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WPROWADZENIE

1. Podstawami opracowania są: uchwała nr XII/54/99 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 10 lipca 1999 r., o 
przystąpieniu  do sporządzenia  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego 
miasta i gminy oraz umowa nr 23/99 z dnia 06 maja 1999 r. zawarta pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy 
Wleń, a Jeleniogórskim Biurem Planowania i Projektowania na wykonanie ww. opracowania. Studium wy-
konane zostało z uwzględnieniem przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 
r., 

2. W niniejszym studium określa się zasady rozwoju przestrzennego gminy z uwzględnieniem zarówno 
lokalnych jak i ponadlokalnych uwarunkowań, celów oraz kierunków polityki przestrzennej, w planie miej-
scowym ustala się z kolei warunki zabudowy i użytkowania oraz zagospodarowania dla ściśle określo-
nych terenów. Ustalenia zawarte w studium służą koordynacji przestrzennej rozwiązań zawartych w pla-
nach zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych dla poszczególnych części gminy. Zgromadzo-
ny w studium zasób informacji może także służyć promocji gminy, sporządzaniu programów gospodar-
czych i inwestycyjnych, a także opracowaniu ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów, którzy 
będą uczestniczyć  w rozwoju  gospodarczym gminy.  Studium uchwalone przez Radę Miasta  i  Gminy 
uchwałą nr ......... z dnia........., w formie uchwały zawierającej decyzje o charakterze strategicznym stano-
wi własne zobowiązanie władzy samorządowej. Studium nie będąc tzw. przepisem gminnym nie stanowi 
podstawy do wydania decyzji administracyjnych. Mogą one być wydawane wyłącznie na podstawie usta-
leń zawartych w planach miejscowych, opracowanych dla całych jednostki lub ich części. 

3. Dla miasta i gminy Wleń opracowana została przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
„strategia rozwoju społeczno - gospodarczego”, której ustalenia spójne są z generalnymi ustaleniami stu-
dium. Oba dokumenty składają się na podstawowe elementy programu zrównoważonego rozwoju gminy.

4. Studium sporządzone zostało z uwzględnieniem informacji i ustaleń, dotyczących uwarunkowań, celów 
i kierunków polityki przestrzennej oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzonej w obsza-
rze byłego województwa jeleniogórskiego, określonych w studium zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództwa, zaopiniowanego pozytywnie uchwałą nr 36/XI/95 z 24.XI.1995 r. Sejmiku Samorządowego 
Gmin Woj. Jeleniogórskiego.

5. "Studium" będące przedmiotem uchwalenia składa się z następujących części:
Część tekstowa.
Część graficzna:
Rys. nr 1 Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe, w skali 1: 10 000
Rys. nr 2 Uwarunkowania rozwoju przestrzennego, w skali 1: 10 000
Rys. nr 3 Kierunki zagospodarowania przestrzennego, w skali 1: 10 000
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1. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM WALORÓW POŁOŻENIA 

1. Gmina Wleń położona jest w południowej części województwa dolnośląskiego. Administracyjnie grani-
czy od południa i południowego – wschodu z gminą wiejską Jeżów Sudecki, od zachodu z gminą miejsko 
– wiejską Lubomierz, od północy z gminą miejsko – wiejską Lwówek Śląski oraz od wschodu z gminą 
wiejską Pielgrzymka i gminą miejsko – wiejską Świerzawa. Gmina Wleń położona jest na terenie powiatu 
lwóweckiego, stanowi ona 12% jego powierzchni i jest jedną z najmniejszych gmin pod względem zajmo-
wanego tu obszaru. 

2. Pod względem geograficznym obszar gminy należy do Sudetów Zachodnich i mieści się w obrębie me-
zoregionów: Góry Kaczawskie, Pogórze Kaczawskie i Pogórze Izerskie. Rzeźba terenu jest mocno zróż-
nicowana i charakteryzuje się znacznym rozczłonkowaniem wzgórz, przy gęstej sieci dolin rzecznych. W 
krajobrazie gminy wyraźnie wyróżnia się przełomowa dolina Bobru, rozcinająca południkowo Pogórze. 
Posiada ona strome zbocza, często o charakterze krawędziowym w postaci skalnych progów.

