.in. Bielawa (97,3% mieszkańców). 

Tabela 23. Sieć gazowa [2019]. 

Nazwa 

długość 

czynnej 

sieci 

ogółem 

[m] 

długość 

czynnej sieci 

przesyłowej 

[m] 

długość 

czynnej 

sieci 

rozdzielczej 

[m] 

odbiorcy 

gazu 

[gosp.] 

odbiorcy 

gazu 

ogrzewający 

mieszkania 

gazem 

[gosp.] 

ludność 

korzystająca 

z sieci 

gazowej 

[os.] 

udział 

korzystających 

z gazu w ogóle 

mieszkańców 

[%] 

Bielawa  83 593 2 351 81 242 11 061 1 354 29 064 97,3 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Długość sieci cieplnej w jednostkach koncesjonowanych obejmuje 2 11,7 km na terenie 

miasta Bielawa) oraz przyłączy do budynków 3,2 km. Koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i 

dystrybucję ciepła w mieście Bielawa posiada Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie i 

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  

5.5. Gospodarka odpadami 

Odpadów zmieszanych, zebranych w mieście Bielawa (28,0%).  

 
Tabela 24. Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku [2014-2019]. 

Nazwa 

ogółem [t] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Zmiana  

2017-

2019 

 

Bielawa  8 034,80 8 232,42 8 548,22 8 546,12 8 424,90 7 995,09 -6,4%  

 

Nazwa 

ogółem na 1 mieszkańca [kg] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zmiana  

2017-

2019 

Bielawa  258,6 266,9 280,3 282,3 279,8 266,8 -5,5% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 
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Tabela 25. Masa odpadów zebranych selektywnie w ciągu roku (t) [2017-2019]. 

Nazwa 

ogółem z gospodarstw domowych 

2017 2018 2019 

Zmiana 

2017-

2019 

2017 2018 2019 

Zmiana 

2017-

2019 

Bielawa  976,13 

1 

440,29 

2 

077,68 112,8% 962,62 

1 

440,29 

2 

077,68 115,8% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Tabela 26. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów (%) [2017-2019]. 

Nazwa 

ogółem z gospodarstw domowych 

2017 2018 2019 
Zmiana  

2017-2019 
2017 2018 2019 

Zmiana  

2017-2019 

Bielawa  10,3 14,6 20,6 100,0 pkt% 12,1 16,8 23,2 91,7 pkt% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Tabela 27. Wskaźniki gospodarki odpadami komunalnymi (%) [2019]. 

Nazwa 

wskaźnik 

przedsiębiorstw 

realizujących 

odbiór 

zmieszanych 

odpadów 

komunalnych 

wskaźnik 

świadczenia usług 

odbioru odpadów 

komunalnych 

z nieruchomości 

zamieszkanych 

wskaźnik 

świadczenia usług 

odbioru odpadów 

komunalnych z 

nieruchomości 

niezamieszkanych 

wskaźnik 

efektywności 

kosztowej ogółem 

usług odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Bielawa  18,2 86,3 13,7 640,54 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Miasto Bielawa jest członkiem Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który 

zgodnie ze statutem przejął uprawnienia i obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

Na dzień 20.09.2020 r. w systemie odbioru odpadów znajdowało się 23 296 osób z miasta 

Bielawa.  

5.6. Internet szerokopasmowy  

Największa liczba punktów adresowych bez dostępu do internetu szerokopasmowego 

wskazana została m.in. na terenie miasta Bielawa. 
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Schemat 4. Dostęp do internetu szerokopasmowego [2019] gmina Bielawa. 

  

 
 

 
Źródło: opracowanie na podstawie www.uke.gov.pl 

5.7. Wyzwania rozwojowe 

Potencjały: 

- funkcjonowanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Ekologiczne Centrum 

Odzysku sp. z o.o. w Bielawie 

 

  



22 

6. Gospodarka przestrzenna 

6.1. Planowanie przestrzenne 

Tabela 28. Wykaz obowiązujących dokumentów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego [2020]. 

Nazwa  Studium Uchwała przyjmująca 

Bielawa 

Studium uwarunkowań kierunków 

zagospodarowania przestrzennego zespołu miast 

Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce 

Uchwała Nr XXVIII/220/2000 Rady 

Miejskiej Bielawy z dnia 29 

listopada 2000 roku ze zmianami6 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 29. Powierzchnia terenów wskazanych w studium [2019]. 

Nazwa 

powierzchnia (ha) terenów wskazanych w studium 

do 

sporządzenia 

mpzp 
 

wymagających zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych 

na cele nierolnicze 

wymagających zmiany 

przeznaczenia gruntów 

leśnych na cele nieleśne 

Bielawa  650 110 0 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Tabela 30. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach 
zabudowy [2014-2019]. 

Nazwa 

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego (szt.) 

decyzje o warunkach zabudowy ogółem 

(szt.) 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

o
g

ó
łe

m
 

2
0

1
4

-

2
0

1
9

 
2

0
1

4
 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

o
g

ó
łe

m
 

2
0

1
4

-

2
0

1
9

 

Bielawa  10 8 19 19 13 16 85 58 59 77 67 70 86 417 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

 

  

                                                           
6 Zmiany: Uchwała Nr XXVIII/220/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 listopada 2000 r., Uchwała Nr XLVIII/349/2006 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 22 lutego 2006 r., Uchwała Nr XI/84/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 maja 2007 r., Uchwała 
XLVII/337/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 września 2009 r., Uchwała LXVII/467/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 
października 2010 r., Uchwała XXIII/248/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 maja 2012 r., Uchwała XLII/415/13 Rady Miejskiej 
Bielawy z dnia 25 września 2013 r., Uchwała Nr XLVII/459/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2014 r., Uchwała Nr 
LVI/552/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2014  
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Sfera środowiskowo-przestrzenna w 
Gminie Bielawa na tle grup 
porównawczych 

Gmina miejska Bielawa 

 
Źródło: opracowanie na podstawie www.systemanaliz.pl 
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7. Demografia 

7.1. Sytuacja demograficzna 

 

Liczba ludności zamieszkująca miasto Bielawa (29,8 tys. os., 29,6%). 

W 2019 roku Gminę Bielawa zamieszkiwało 29,8 tys. osób, czyli 29,6% ludności Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej. Pod względem liczby ludności Gmina Bielawa plasuje się na 2. miejscu w 

powiecie dzierżoniowskim. 

Zagęszczenie ludności na terenie miasta Bielawa stanowi 825 os./km2. 

Tabela 31. Liczba ludności [2014-2019]. 

Nazwa 
Liczba ludności [os.] 

Zmiana 2014-

2019 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 [os.]  [%] 

POLSKA 

38 478 

602 

38 437 

239 

38 432 

992 

38 433 

558 

38 411 

148 

38 382 

576 
-96 026 -0,2 

DOLNOŚLĄSKIE 

2 908 

457 

2 904 

207 

2 903 

710 

2 902 

547 

2 901 

225 

2 900 

163 

-8 294 

-0,3 

Powiat 

dzierżoniowski 104 075 103 349 102 649 102 077 101 437 100 813 

-3 262 

-3,1 

Dzierżoniów (m.) 

34 

168,00 

33 

946,00 33 785 33 653 33 344 33 137 

-1 031 

-3,0 

Bielawa  30 987 30 652 30 357 30 207 30 055 29 872 -1 115 -3,6 

Pieszyce  9 586 9 628 9 633 9 550 9 492 9 410 -176 -1,8 

Piława Górna  6 702 6 633 6 569 6 479 6 457 6 394 -308 -4,6 

Dzierżoniów (w.) 9 335 9 250 9 199 9 185 9 138 9 092 -243 -2,6 

Łagiewniki  7 531 7 541 7 495 7 458 7 449 7 438 -93 -1,2 

Niemcza  5 766 5 699 5 611 5 545 5 502 5 470 -296 -5,1 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Dane dotyczące liczby ludności zameldowanej na pobyt stały i jej zmian w poszczególnych 

miejscowościach na terenie Aglomeracji w latach 2014-2020 przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 32. Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach 
Aglomeracji Dzierżoniowskiej [2014, 2020]. 

Lp. 
Nazwa 

gminy 

Liczba ludności (os.) 

2014 2020 

Zmiana 

2014-2020 

[%] 

Nazwa 

miejscowości 
2014 2020 

Zmiana 

2014-2020 

[os.] 

Zmiana 

2014-

2020 [%] 

2. Bielawa 
30 

987 

29 

067 
-6,2 Bielawa 30 987 29 067 -1 920 -6,2 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Struktura ludności Gminy Bielawa, według ekonomicznych grup wieku, wskazuje na podobny 

udział ludności w wieku produkcyjnym, jak przeciętnie w gminach w regionie i kraju. 