3. Obszar gminy Wleń posiada dobrze wykształconą sieć dróg, zapewniającą połączenie z ważniejszymi 
ośrodkami miejskimi regionu, co w istotny sposób decyduje o jego możliwościach aktywizacji turystycz-
nej. Sieć dróg lokalnych jest lepiej wykształcona w kierunku północ – południe, co wynika z ukształtowa-
nia terenu – południkowego ułożenia doliny Bobru. Główną osią komunikacji  jest droga powiatowa nr 
1027 Jelenia Góra – Wleń – Lwówek Śląski – Bolesławiec, będąca jedną z podstawowych tras pograni-
cza zachodniego w kierunkach na Olszynę i Berlin, a także w kierunku północnym na Zieloną Górę i 
Szczecin. Obok systemu połączeń drogowych w obsłudze ruchu pasażerskiego istotną rolę odgrywa dru-
gorzędne połączenie kolejowe Jelenia Góra – Pilchowice – Wleń – Lwówek Śląski – Nowogrodziec. Tra-
sa ta mimo swoich walorów krajobrazowych i ciekawych rozwiązań inżynierskich, a co za tym idzie przy-
datności dla obsługi ruchu turystycznego posiada obecnie nieznaczny udział w przewozie ruchu pasażer-
skiego.

4. Sieć osadnicza jest dobrze rozwinięta. W samym centrum położone jest liczące pond 2000 mieszkań-
ców miasto Wleń, wokół którego rozlokowane jest 12 jednostek wiejskich z łączną liczbą ok. 5000 ludno-
ści. 

5. Miasto i gmina Wleń prawie w całości położone są na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Z 
ogólnej powierzchni gminy 8600 ha w granicach Parku znajduje się 6049 ha, co stanowi 70,3% jej po-
wierzchni. 

2. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

2.1. Zasoby środowiska przyrodniczego

1. Według regionalnego podziału Sudetów przeprowadzonego przez W. Walczaka obszar gminy Wleń 
położony jest w Sudetach Zachodnich w obrębie trzech mezoregionów: Góry Kaczawskie, Pogórze Ka-
czawskie (Rów Wlenia, Wysoczyzna Ostrzycy, Dolina Bobru) i Pogórze Izerskie (Wzniesienia Radoniow-
skie, Wzgórza Radomickie, Wzniesienia Gradowskie). 

2. Morfologia terenu jest bardzo zróżnicowana i charakteryzuje się znacznym rozczłonkowaniem wzgórz, 
przy gęstej sieci dolin rzecznych. Zaznacza się duży rytm rzeźby wyrażony głębokimi rozcięciami dolinny-
mi często o charakterze przełomów, znacznym udziałem stoków o nachyleniu powyżej 30% i występowa-
niem pojedynczych pagórów połączonych w systemy wzgórz. Wyróżniającym się elementem rzeźby tere-
nu jest przełomowa dolina Bobru. W dnie doliny wyróżniają się dwa poziomy terasowe: zalewowy, wznie-
siony średnio 2 – 3 m oraz nadzalewowy wzniesiony 6 – 8 m nad średni poziom wody Bobru.

3. Na terenie gminy występują bardzo interesujące doliny rzeczne, z rzeźbą polodowcową i współczesną, 
na zboczach których odsłaniają się liczne skałki. W celu ochrony tych wyjątkowo cennych fragmentów 
krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz dla zachowania wartości estetycznych proponuje się utworze-
nie następujących „zespołów przyrodniczo-krajobrazowych”: północny brzeg jeziora Pilchowickiego, „Dzi-
ki Wąwóz”, dolina Chrośnickiego Potoku, dolina Bobru między Wleniem a Marczowem.