Widoczny jest tu jednak znacznie niższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (14,8% 

wobec 15,5% w powiecie dzierżoniowskim, 17,1% w województwie dolnośląskim i 18,1% w 
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kraju) i wyższy niż przeciętnie udział ludności w wieku poprodukcyjnym (odpowiednio 26,5% 

wobec 25,3%, 23,1% i 21,9%).  

Tabela 33. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku (%) [2019]. 

Nazwa 
w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku produkcyjnym w wieku 

poprodukcyjnym  

Bielawa 14,8 58,8 26,5 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

W Gminie Bielawa jest bardzo wysoki na tle powiatu (31,4), województwa (28,7) i kraju (27,2) 

poziom współczynnika obciążenia demograficznego osobami starszymi (33,2). 

Tabela 34. Wskaźniki obciążenia demograficznego (os.) [2019]. 

Nazwa 
ludność w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym 

współczynnik obciążenia 

demograficznego osobami starszymi 

Bielawa 70,2 33,2 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Na terenie Gminy, utrzymuje się nie bardzo ujemne saldo migracji, zarówno wewnętrznych, 

jak i zagranicznych oraz nie ujemny przyrost naturalny. W 2019 roku odnotowano najniższy 

przyrost naturalny w historii – wyniósł on -6,21 na 1000 mieszkańców. 

Tabela 35. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych (os.) [2016-2019]. 

Nazwa 
saldo migracji wewnętrznych saldo migracji zagranicznych 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Bielawa -25 15 -6 1 -68 -41 -10 9 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Tabela 36 Przyrost naturalny na 1000 ludności [2014-2019]. 

Nazwa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bielawa -4,35 -5,51 -4,53 -5,32 -5,31 -6,21 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

W przypadku trzech wyżej wymienionych jst w 2019 roku odnotowano także niższy niż 

przeciętnie wskaźnik urodzeń żywych na 1000 mieszkańców oraz wyższy wskaźnik zgonów na 

1000 mieszkańców, który w gminie Bielawa osiągnął poziom aż 13,05 przy średnim poziomie 

w województwie wynoszącym 11,28, a w powiecie – 12,56. 

Tabela 37. Urodzenia żywe i zgony na 1000 ludności [2014-2019]. 

Nazwa 
urodzenia żywe na 1000 ludności zgony na 1000 ludności 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bielawa 7,40 7,68 8,13 8,09 7,64 6,84 

11,7

5 

13,2

0 

12,6

6 

13,4

1 

12,9

5 

13,0

5 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 
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7.2. Prognoza demograficzna 

Opracowana w 2014 roku prognoza demograficzna dla gmin7 wskazuje, że przy 

utrzymujących się trendach, liczba ludności Gminy Bielawa do 2030 roku zmniejszy się o 

blisko 2,2 tys. osób.8 

Tabela 38. Prognoza liczby ludności [2025, 2030, 2035]. 

 Nazwa 2019 
Prognoza liczby ludności Zmiana 2019-

2030 2020 2025 2030 2035 

Bielawa 29 872 30 001 28 942 27 696 26 224 -7,3% 

Źródło: opracowanie na podstawie: Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 
roku, IRT, Wrocław 2014. 

8. Zasoby mieszkaniowe  

Zasoby mieszkaniowe Gminy Bielawa tworzy około 2,4 tys. budynków mieszkalnych z 

12,3 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej 697,2 tys. m2. 

Tabela 39. Zasoby mieszkaniowe na terenie powiatu dzierżoniowskiego [2019]. 

Nazwa 
budynki mieszkalne mieszkania powierzchnia użytkowa mieszkań 

[ob.] % [szt.] % [m2] % 

Bielawa  2 449 20,3 12 330 30,9 697 212 27,3 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Dostępność do mieszkań na terenie Gminy, mierzona ich liczbą przypadającą na 

1000 mieszkańców, jest wyższa niż przeciętnie w kraju. Dostępność do mieszkań w Bielawie jest 

412,8 i przekracza ona średnią krajową (385,9), jednak przy jednoczesnej niższej przeciętnej 

powierzchni użytkowej mieszkania − odpowiednio 56,5 m2 przy 74,4 m2 w kraju i 72,7 m2 

województwie dolnośląskim. 

Tabela 40. Dostępność do mieszkań [2019]. 

Nazwa 
przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania 
[m2] 

mieszkania na 1000 
mieszkańców [szt.] 

średnia trzyletnia liczby mieszkań 
oddanych do użytkowania na 
1000 ludności 

Bielawa  56,5 412,8 0,6 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

W latach 2014-2019 liczba mieszkań oddanych do użytku w Bielawie stanowiła 94 szt. Natomiast 

powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania w analizowanym okresie była 8 390 m2. 

Tabela 41. Mieszkania oddane do użytkowania [2014-2019]. 

Nazwa 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ogółem 2014-2019 

liczba mieszkań [szt.] 
Bielawa  9 15 12 39 13 6 94 

  Nazwa powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] 

Powiat 
dzierżoniowski 

12 160 10 115 13 276 13 592 14 143 12 869 25 738 

Bielawa  1 425 2 652 1 740 4 308 1 547 866 8 390 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

                                                           
7 Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku, IRT, Wrocław 2014. 
8 W szacowaniu przyszłej liczby ludności według płci i wieku uwzględniono naturalne przesunięcia kohort oraz przewidywane 
zmiany w zakresie ruchu naturalnego ludności oraz migracji. 
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9. Usługi 

9.1. Oświata i wychowanie 

Żłobki. W Gminie Bielawa działalność opiekuńczą nad dziećmi do lat 3 prowadzi 2 żłobki 

publiczne i 1 prywatny. 

W 2019 roku 13,1% dzieci w wieku żłobkowym, zamieszkujących powiat, było objętych tego typu 

opieką, co było udziałem wyższym niż przeciętnie w kraju (12,4%), jednak poniżej średniego 

udziału w województwie dolnośląskim (19,2%) i w powiecie (14,3%). 

Tabela 42. Żłobki publiczne [2019]. 

Nazwa 

miejsca 
w żłobkach 

dzieci w 
wieku do 
3 lat 
ogółem 

dzieci 
objęte 
opieką 
w żłobkach 

odsetek dzieci objętych 
opieką w żłobkach 

miejsca w żłobkach i 
klubach dziecięcych 
na 1000 dzieci 
w wieku do lat 3 

ogółem ogółem ogółem ogółem 
w 
miastach 

na 
wsi 

ogółem 

[msc.] [osoba] [osoba] [%] [%] [%] [-] 

Bielawa  96 678 89 13,1 13,1 0 142 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Tabela 43. Wykaz żłobków publicznych i niepublicznych [stan 30.09.2020]. 

Nazwa Żłobki Liczba miejsc 
[msc] 

Liczba dzieci 
[os.] 

Bielawa ogółem: 3 259 170 

Żłobek Publiczny w Bielawie 96 94 

Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie 80 30 

Żłobek Niepubliczny „Żyrafka” 83 46 

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędów Miast i Gmin AD. 

Tabela 44. Wychowanie przedszkolne – wskaźniki (os.) [2014-2019]. 

Nazwa 

dzieci w placówkach wychowania 

przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 

3-5 lat 

dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na 

jedno miejsce w placówce wychowania 

przedszkolnego 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
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2
0

1
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0

1
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Bielawa  799 859 815 855 869 880 0,93 0,87 0,82 0,75 0,72 0,80 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Przedszkola. W Gminie Bielawa wychowanie przedszkolne prowadzone jest w 

11 placówkach/oddziałach. Średnia dostępność do przedszkoli na obszarze Gminy jest 

niższa niż w powiecie, województwie czy kraju.  

Tabela 45. Przedszkola publiczne [2014-2019]. 

Nazwa 

obiekty miejsca dzieci 
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Bielawa  11 886 871 873 938 971 906 2,3% 836 746 848 879 894 872 4,31% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 
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Tabela 46. Wykaz przedszkoli publicznych i prywatnych [stan 30.09.2020]. 

Nazwa Przedszkola Liczba miejsc 

[msc] 

Liczba dzieci 

[os.] 

Bielawa ogółem: 8 854 815 

Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie 150 150 

Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie 169 169 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka 

Puchatka 

18 17 

Przedszkole Niepubliczne MIŚ  25 23 

Sportowe Przedszkole Niepubliczne w Bielawie 118 118 

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami 

Integracyjnymi w Bielawie  

86 83 

Niepubliczne Przedszkole Montessori z 

Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie  

176 166 

Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne 

"Parkowe Skrzaty" w Bielawie 

Ponad 112 89 

Przedszkole Publiczne "Zaczarowany Gród" 159  

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędów Miast i Gmin AD. 

Szkoły podstawowe. W Gminie Bielawa działalność oświatową prowadzi 7 szkół 

podstawowych, do których ogółem w 2019 roku uczęszczało koło 2 tys. dzieci, a ich liczba 

stale wzrasta i w porównaniu do 2014 roku zwiększyła się aż o 32,7%.  

Tabela 47. Szkoły podstawowe ogółem [2014-2019]. 

Nazwa 

obiekty uczniowie [os.] absolwenci [os.] 
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Bielawa  7 1 492 1 596 1 468 1 720 1 983 1 980 32,7 230 219 220 - - 259 12,6 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Tabela 48. Wykaz szkół podstawowych [stan 30.09.2020]. 

Nazwa Szkoły podstawowe Liczba miejsc 

[msc] 

Liczba dzieci 

[os.] 

Bielawa ogółem: 5  1 969 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Bielawie 

 488 

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana 

Tuwima w Bielawie 

 615 

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami 

Sportowymi w Bielawie 

 726 

Zespół Szkół Społecznych w Bielawie  144 136 

Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w 

Bielawie (Szkoła Podstawowa) 

56 4 

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędów Miast i Gmin AD. 
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Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku w Gminie Bielawa kształtowały się na 

poziomie poniżej średniego wyniku osiąganego w szkołach podstawowych w powiecie 

dzierżoniowskim i województwie dolnośląskim.  

Schemat 5. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty [2020]. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie OKE we Wrocławiu. 

Tabela 49. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty [2020]. 

Nazwa język polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

Bielawa 53,4 35,3 48,7 30,4 

Szkolnictwo ponadpodstawowe. W 2018 roku na obszarze Gminy Bielawa działalność 

prowadziło 5 szkół ponadpodstawowych.  

Tabela 50. Szkoły ponadpodstawowe [stan 30.09.2020]. 

Nazwa Szkoła ponadpodstawowa Liczba miejsc 

[msc] 

Liczba uczniów 

[os.] 

Bielawa Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie  217 

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie  500-600 

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie   

Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie 123 

Szkoły Niepubliczne w Bielawie Daria Michalska  

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędów Miast i Gmin AD. 

9.2. Kultura  

W 2019 roku w mieście Bielawa zorganizowano 262 imprezy kulturalne, w których udział 

wzięło 122,7 tys. osób, czyli 71% uczestników imprez kulturalnych organizowanych przez 

instytucje kultury na terenie powiatu dzierżoniowskiego. 

Tabela 51. Imprezy organizowane przez jednostkę (centra, domy, ośrodki kultury, kluby i 
świetlice) i uczestnicy [2014-2019]. 

Nazwa 

imprezy [szt.] uczestnicy imprez [os.] 
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Bielawa  180 140 146 140 243 262 45,6% 98 722 86 316 51 559 50 530 127 857 122 752 24,3% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

9.3. Ochrona zdrowia  

Liczba przychodni zlokalizowanych w mieście Bielawa (16). 
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Tabela 52. Podmioty ambulatoryjne [2019]. 

Nazwa przychodnie ogółem praktyki lekarskie 
przychodnie na 10 tys. 

ludności 

Bielawa  16 6 5 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS i Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 

W 2019 roku w mieście Bielawa 32,4%, ogółu porad podstawowej opieki. 

Schemat 6. Podstawowa opieka zdrowotna – porady [2014-2019]. 

 

 
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Na obszarze Gminy Bielawa sprzedaż prowadzi 10 aptek.  

Tabela 53. Apteki i punkty apteczne [2019]. 

Nazwa apteki [ob.] 
punkty apteczne 

[ob..] 

ludność na aptekę ogólnodostępną 

[os.] 

Bielawa  10 0 2 987 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

9.4. Pomoc społeczna 

Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w Gminie Bielawa zmniejsza się z 

roku na rok. W 2019 roku wynosiła średnio 281 osób na 10 tys. ludności. 

Tabela 54. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności [2019]. 

Nazwa  2019 

POLSKA 463 

DOLNOŚLĄSKIE 334 

Powiat dzierżoniowski 331 

Bielawa  281 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 
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9.5. Świadczenia na rzecz rodziny 

Program 500 plus. W Gminie Bielawa w 2018 roku świadczenia z Programu 500 plus 

pobierało w miesiącu przeciętnie 1,5 tys. rodzin na 2,1 tys. dzieci. 

Tabela 55. Świadczenia z Programu rodzina 500 plus [2017-2018].  

Nazwa 

przeciętna miesięczna liczba rodzin 

pobierających świadczenie 

liczba dzieci, na które rodziny 

otrzymują świadczenie 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Bielawa  1 565 1 459 bd. 2 258 2 123 bd. 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 
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10. Gospodarka i rynek pracy 

10.1. Przedsiębiorczość 

Na obszarze Gminy Bielawa w 2019 roku, w rejestrze REGON, zarejestrowanych było 3 tys. 

podmiotów gospodarczych, czyli 27,6% przedsiębiorstw powiatu dzierżoniowskiego. Przeciętnie 

na 10 tys. mieszkańców działalność prowadzi tu 1 014 podmiotów gospodarczych.  

 
Schemat 7. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg poszczególnych 
gmin powiatu dzierżoniowskiego [2019]. 

 
Tabela 56. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (wskaźniki) [2019]. 

Nazwa 

podmioty wpisane do 

rejestru REGON na 

10 tys. ludności 

podmioty gospodarki 

narodowej o liczbie 

pracujących powyżej 

49 osób na 10 tys. 

mieszkańców 

osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą na 10 tys. 

mieszkańców 

Bielawa  1 014 5,4 648 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Na obszarze Gminy Bielawa, podobnie jak w kraju i powiecie, najliczniej działalność prowadzą 

podmioty związane z handlem i naprawą pojazdów (21%), znaczący udział ma również działalność 

związana z obsługą rynku nieruchomości (19,1%).  

Tabela 57. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego wg sekcji PKD 2007 [2019]. 

Nazwa / 

Sekcja 
ogółem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S i T 

Bielawa 3 030 11 1 287 3 5 392 636 187 83 54 60 579 175 67 4 96 162 57 163 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych 

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

Sekcja F – Budownictwo 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

Sekcja P – Edukacja 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa 

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 

wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Bielawa 27,6%

Dzierżoniów (m.) 38,4%Pieszyce 10,0%

Piława Górna 5,6%

Dzierżoniów (w.) 8,4%

Łagiewniki 5,3%

Niemcza 4,7%
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Podobnie jak w powiecie i kraju dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób (2,9 tys. 

podm. gosp.), działalność prowadzi tu również 94 małych przedsiębiorstw (zatrudnienie od 10 do 

49 osób), 15 średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób) oraz 1 duże deklarujące zatrudnienie 

do 1000 osób. 

Tabela 58. Podmioty wg klas wielkości [2019]. 

Nazwa ogółem 0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 - 999 

Bielawa 3 030 2 920 94 15 1 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Na obszarze Gminy działalność gospodarczą prowadzi 1,9 tys. osób fizycznych lub 648 osób na 10 

tys. mieszkańców.  

Tabela 59. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą [2014-2019]. 

Nazwa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zmiana 2014-2019 

Bielawa 1 901 1 882 1 843 1 834 1 882 1 935 1,8% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Tabela 60. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców [2014-
2019]. 

Nazwa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zmiana 2014-2019 

Bielawa  613 614 607 607 626 648 5,7% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Udział osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w liczbie podmiotów gospodarki 

narodowej ogółem, w Gminie wynosi 63,9%, co jest poziomem zbliżonym do średniej w powiecie 

dzierżoniowskim (64,7%) i województwie dolnośląskim (65,6%),a niższym niż przeciętnie w kraju 

(71,3%).  

Tabela 61. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w liczbie podmiotów 
gospodarki narodowej ogółem (%) [2014-2019]. 

Nazwa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zmiana 2014-2019 

Bielawa  64,5 63,8 62,8 62,3 63,5 63,9 -0,9% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Instytucje Otoczenia Biznesu. Oferują instytucje otoczenia biznesu (IOB), przedsiębiorcom oraz 

osobom chcącym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, usługi wspierające w 

szerokim zakresie. Ich zadaniem jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości m.in. poprzez 

inicjowanie i realizowanie programów, doradztwo ekonomiczno-prawne, wsparcie lokalowe i 

finansowe oraz organizację szkoleń. Dostępność do IOB na obszarze Gminy Bielawa, mierzona 

liczbą IOB na 10 tys. podmiotów gospodarki narodowej, jest ponad dwukrotnie wyższa niż 

przeciętnie w kraju – 2 108,9 wobec 864.  