4. Pod względem geologicznym gmina Wleń położona jest na terenie trzech jednostek: krystaliniku karko-
nosko – izerskiego, metamorfiku kaczawskiego i niecki północnosudeckiej. Najstarszymi utworami wystę-
pującymi w obrębie gminy są prekambryjskie skały wchodzące w skład metamorfiku izerskiego. Występu-
ją tu różne odmiany gnejsów i granitognejsów, przy czym poszczególne odmiany przenikają się nawza-
jem. W części środkowej, na północ i wschód od Wlenia występują skały metamorfiku kaczawskiego, któ-
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re od krystaliniku karkonosko – izerskiego oddziela główny uskok śródsudecki. Spośród czterech serii 
metamorfiku kaczawskiego, dwie występują na obszarze gminy Wleń. Starsza z nich obejmuje zieleńce, 
łupki zieleńcowe i diabazy, natomiast kompleks młodszy tworzą skały serii fyllitowej, takie jak: fyllity, łupki 
serycytowe i łupki łyszczykowe. Część północną gminy w okolicach Marczowa, Bystrzycy i Bełczyny bu-
dują skały osadowe niecki północnosudeckiej, która występuje tu w nieznacznej części. Lokalnie wystę-
pują skały wylewne, głównie bazalty. Tworzą one kominy wulkaniczne i żyły występujące m.in. w okoli-
cach Pilchowic. Osady czwartorzędowe reprezentowane są przez utwory polodowcowe i fluwioglacjalne 
tworzące cienkie pokrywy na łagodnych płaskowyżach. Należą do nich piaski i żwiry, które do niedawna 
eksploatowane były w okolicy Strzyżowca. W dolinach rzek zalegają holoceńskie pokrywy madowe. Na 
terenie gminy brak jest minerałów, które mogłyby mieć znaczenie kolekcjonerskie czy użytkowe. Najbar-
dziej znane i poszukiwane są obecnie agaty. Jednym z takich miejsc jest nieczynny łom melafirowy koło 
Przeździedzy – na południowym stoku Góry Folwarcznej. Ponadto duże nagromadzenie buł agatowych 
spotyka się w odsłonięciu melafiru we Wleniu (na Osiedlu Południowym), nad wlotem do tunelu kolejowe-
go. 

5. Na terenie gminy Wleń udokumentowane są następujące złoża:
- bazalt „Pilchowice” w Pilchowicach;
- melafir „Przeździedza” w Przeździedzy;
- wapień „Pilchowice” w Radomicach.
Wymienione wyżej złoża nie są obecnie eksploatowane. Przedmiotem niedawnej eksploatacji były złoża: 
„Przeździedza” (melafir), „Pilchowice” (bazalt) oraz „Pilchowice (wapień), w których pozostawiono zasoby 
surowców. Ponadto na terenach gminy występuje znaczna ilość pozostawionych wyrobisk poeksploata-
cyjnych, w których w przeszłości prowadzono wydobycie. Jest ich około 50, gdzie głównie eksploatowano 
wapień, piaskowiec, bazalt, kruszywo naturalne, łupki łyszczykowe i melafir. Na terenie gminy Wleń jako 
szczególnie interesujące należy wymienić także ośrodki dawnego górnictwa. Są to rejony złotonośne oko-
lic Radomic i Kleczy, rejon złotonośny we Wleniu, rejon złotonośny na południe od Przeździedzy oraz re-
jon złotonośny w okolicach Nielestna. Na obszarze gminy poza złożami już udokumentowanymi w prze-
szłości brak jest rejonów perspektywicznych związanych z udokumentowaniem nowej bazy surowcowej. 
Pewne przesłanki mogą być związane z wydaną przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa koncesją dla firmy Silesia Gold Mines” sp. z o.o., na poszukiwanie i rozpoznanie złóż 
rud metali (koncesja nr 45/96/P z dnia 1.X.96 r.). 

6. Wśród obiektów geologicznych na terenie gminy Wleń zarejestrowany jest jeden pomnik przyrody nie-
ożywionej, kamieniołomy bazaltu z porwakami piaskowca w Łupkach (nr rejestru 203/776). Poza wymie-
nionym obiektem spotyka się liczne skałki samotne lub grupy skałkowe, z których większość grupuje się 
w obrębie pasm górskich. Najbardziej atrakcyjne obiekty, często o dużych wartościach naukowo-poznaw-
czych proponuje się objąć ochroną w formie pomników przyrody lub stanowisk dokumentacyjnych. Są to 
następujące obiekty: odsłonięcie „Marczowska Skała”, masyw Góry Gniazdo, skałka „Zimna Skała”, ka-
mieniołom Radomice, odsłonięcie „Diabelska ściana”, grupa skalna w Pilchowicach, kamieniołom dolomi-
tu, odsłonięcie skalne poniżej zapory Pilchowickiej.