Tabela 62. Instytucje otoczenia biznesu na 10 tys. podmiotów gospodarki narodowej [2019]. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zmiana 2014-2020 

Bielawa  2 080,8 2 046,8 2 077,7 2 091,7 2 109,3 2 108,9 1,4% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Na obszarze powiatu funkcjonują również m.in.: Bielawski Park Przemysłowy (24 ha) 

i Dzierżoniowski Park Przemysłowy (7,5 ha), Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości . 
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Tabela 63. Formy wsparcia MŚP dostępne w jst Aglomeracji Dzierżoniowskiej [2020]. 

Forma wsparcia 

Bielawa 

− Pomoc de minimis,  

− zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. 

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędów Miast i Gmin AD.  

Tabela 64 Wykaz wolnych terenów w podstrefach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park” Sp. z o.o.  na terenie powiatu dzierżoniowskiego [2020]. 

Lp. Nazwa podstrefy Powierzchnia 

[ha] 

Adres 

1. Bielawa 4.9463 ul. Grunwaldzka, 58-260 Bielawa 

Źródło: opracowanie na podstawie https://invest-park.com.pl 

Tabela 65. Wykaz inwestorów w podstrefach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na 
terenie powiatu dzierżoniowskiego [2020]. 

L

p. 

Nazwa Adres Główny 

kapitał 

Branża Przedmiot działalności 

 PODSTREFA 

BIELAWA 

    

1. DRG AGRO 

GROUP Daniel 

Gogolewski 

ul. Tuszyn 6 

58-207 Tuszyn 

Polska Produkcja 

metalowa 

Usługi nakładania powłok na 

metale, cynkowanie ogniowe 

2. Element Polska 

Sp. z o.o. 

Wolności 22/24,  

58-260 Bielawa 

Polska Produkcja 

metalowa 

Wyroby kształtowane lub gięte 

na zimno 

3. JAMTEX  

Sp. z o.o. 

ul. Piastowska 

18 A 

58-260 Bielawa 

Polska Tekstylia Gotowe wyroby tekstylne (z 

wyłączeniem odzieży) 

4. Techspring  

Sp. z o.o. 

ul. Grunwaldzka 

2 

58-260 Bielawa 

Polska Motoryza

cyjna 

Produkcja cewek powietrznych 

orz sprężyn ściskanych, 

skrętnych, rozciąganych i 

kształtowych, na potrzeby 

przemysłu elektronicznego 

i motoryzacyjnego 

5. DOMINO 

POLSKA spółka 

z ograniczoną 

odpowiedział-

nością spółka 

komandytowa 

ul. Rzeźnicza 4 

58-200 

Dzierżoniów 

Polska Logisty-

czna 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Raportu o stanie Miasta Dzierżoniów 2019 i https://invest-park.com.pl 

Tabela 66. Wykaz gminnych terenów inwestycyjnych [2020]. 

Lp. Lokalizacja 
Powierzchnia 

[ha] 

Uzbrojenie  [TAK / NIE] 

 Bielawa   

1. ul. Grunwaldzka  - 59/2  1,6632 Tak 

2. ul. Strefowa - 61/11, 61/10, 61/9, 61/18, 

61/17 

4,9463 Tak 
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Lp. Lokalizacja 
Powierzchnia 

[ha] 

Uzbrojenie  [TAK / NIE] 

3. ul. Liliowa  - 1330/13, 1330/14,1330/15, 

1330/5, 1335 

4,5085 Tak 

4. ul. Księdza Jerzego  Popiełuszki – 1351, 

878/15, 878/12, 877 

1,0289 Tak 

5. ul. Jaśminowa – 1328/1, 1328/2, 1328/3, 

875/3, 875/4, 875/1, 869/1 

1,9575 Tak 

Źródło: opracowanie na podstawie informacja z Urzędów Miast i Gmin z AD. 

Tabela 67. Gminne produkty lokalne [2020]. 

Bielawa 

Browar Wielka Sowa − piwa klasyczne, piwa nowofalowe, 

Bielawska Wytwórnia Napojów − napój zbożowy ZBOŻO, 

Winnica Bielawska − szlachetne odmiany „vitis vinifera”, cechujące się najwyższą jakością win, 

naturalne, oryginalne wina, 

Zakład przetwórstwa mięsnego Jerzy Gawrycki − blisko 300 różnych asortymentów wędlin i mięsa 

wieprzowego, wołowego i drobiowego; 

Źródło: opracowanie na podstawie informacja z Urzędów Miast i Gmin z AD. 

Tabela 68. Gminne specjalizacje branżowe [2020].  

 

Bielawa 

metalowa,  

tekstylna,  

motoryzacyjna, 

logistyczna,  

turystyczna,  

elektromechaniczna, 

Źródło: opracowanie na podstawie informacja z Urzędów Miast i Gmin z AD. 

Targowiska. Na terenie Gminy Bielawa zlokalizowano jest 1 targowisko. Prowadzi tu działalność 25 

stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej ogółem i czynnych codziennie.  

Tabela 69. Targowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego [2019]. 
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  [ob.] [ob.] [m2] [m2] [ob.] [ob.] 
Bielawa  1 1 12 163 3 192 25 25 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

10.2. Rynek pracy  

Pracujący. Przeciętnie na 1000 ludności w gminie pracują więc 127 osób, jest to zdecydowanie 

niższy poziom niż przeciętnie w powiecie (162 os.), województwie dolnośląskim (276 os.) i kraju 

(255 os.).  
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Tabela 70. Pracujący na 1000 ludności wg faktycznego miejsca pracy (os.) [2014-2019]. 

 Nazwa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Zmiana 2014-

2019 

Bielawa  115 113 124 121 124 127 10,4 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Bezrobocie. Na koniec września 2020 roku stopa bezrobocia  wynosiła 22,1% w mieście Bielawa 

(325 os.). 

 

11. Turystyka, sport i rekreacja 
11.1. Atrakcje turystyczne  

Jezioro Bielawskie (Zbiornik/Zalew Sudety) (Gmina Bielawa) – malowniczo położony sztuczny 

zbiornik zlokalizowany na obrzeżach Bielawy, dający możliwość zarówno rodzinnego i aktywnego 

wypoczynku, z piaszczystą, strzeżoną plażą, molem prowadzącym do wyspy, ośrodkiem 

wypoczynkowym, polem kempingowym, basenem z wodnym placem zabaw, wakeboardem, 

wakeparkiem, a także z boiskami sportowymi, siłownią plenerową i lokalami gastronomicznym, 

przystanią z wypożyczalnią sprzętu wodnego, z której wyruszyć można na jezioro kajakiem lub 

rowerem wodnym. 

Kalenica (Gmina Bielawa) − trzeci pod względem wysokości szczyt Gór Sowich (964 m n.p.m.) 

z metalową wieżą widokową. 

Wieża Widokowa Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Bielawie (Miasto Bielawa) − wieża 

kościoła, o wysokości 101 m, należąca do czołówki najwyższych wież kościelnych w Polsce, z 4 

tarasami widokowymi, wyposażonymi w urządzenia teleoptyczne oraz tablice informacyjne, z 

panoramą Gór Sowich, Wzgórz Bielawskich i Masywu Ślęży. 

Wieża Widokowa na Górze Parkowej (Miasto Bielawa) − wieża widokowa, do której prowadzą 3 

szlaki spacerowe o zróżnicowanym stopniu trudności oraz ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Góra 

Parkowa”, teren przystosowany do turystyki rowerowej i pieszej.  

Trakt Linowy (Miasto Bielawa) – 200 m trakt linowy w bielawskim Parku Miejskim, dedykowany 

zarówno dla dorosłych, jak również dla dzieci i młodzieży, pokonując kolejne przeszkody trasy, 

wśród koron parkowych drzew można podglądać zwierzęta i ptaki gnieżdżące wśród konarów. 

Szkoła Leśna (Gmina Bielawa) − terenowy ośrodek edukacyjny w Bielawie, położony 

w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Gór Sowich, promujący postawy 

proekologiczne i będący  elementem opracowanej przez miasto strategii edukacji ekologicznej. 

Wśród zabytków i pozostałych atrakcji na obszarze Bielawy wymienić należy:  

Fontanna z Sową, Kościół pw. Bożego Ciała, Kościół pw. Świętego Ducha, Kościół pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Pałac Sandreckich, Pomnik Paula Felshmanna, Krzyż 

milenijny na Wzgórzu Pojednania, zabytkowe wille, krzyże pokutne. 

Szlaki turystyczne, rowerowe, piesze i ścieżki przyrodnicze: 

Szlaki turystyczne: 

- Trasa Kajakowa (Miasto Bielawa) – zlokalizowana w Parku Miejskim w Bielawie, gdzie w otoczeniu 

przyrody, mostów i urokliwej fontanny, można popływać kajakiem lub rowerem wodnym. 
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Wypożyczalnię sprzętu, prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to jedyna w regionie trasa 

kajakowa w miejskim parku. 

- System Tras Rowerowych − dzięki ukształtowaniu terenu i dobrze przygotowanym trasom powiat 

dzierżoniowski jest doskonałym miejscem dla wszystkich cyklistów. Są to szlaki turystyczne i 

krajobrazowe, ale również trudniejsze i bardziej wymagające trasy MTB: 

Tabela 71. Wykaz rowerowych tras turystyczno-krajobrazowych w powiecie dzierżoniowskim. 

− TURYSTYCZNO-KRAJOBRAZOWYCH 

Lp. Nazwa Trasa Długość Oznakowanie Stopień trudności 

1. Szlak 

niebieski 

2 

Bielawa - Owiesno - Kietlice - 

Ostroszowice - Myśliszów - Bielawa 

15,9 km Trasa dobrze 

oznakowana 

średni, 

przeznaczona dla 

całej rodziny 

2. Szlak 

zielony 

Dzierżoniów - Bielawa - Owiesno - 

Piława Dolna - Dobrocin - Uciechów 

- Włóki - Nowizna - Dzierżoniów 

32,4 km Trasa dobrze 

oznakowana 

średni 

3. Szlak 

żółty 

Bielawa - Pieszyce - Bratoszów - 

Piskorzów - Dorotka -Pieszyce - 

Bielawa 

23,9 km Trasa dobrze 

oznakowana 

średni 

Źródło: Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020, IPC Instytut Badawczy. 

Tabela 72. Wykaz rowerowych MTB w powiecie dzierżoniowskim (DO WERYFIKACJI GMIN). 

Lp. Nazwa Przebieg Długość 

1. Czarna 

Bielawa 

Bielawa-Zbiornik Sudety - Stara Jodła - Wielka Sowa - Kozie Siodło - 

Przełęcz Jugowska - Schronisko Bukowa Chata - Schronisko 

Zygmuntówka - Bielawska Polana -Kalenica - Bielawa-Zbiornik Sudety 

45,2 km 

2. Czerwona 

Bielawa 

Bielawa-Zbiornik Sudety - Jodłownik - Przełęcz Woliborska - Wigancicka 

Polana -Bielawa-Zbiornik Sudety 

31,3 km 

3. Niebieska 

Bielawa 

Bielawa-Zbiornik Sudety - Trzy Buki - Przełęcz Jugowska - Kozia Równia - 

Kalenica -Bielawska Polana - Bielawa-Zbiornik Sudety 

28,5 km 

4. Żółta 

Bielawa 

Przełęcz Waliborska - Bielawska Polana - Przełęcz Jugowska - Bielawska 

Polana -Przełęcz Waliborska 

20,9 km 

5. Pomarańczo

wa Bielawa 

Kozie Siodło - Przełęcz Walimska - Przełęcz Sokola - Schronisko Orzeł - 

Schronisko Sowa - Lisie Skały - Kozie Siodło 

18,8 km 

Źródło: Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020, IPC Instytut Badawczy. 

11.2. Baza noclegowa  

Na obszarze Gminy Bielawa turyści mogą korzystać z obiektów noclegowych rożnych kategorii, w 

tym hoteli, pensjonatów, obiektów agroturystycznych. Liczba miejsc noclegowych w Bielawie jest 

235 miejsc, 20,7% miejsc noclegowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego. 

Tabela 73. Obiekty noclegowe [2020]. 

Nazwa 
rodzaj obiektu 

obiekty 
noclegowe 

miejsca 
noclegowe 

Bielawa ogółem 5 235 

 hotele 2 162 

 inne obiekty hotelowe 1 14 

 pokoje gościnne  1 50 

 kwatery agroturystyczne 1 9 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 
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12. Gospodarka finansowa 

12.1. Dochody 

Dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego Gminy Bielawa zwiększają się z roku na rok. 

W 2019 roku wynosiły one łącznie 157,7 mln zł, czyli 32,9% dochodów gmin Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej.  

Tabela 74. Dochody ogółem jst na terenie powiatu dzierżoniowskiego (zł, %) [2014-2019]. 

Nazwa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zmiana 

2014-

2019 

Bielawa  

109 775 

259,82 

116 702 

633,53 

116 962 

506,76 

123 345 

848,92 

126 244 

508,13 

157 702 

697,23 
43,7% 

 Udział % w dochodach gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej  

Bielawa  34,6 35,6 33,1 33,0 29,9 32,9 
-

4,9pkt% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

W kontekście finansowania rozwoju poszczególnych gmin istotny jest poziom dochodów własnych 

jst, który w przypadku Gminy Bielawa zwiększył się od 2014 roku o 32,6%.  

Tabela 75. Dochody własne jst (zł) [2014-2019]. 

Nazwa 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zmiana 

2014-

2019 

Bielawa  

52 899 

862,87 

54 275 

286,40 

58 726 

765,35 

60 796 

684,64 

61 443 

342,60 

70 138 

044,84 
32,6% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

Tabela 76. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (%) [2014-2019]. 

Nazwa 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zmiana 2014-

2019 

Bielawa  48,2 46,5 50,2 49,3 48,7 44,5 -7,7%pkt% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 

12.2. Wydatki 

W latach 2014-2019 wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego na obszarze Gminy 

Bielawa zwiększyły się ogółem o 26,0% − z poziomu 113,36 mln zł do 142,9 mln zł.  

Tabela 77. Wydatki ogółem jst na terenie powiatu dzierżoniowskiego (zł, %) [2014-2019]. 

Nazwa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zmiana 

2014-

2019 

Bielawa  

113 360 

113,98 

107 335 

392,38 

113 692 

935,11 

118 469 

325,54 

140 542 

005,74 

142 878 

153,21 
26,0% 

 Udział % w wydatkach gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej  

Bielawa  34,9 34,2 32,8 31,6 31,4 31,2 
-10,7 

pkt% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS. 
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13. Współpraca 
13.1. Współpraca zewnętrzna i wewnętrzna 

Zadania z zakresu współpracy lokalnej i ponadlokalnej gminy, tworzące powiat dzierżoniowski, 

realizują poprzez nawiązywanie współpracy z miastami/gminami z innych części kraju, Europy 

i świata, a także przynależność do różnych związków i stowarzyszeń.  

Tabela 78. Umowy partnerskie jst powiatu dzierżoniowskiego [2020]. 

Miasto Bielawa 

Lingen (Niemcy)  

Hronov (Czechy)  

Chatham – Kent (Kanada)  

Kostelec nad Orlicą (Czechy)  

Burton (Wielka Brytania)  

Ciechanów (Polska)  

Gmina miejska Bielawa – członek stowarzyszeń: 

− Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska; 

− Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis; 

− Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7. 

 

 

14. Analiza i ocena stanu środowiska na 
obszarze opracowania 

Tabela 81. Struktura użytkowania wg kierunków wykorzystania (ha) [2020]. 

Nazwa 

powierzchnia  

geodezyjna 

ogółem 

użytki 

rolne 

grunty leśne 

oraz 

zadrzewione i 

zakrzewione 

grunty 

pod 

wodami 

grunty 

zabudowane i 

zurbanizowane 

nieużytki 
tereny 

różne 

Bielawa [ha] 3 621 1 689,80 1 273,19 42,55 603,95 10,13 0,00 

Bielawa [%] 100 60,3 0,2 0,7 38,6 0,2 0,0 

14.1. Obszary chronione i bioróżnorodność 

Obszary prawnie chronione. Pojedyncze twory przyrody w powiecie objęto ochroną w formie 114 

pomników przyrody, w tym 29 w mieście Bielawa. 