7. Zgodnie z systematyką gleb Polski na terenie gminy wyróżnić można następujące jednostki typologicz-
ne:
Gleby litogeniczne. Zalicza się tutaj gleby mineralne inicjalne i słabo wykształcone. Są to głównie rankery 
brunatne, bardzo płytkie i kamieniste, ale z wykształconym poziomem próchnicznym i z widocznym pro-
cesem brunatnienia. Występują pod lasami na stromych stokach i grzbietach
Gleby autogeniczne. Są to gleby powstałe pod wpływem kilku czynników, bez wyraźnej przewagi jednego 
z nich, charakterystyczne dla danej strefy klimatyczno - glebowej. Główny typ glebowy stanowią gleby 
brunatnoziemne. Według licznych autorów gleby brunatnoziemne są glebami klimaksowymi dla obszaru 
pogórza aż do wys. 1000 m n.p.m. Występują głównie pod drzewostanami liściastymi, na siedliskach la-
sów mieszanych oraz na terenach uprawnych. Gleby brunatnoziemne wytworzone są z glin lekkich i śred-
nich pylastych o różnej genezie i różnej ilości szkieletu. Gleby brunatne właściwe związane są z korzyst-
niejszym rodzajem podłoża skalnego i biologicznie sprawnymi ekosystemami lasów liściastych lub boga-
tymi wariantami lasów mieszanych. Wśród podtypów wyróżniono gleby brunatne właściwe typowe i wyłu-
gowane. Na granitach, gnejsach biotytowych i  na wystawach południowych występują gleby brunatne 
kwaśne.
Gleby semihydrogeniczne. Związane są z warunkami nadmiernego uwilgotnienia spowodowanego prze-
ważnie wysiękiem wód gruntowych. Głównymi procesami glebotwórczymi jest tu proces glejowy oraz pro-
ces bagienny, polegający na spowolnieniu rozkładu materii organicznej. Gleby te występują na terenie 
gminy w postaci niewielkich płatów i zazwyczaj w kompleksach z innymi glebami. Gleby gruntowo-glejo-
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we występują lokalnie w obszarach wysięku wód gruntowych, w lejach źródliskowych oraz zagłębieniach 
bezodpływowych. 
Gleby napływowe. Powstawanie ich związane jest z erozyjno – sedymentacyjną działalnością wód rzecz-
nych oraz wód spływających po stoku, a także z innymi procesami stokowymi (spełzywanie, osuwanie, 
lód włóknisty). Mady rzeczne powstają w wyniku osadzania się namułów niesionych przez wody w czasie 
wezbrań. Typowe mady występują w dolinie Bobru i jego większych dopływów. Z racji swojej genezy 
mady często należą do najlepszych gleb na terenie gminy. Charakteryzują się one dobrymi właściwościa-
mi wodno – powietrznymi i obecnością próchnicy w całym profilu, a co za tym idzie - dużą potencjalną 
produktywnością. Z uwagi na okresowe nadmierne uwilgotnienie mady często użytkowane są jako użytki 
zielone. Poza wałami, gdy przerwany zostaje proces akumulacji osadów rzecznych następuje przeobra-
żenie mad w gleby brunatne. Gleby deluwialne wytworzone są na materiale pochodzenia erozyjnego osa-
dzonym u podnóży stoków. 

8. Klimat gminy Wleń według klasyfikacji Schmucka należy do sudeckiego regionu przedgórskiego zaś w 
świetle propozycji  Gumińskiego do rolniczo-klimatycznej dzielnicy przedsudeckiej. W klimacie wyraźnie 
zaznaczają się cechy charakterystyczne dla klimatu górskiego, modyfikowanego przez intensywne wpły-
wy częstych adwekcji wilgotnych mas powietrza pochodzenia oceanicznego. Do podstawowych właści-
wości klimatu tego obszaru należy generalny spadek temperatury powietrza ze wzrostem wysokości nad 
poziom morza, stosunkowo wysokie opady atmosferyczne oraz wyraźne zróżnicowanie klimatów lokal-
nych dolin, zboczy i grzbietów. Występują tu również wiatry typu lokalnego, jak feny oraz wiatry górskie i 
dolinne. Efekty termiczne i wilgotnościowe oddziaływania fenów są tu jednak słabiej wyrażone w porów-
naniu z mezoregionami wewnątrzsudeckimi. 
Położenie terenów gminy w strefie wysokościowej 219 – 467 m n.p.m. warunkuje występowanie stosun-
kowo wysokich  wartości  rocznej  temperatury  powietrza,  zawierających  się  w przedziale  od  7,7oC do 
6,6oC. Taki stan termiczny upoważnia do zaliczenia obszaru gminy do piętra klimatycznego umiarkowanie 
ciepłego. Obliczone 30-letnie normy opadów wskazują na stosunkowo małe zróżnicowanie tego elementu 
klimatu. Ilość roczna opadów odnotowana w Pilchowicach wynosi 753 mm. Przebieg roczny opadów po-
siada cechy klimatu kontynentalnego, z wyraźną dominacją opadów kwartału letniego (VI-VIII), na który 
przypada 35-40% rocznej sumy opadów. Wysokości opadów cechuje nadzwyczaj duża zmienność z roku 
na rok. Najwyższe dobowe sumy opadów wystąpiły 19 lipca 1981 roku. Rekordową sumę 109,6 mm za-
notowano na działającym wówczas posterunku opadowym Wleń. 