Park Krajobrazowy Gór Sowich. Rok utworzenia: 1991. Powierzchnia parku: 8 140 ha. Powierzchnia 

otuliny: brak. Położenie administracyjne: powiat dzierżoniowski − Pieszyce, Bielawa, Dzierżoniów, 

powiat wałbrzyski − Głuszyca, Walim, powiat ząbkowicki − Stoszowice, powiat kłodzki − Nowa 

Ruda. Nadleśnictwo: Świdnica, Jugów, Wałbrzych, Bardo Śląskie. Głównym walorem obszaru jest 

duża lesistość. Są to głównie lasy dolnoreglowe oraz lasy mieszane. W najwyżej położonych 

partiach Wielkiej Sowy, Kalenicy i Słonecznej, występuje bór świerkowy regla górnego, z płatami 
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sztucznie wprowadzonej kosodrzewiny. Obecnie istniejące zespoły roślinne, są przeważnie 

pochodzenia antropogenicznego. Ich skład uzależniony jest wyraźnie od pięter wysokościowych. 

Większość obszaru parku porastają lasy dolnoreglowe: świerkowe, bukowe lub mieszane często z 

domieszką innych gatunków np.: modrzewia, jaworu, brzozy a niżej również sosny. W wyższych 

partiach, grzbietowych lasy są zbliżone do naturalnych, o ubogim, choć zmiennym składzie flory 

towarzyszącej, przeważnie borówki czarnej i śmiałka pogiętego. Typowy bór świerkowy regla 

górnego porasta Wielką Sowę. Najczęściej występuje w nim trzcinnik owłosiony. Na bardziej 

stromych zboczach powierzchowinowych i licznych dolinek występuje często kwaśna buczyna z 

ubogą liczbą gatunków towarzyszących w dolnym piętrze lasu. Znacznie częstsza, choć tworząca 

na ogół małe skupienia, jest żyzna buczyna sudecka o bogatszym podszycie i runie, co wynika z 

dużej zasobności gleb. Na zboczu Wielkiej Sowy sztucznie nasadzona kosodrzewina, w 

najwyższych fragmentach występuje bór świerkowy regla górnego. Występuje w nim najczęściej 

trzcinnik owłosiony. Sporadycznie zachowały się lasy dębowo-grabowe z urozmaiconym runem. 

Wzdłuż potoków rozwinęły się drzewostany typowe dla siedlisk łęgowych. Jest to przede wszystkim 

podgórski łęg jesionowy porastający teren nawet do wysokości 750 m n.p.m. Wśród bogatego 

drzewostanu dominuje tu głównie jesion wyniosły, częsty jest także klon zwyczajny, olsza i wiąz 

górski. U podnóża zachował się łęg wierzbowo-topolowy z nieznaczną na ogół domieszką olszy. 

Pod względem geograficznym roślinność jest znacznie zróżnicowana, choć przeważają wyraźnie 

gatunki holarktyczne, reprezentowane przede wszystkim przez elementy europejskie i 

eurosyberyjskie – przy braku atlantyckich i nielicznych subatlantyckich jak sit sztywny i mszak 

(Scapania nemorosa). Elementy subalpejskie obejmują m.in. arnikę górską, jaskier platanolistny i 

kosówkę. Typowe dla regla dolnego są: wymierająca jodła, buk, starzec Fuchsa, olsza szara, cis 

pospolity i przytulia okrągłolistna. Na kwaśnym podłożu rosną przeważnie: bliniczka psia trawka, 

borówka czarna, turzyca pigułkowata i widłak wroniec. W dobrze naświetlonych miejscach pojawia 

się dzwonek brzoskwiniolistny, jeżyna i lepnica (Silene nutans). Występujące tu gatunki chronione 

to: cis pospolity, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, arnika górska, 

buławnik wielokwiatowy, dziewięćsił bezłodygowy, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, storczyk 

plamisty, śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, widłaki, zimowit jesienny. Pod względem 

faunistycznym teren parku nie różni się specjalnie od innych części Sudetów. Jego przynależność 

od okręgu zachodniosudeckiego wyraża się w fakcie występowania nielicznych już tylko gatunków 

karpackich, jakie przedostały się na zachód od Nysy Kłodzkiej. Dominują tu wyraźnie gatunki 

eurosyberyjskie m.in.: lis, kuna leśna. Liczne są także gatunki środkowoeuropejskie z typowym dla 

nich świdrzykiem dwufałdkowym. Z większych zwierząt mają tu siedliska: jeleń, sarna, dzik, oraz 

muflon sprowadzony na przełomie XIX i XX wieku ze Słowacji. Spośród ptaków występuje jarząbek, 

sowa włochata, pluszcz, krzyżodzib, a także coraz częściej spotykany bocian czarny. Spośród 

gatunków chronionych należy wymienić m.in.: kreta, łasicę, tchórza, liczne gatunki nietoperzy, sowę 

włochatą, dzięcioła czarnego, sokoła wędrownego, pluszcza, gołębia grzywacza, pustułkę, 

myszołowa zwyczajnego, bociana białego i czarnego, z płazów i gadów - ropuchę szarą, kumaka 

górskiego, salamandrę, jaszczurkę zwinkę, padalca, zaskrońca.1 

Gmina miejska Bielawa. Część terenów miasta leży w granicach Sowiogórskiego Parku 

Krajobrazowego. W części obszaru miasta położonej w dolinie śródgórskiej Gór Sowich (Bielawa 

Nowa) występują podwyższone wymagania odnośnie kształtowania krajobrazu 

architektonicznego, tereny górskie mają znaczne walory krajobrazowe, możliwe do wykorzystania 

przez różnorodne formy turystyki i rekreacji. Część obszaru miasta położona jest w terenie 

podgórskim, o powierzchni obniżającej się łagodnie ku północnemu-wschodowi − zespół Wzgórz 

Bielawskich, a także „Łysej Góry”, stanowi ważny akcent krajobrazowy i może być uwzględniany w 

zagospodarowaniu sportowo-rekreacyjnym, teren przedgórski stanowi część krajobrazu regionu, 
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a jego niewłaściwe zagospodarowanie pod względem architektonicznym może obniżyć także 

walory krajobrazowe w obszarze górskim. Główny obszar pokryty lasem znajduje w się zachodniej 

części miasta, na obszarze Gór Sowich, w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Przeważają 

siedliska górskie regla dolnego: Las Górski i Las Mieszany Górski. Najsilniej zagrożone są 

zbiorowiska leśne wzdłuż koryt rzek. W składzie gatunkowym dominuje świerk, a drugorzędnie – 

buk. Pozostałe gatunki to brzoza, modrzew i sosna. Drzewostany cechuje znaczny wiek. Na 

obszarze miasta, ze względów społecznych, przeważają lasy I grupy ochronnej. Prawie wszystkie 

łąki były poddane wielowiekowej gospodarce ekstensywnej (jeden, niekiedy dwa pokosy, a 

jesienią wypas), co ukształtowało roślinność zielną w kierunku ujednolicenia (monokultury). 

Niektóre łąki, głównie słabe i o wysokim poziomie wód gruntowych, które użytkowane były przez 

właścicieli jako poletka łowieckie lub pod wypas, utrzymały swoje walory florystyczne i faunistyczne. 

Brak inwentaryzacji przyrodniczej nie pozwala na lokalizację obiektów najcenniejszych pod 

względem florystycznym czy faunistycznym. Obecne zaniedbania w gospodarce łąkowej 

powodują, że część łąk przekształca się w zbiorowiska leśne (samosiewy).1  

14.2. Krajobraz i zabytki 

Bielawa − Fontanna z Sową, Kościół pw. Bożego Ciała, Kościół pw. Świętego Ducha, Kościół pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Pałac Sandreckich, Pomnik Paula Felshmanna, Krzyż 

milenijny na Wzgórzu Pojednania, zabytkowe wille, krzyże pokutne. 

14.3. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Tabela 82. Pomiary promieniowania elektromagnetycznego  

Lp. Nazwa punktu pomiarowego 
Rok pomiaru 

Wynik 

[V/m] 

% wartości dopuszczalnej 

[%] 

1. Bielawa, ul. Generała Berlinga 2018 0,3 4,2% 
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Sfera gospodarcza w gminy miejskiej 
Bielawa na tle grup porównawczych 
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15. Sytuacja gminy miejskiej Bielawa w 
poszczególnych obszarach rozwoju 
na tle grup porównawczych 

Obszar 1. Gospodarka  

Obszar 2. Rynek pracy  

Obszar 3. Sytuacja materialna  

Obszar 4. Finanse lokalne  

Obszar 5. Usługi i 

infrastruktura  

Obszar 6. Mieszkania  

 

Obszar 7. Kapitał społeczny  

Obszar 8. Bezpieczeństwo  

Obszar 9. Demografia  

Obszar 10. Transport 

Obszar 11. Ład 

przestrzenny  

Obszar 12. Środowisko 

 

 

Gmina miejska Bielawa 
 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie na podstawie www.systemanaliz.pl 
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IV.  
BADANIE OPINII 

MIESZKAŃCÓW, 

PRZEDSIEBIORCÓW 

I ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH
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16. Gmina Bielawa w opinii mieszkańców, 
przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych 

16.1. Wprowadzenie  

Dla potrzeb tworzonej Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, 

w terminie od 12 grudnia 2020 roku do 21 stycznia 2021 roku w gminach powiatu 

dzierżoniowskiego, przeprowadzone zostało badanie opinii mieszkańców, przedsiębiorców 

i organizacji pozarządowych. Ze względu na panujące warunki epidemiczne, jako metoda do 

wykonania badania wykorzystana została ankieta elektroniczna CAWI (Computer Assisted 
Web Interview). W badaniu użyte zostało wystandaryzowane narzędzie badawcze − 

kwestionariusz internetowy zawierający pytania − zarówno zamknięte, z gotową listą 

odpowiedzi do wyboru przez respondenta, jak i otwarte, pozwalające na swobodną 

wypowiedź. W badaniu ogółem wzięło udział 965 respondentów, w tym 871 mieszkańców, 

59 przedsiębiorców i 35 przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej. 

Tabela 79. Techniki realizacji badań ilościowych. 

Nazwa 

techniki 

badawczej 

Opis Wady Zalety 

Ankieta 

elektroniczna 

(CAWI) 

 

→ ankieta udostępniona na 
stronach internetowych 
poszczególnych jst (www, 
media społecznościowe) 

→ przesłanie ankiet do 
poszczególnych grup 
respondentów 
(przedsiębiorców, NGO itd.) 
na adresy poczt 
elektronicznych przekazanych 
przez Zamawiającego 

→ ograniczone grono 
respondentów ze 

względu na 

dostępność 

i korzystanie z 

Internetu, 

brak pewności, kto 

odpowiedział 

na pytania 

→ szybkość 
uzyskiwania 
wyników, 

→ eliminacja 
efektu ankietera, 

→ miejsce 
przebywania nie 
ma znaczenia 

Źródło: opracowanie własne.  

Linki do ankiet dotyczących Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 

2030 opublikowane zostały na stronach internetowych poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego powiatu dzierżoniowskiego, na tronach www i w mediach 

społecznościowych. Ankiety elektroniczne udostępnione zostały w podziale na mieszkańców, 

przedsiębiorców i organizacje pozarządowe dla każdej z poszczególnych gmin Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej. 
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Schemat 8. Przykładowa publikacja informacji dot. ankiet Ponadlokalnej Strategii Rozwoju 
Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. 

         
Źródło: www.pow.dzierzoniow.pl, http://www.lagiewniki.pl. 

 

Schemat 9. Przykładowy kwestionariusz ankiety elektronicznej (CAWI) wykorzystanej w 
badaniu.  

    
Źródło: opracowanie własne. 

16.2. Aglomeracja Dzierżoniowska w opinii mieszkańców 

Ocena Gminy jako miejsca do życia. Ponad połowa ankietowanych mieszkańców pozytywnie 

oceniła swoją gminę jako miejsce do zamieszkania – 45,4% dobrze, a 14,2% bardzo dobrze. 

Schemat 10. Jak ocenia Pani/Pan swoją Gminę jako miejsce do życia? 

 Gmina miejska Bielawa  

Bardzo dobre 

Dobre 

Przeciętne 

Marne 

Fatalne 

Bez zdania 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Determinanty zamieszkania na terenie gminy. W ponad połowie udzielonych odpowiedzi 

(51,1%) o miejscu zamieszkania na terenie gminy decyduje rodzina. W 22% przypadków jest 

to mieszkanie, w 17% walory otoczenia, w 8,5% przypadek, a w 1,4% dostępność do szkoły, 

przedszkola lub poziom usług.  

Schemat 11. Co decyduje, że mieszka Pani/Pan w swojej Gminie?  
 Gmina miejska Bielawa  

Rodzina 

Mieszkanie 

Walory otoczenia 

Poziom usług 

Dostęp do edukacji 

Przypadek 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Oferta edukacyjna najkorzystniej oceniona została przez ankietowanych w gminie Łagiewniki  

− 67,2% pozytywnych opinii, w tym aż 19,8% bardzo dobrych, w mieście Dzierżoniów (61,1%) 

pozytywnych, w tym 15,7% bardzo dobrych. W zakresie oferty kulturalnej gmina Bielawa 

otrzymała 38,3%. Oferta rekreacyjno-sportowa oceniona pozytywne została przez 58,1% 

ankietowanych, w tym 24,8% bardzo dobre. Opieka medyczna oceniona została nisko – 

48,2% negatywnych. Możliwość zatrudnienia jest jednym z obszarów, który został głównie 

oceniony negatywnie – w 66,0%, w tym 27,0% bardzo źle. Stan środowiska naturalnego 

oceniony został pozytywnie, jednak mieszkańcy wskazywali na konieczność ograniczania i 

kontroli niskiej emisji. Transport oceniony został pozytywnie w gminie Bielawa.  

Schemat 12. Proszę ocenić ofertę Gminy dla mieszkańców w skali 1-5 (1-bardzo źle, 5- bardzo 
dobrze). 

 Gmina miejska Bielawa  
 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

Pierwszeństwo w zakresie działań w opinii mieszkańców Gminy przedstawione zostało na 

schematach poniżej. 
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Schemat 13. Jakie działania w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?  
w skali 1-5 (1 najmniej potrzebne, 5- najbardziej potrzebne) 

 

Oferta edukacyjna 

Oferta kulturalna 

Oferta rekreacyjno-sportowa 

Opieka medyczna 

Możliwość zatrudnienia 

Otwartość na aktywność mieszkańców 

Poziom bezpieczeństwa publicznego  

Stan środowiska naturalnego  

Transport 

Działania Gminy ogólnie 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  

W zakresie inwestycji, które powinny mieć pierwszeństwo na obszarze Gminy Bielawa 

ankietowani mieszkańcy najczęściej wskazywali na: drogi (54,6%), tereny zielone i akweny 

wodne (34%), ścieżki turystyczne i rowerowe (33,3%), parkingi i miejsca postojowe (30,5%), 

odnawialne źródła energii (28,4%), oświetlenie uliczne (27,6%) i bazę edukacyjną (22,7%).  

Schemat 14. Jakie inwestycje w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?   

 Gmina miejska Bielawa  
 

drogi 

parkingi i miejsca postojowe 

baza edukacyjna 

odnawialne źródła energii 

ścieżki turystyczne, rowerowe 

infrastruktura przeciwpowodziowa 

tereny zielone i akweny wodne 

oświetlenie uliczne 

Inne 
 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Tabela 80. Wykaz strategii, programów i planów obowiązujących w w Gmi nie Bielawa oraz 
w samorządzie Powiatu Dzierżoniowskiego Dzierżoniowskiej 2020]. 

 
Nazwa Gmina miejska Bielawa 

DOKUMENTY STRATEGICZNE 

Strategie 
rozwoju  

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa 2014-2020  

2014-2020 

Uchwała Nr XLVII/458/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2014 r. 

Cele strategiczne: 

1. Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy jako alternatywa dla Bielawy po upadku przemysłu 

włókienniczego. 

2. Bielawa jako produkt turystyczny. 

3. Ekologia jako element budowania przewagi konkurencyjnej Bielawy. 

4. Kultura jako nowy potencjał dla zrównoważonego rozwoju Bielawy. 

5. Innowacyjność i technologie teleinformatyczne szansą trwałego postępu cywilizacyjnego Bielawy. 

6. Rewitalizacja zdegradowanych części Bielawy, położonych na obszarach funkcjonalnie związanych ze 

zlikwidowanymi zakładami włókienniczymi. 

7. Kompletny system placówek oświatowych oraz budownictwo mieszkaniowe jako oferta Bielawy dla ludzi 

młodych i rodzin z dziećmi. 

8. Bielawa miastem opiekuńczym, przyjaznym osobom starszym i niepełnosprawnym. 

9. Sport jako alternatywa spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdrowych postaw wśród 

mieszkańców Bielawy 

10. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej jako niezbędny element rozwoju Bielawy 

11. Organizacje pozarządowe gwarantem dialogu i współpracy na rzecz lokalnej społeczności Bielawy 

https://bielawa.finn.pl/bipkod/15828824 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

Program 
ochrony 
środowiska 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 

2015-2022 

http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/uchwaly_rm/uchwaly_i_projekty_uchwal_kadencja_2014_2018/uchwaly_ra

dy_miejskiej1/2016_rok/uchwala_nr_21_188_16 

Plan 
gospodarki 
niskoemisyjn
ej (PGN) 

Plan gospodarki niskoemisyjnej -aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla 

Dzierżoniowa - SEAP 

2014-2020  

https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,26571,plan-gospodarki-niskoemisyjnej-aktualizacja-planu-dzialan-na-

rzecz-zrownowazonej-energii-dla-dzierzo.html 

Plan 
Gospodarki 
Odpadami 

Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Aktualizacja na lata 2009-2012 i 

dalsze 

2009-2020 

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/dokumenty-strategiczne-z-zakresu-ochrony-srodowiska/150969_plan-

gospodarki-odpadami.html 

Program 
usuwania 
azbestu 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na  terenie Gminy Bielawa na lata 

2015 - 2032 

2015-2032 

https://bielawa.finn.pl/bipkod/24344410 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Związku Gmin Powiatu 

Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na lata 2009 - 2012 

2009-2032 

http://www.zgpd7.nazwa.pl/baza/Program%20Usuwania%20Azbestu_ZGPD7.pdf 

SPOŁECZNE 

Strategia 
Rozwiązywan
ia 
Problemów 
Społecznych 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielawy na lata 2018 – 2022 

2018-2022 

Cele strategiczne: 

1. Przeciwdziałanie problemom ubóstwa, bezrobocia i bezdomności 

2. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych 

3. Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 

5. Rozwój społeczności lokalnej 

http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/artykuly/px_zal_do_uchwaly_44.404.17.pdf 

Program 
przeciwdział
ania 
przemocy w 
rodzinie 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2019 

2016-2019 

https://www.opsbielawa.pl/index.php/programy 

Program 
wspierania 
rodziny 

Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021 

2019-2021 

http://bielawa.esesja.pl/zalaczniki/32006/uchwala-iii292018_314182.pdf 

https://bielawa.finn.pl/bipkod/15828824
http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/uchwaly_rm/uchwaly_i_projekty_uchwal_kadencja_2014_2018/uchwaly_rady_miejskiej1/2016_rok/uchwala_nr_21_188_16
http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/uchwaly_rm/uchwaly_i_projekty_uchwal_kadencja_2014_2018/uchwaly_rady_miejskiej1/2016_rok/uchwala_nr_21_188_16
https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,26571,plan-gospodarki-niskoemisyjnej-aktualizacja-planu-dzialan-na-rzecz-zrownowazonej-energii-dla-dzierzo.html
https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,26571,plan-gospodarki-niskoemisyjnej-aktualizacja-planu-dzialan-na-rzecz-zrownowazonej-energii-dla-dzierzo.html
https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/dokumenty-strategiczne-z-zakresu-ochrony-srodowiska/150969_plan-gospodarki-odpadami.html
https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/dokumenty-strategiczne-z-zakresu-ochrony-srodowiska/150969_plan-gospodarki-odpadami.html
https://www.opsbielawa.pl/index.php/programy
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Wieloletni 
program 
osłonowy 
w zakresie 
dożywiania 

Wieloletni program osłonowy dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Bielawy w zakresie 

dożywiania" na lata 2014 - 2020 

2014-2020 

https://www.infor.pl/akt-prawny/U72.2014.108.0002383,uchwala-nr-xli2022014-rady-gminy-bielawy-w-

sprawie-zatwierdzenia-wieloletniego-programu-oslonowego-wzakresie-dozywiania-8222wieloletni-

program-oslonowy-dla-osob-irodzin-zamieszkalych-na-terenie-gminy.html 

DOKUMENTY STRATEGICZNE 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Strategia 
Rozwoju 
Oświaty 

Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022 

2017-2022 

https://mzpo.bielawa.finn.pl/bipkod/20371251 

Program 
wspierania 
edukacji 
uzdolnionyc
h uczniów 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

z terenu Gminy Bielawa 

bezterminowo 

https://bielawa.finn.pl/bipkod/15579340 

OCHRONA ZDROWIA 

Program 
Profilaktyki i 
Rozwiązywan
ia 
Problemów 
Alkoholowyc
h oraz 
Przeciwdział
ania 
Narkomanii 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

roczny 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Plan rozwoju 
i 
modernizacji 
urządzeń 
wodociągow
ych i 
kanalizacyjny
ch 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2019-2023 

2019-2023 

https://bielawa.finn.pl/bipkod/25389401 

MIESZKANINCTWO 

Wieloletni 
program 
gospodarow
ania 
mieszkaniow
ym zasobem 
gminy 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielawa na lata 2019-2024 

2019-2024 

https://bielawa.finn.pl/en/bipkod/25352653 

EWITALIZACJA 

Lokalny 
Program 
Rewitalizacji 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014 - 2020 

2014-2020 

Cele rewitalizacji: 

1. Wzrost poziomu życia mieszkańców Obszaru Rewitalizowanego, sprzyjający inkluzji i aktywizacji 

społeczności lokalnej 

2. Poprawa spójności przestrzennej Obszaru Rewitalizowanego oraz dostosowanie infrastruktury 

społecznej, technicznej i środowiskowej do potrzeb lokalnej społeczności 

3. Budowa gospodarczych podstaw dla trwałego rozwoju Obszaru Rewitalizowanego. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 
USTALENIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA  POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
NA TERENIE GMINY BIELAWA1: 

Lp. Treść 

1. Utrzymanie rezerw terenowych na cele transportowe po zlikwidowanych 

liniach kolejowych: linia kolejowa nr 318 Srebrna Góra – Bielawa 

Zachodnia 

2. Uwzględnienie postulowanych obszarów do objęcia ochroną prawną − na 

podstawie zapisów obowiązujących planów ochrony parków 

krajobrazowych, w tym: proponowanych stanowisk dokumentacyjnych.  

3. Park Krajobrazowy „Gór Sowich” 

Uwzględnianie istniejących analiz krajobrazowych i wytycznych zawartych 

w planach ochrony dla parków krajobrazowych. 

5. Wprowadzenie zakazu lokalizacji wysokościowych urządzeń infrastruktury 

technicznej, takich jak maszty telewizyjne i wieże telefonii komórkowej 

w strefach ekspozycji widokowej wyznaczonych w studiach gmin. 

6. Wskazanie w studiach gmin obiektów regionalnej architektury drewnianej 

wraz z otoczeniem do objęcia ochroną konserwatorską (wpis do rejestru 

zabytków lub ujęcie w gminnej ewidencji zabytków). Wprowadzenie do 

studium gminy zapisów w zakresie zasad ochrony obiektów regionalnej 

architektury drewnianej. 

7. Wskazanie w studiach gmin obszarów planowanych do rozwoju turystyki 

i rekreacji, które należy wyznaczyć na podstawie szczegółowych analiz 

przyrodniczych, krajobrazowych, fizjograficznych i kulturowych przyjmując 

następujące zasady ich turystycznego udostępniania: 

a. w obszarach chronionych realizacja infrastruktury turystycznej zgodnie 
z zasadami prawnej ochrony tworzących je zasobów, 

b. w terenach zurbanizowanych realizacja zagospodarowania 
turystycznego przez uzupełnianie luk w istniejącej zabudowie, jej 
kontynuację, adaptację lub proturystyczną rewitalizację 
zdegradowanych obszarów, 

w obszarach otwartych pod warunkiem zachowania walorów 

przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych terenu oraz zapewnienia 

indywidualnych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej na 

terenach położonych poza zasięgiem istniejących mediów. 

8. c. Wskazanie w studiach gmin obszarów, które wymagają opracowania, 
we współpracy z sąsiednimi gminami, planów rozwoju ponadlokalnej 
infrastruktury turystycznej, udostępniającej wskazane obszary jako 
całość. 

9. Wskazanie w studiach gmin przebiegu regionalnych szlaków 

turystycznych, w tym planowanych głównych tras rowerowych 

województwa dolnośląskiego o przebiegu w korytarzach określonych na 

rysunku planu nr 2 System ochrony zasobów przyrodniczych, 

krajobrazowych i kulturowych zgodnie z „Koncepcją sieci głównych tras 

rowerowych województwa dolnośląskiego” przyjętą Uchwałą nr 

5425/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2018 

roku. 
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Lp. Treść 

10. Wskazanie w studiach gmin węzłów przesiadkowych komunikacji 

zbiorowej zintegrowanych ze szlakami turystycznymi prowadzącymi w 

obszarze gminy. 

11. Wspieranie rozwoju sieci teleinformatycznych na obszarach 

problemowych, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna 

umożliwiająca świadczenie usług dostępu do Internetu o wymaganej 

przepustowości.  

 