9.  Obszar  zlewni  różnicowej  Bobru  charakteryzuje  się  znacznym  zróżnicowaniem wodonośności  po-
szczególnych struktur hydrogeologicznych, związanych ściśle z elementami struktury geologicznej Sude-
tów Zachodnich. Utworami wodonośnymi na tym obszarze są zarówno lite utwory skalne podłoża jak też 
luźne pokrywy zwietrzelinowe i aluwia. W rejonie Wlenia utworami wodonośnymi są piaskowce kwarco-
we, miejscami spękane. Użytkowy poziom wodonośny ujmuje wody porowo - szczelinowe na głębokości 
poniżej 160 m, a wydajność z otworów badawczych osiąga 50 m3/h. W rejonie Wlenia rozpoznano także 
utwory skalne triasu (pstry piaskowiec), natomiast niewielki obszar występowania wód w utworach naj-
wyższego karbonu odnotowano koło Marczowa. W miejscowości Łupki pstry piaskowiec tworzy z wyżej 
leżącymi piaskowcami ciosowymi kredy wspólny kompleks wodonośny. Oficjalnie zatwierdzone jego za-
soby w otworze odpowiadają wydajności 60 m3/h przy depresjach ponad 50 m. Zasilanie tego poziomu 
odbywa się na wychodniach piaskowca w rejonach Wlenia, przez infiltrację wód opadowych oraz wodami 
dalekiego krążenia z wodonoścami innych pięter, przy dominacji szczelinowego typu krążenia wód. Na 
terenie gminy funkcjonuje od 1991 r. stanowisko badawcze sieci krajowej monitoringu wód podziemnych 
w Łupkach. 

10. Tereny gminy położone są prawie w całości w zlewni różnicowej Bobru z dopływami. Tylko wschodnie 
obrzeża w rejonie wsi Bełczyna odwadniane są przez dopływy innego systemu rzecznego II rzędu – do-
rzecza Kaczawy. Bóbr jest w obrębie gminy rzeką tranzytową, gdyż o jej reżimie hydrologicznym decydu-
ją w większym stopniu czynniki występujące w źródłowej (sąsiedniej) części dorzecza aniżeli wpływ śro-
dowiska lokalnego. Innym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się stosunków wodnych jest eksplo-
atacja licznych na Bobrze obiektów hydrotechnicznych, modyfikujących naturalne warunki obiegu wody. 
W obrębie gminy bieg Bobru składa się w zasadzie odcinka dolnego począwszy od zapory w Pilchowi-
cach (km 191,9). Intensywna zabudowa hydrotechniczna tego odcinka Bobru, dokonana w latach 1908-
1927, doprowadziła do powstania sztucznych obiektów hydrograficznych, w tym Jeziora Pilchowickiego 
(2,4 km2). Zabudowa hydrotechniczna poniżej Pilchowic jest znikoma w porównaniu z górnym odcinkiem 
rzeki i nie wpływa istotnie na deformację naturalnego charakteru przepływu. Spośród wielu dopływów Bo-
bru III rzędu najzasobniejszymi w wodę są Lipka i Jamna.

11. Miasto i gmina Wleń są szczególnie zagrożone zatopieniem przez wody rzeki Bóbr w okresie stanów 
powodziowych. W okresie mijającego stulecia większość terenów zainwestowanych było kilkakrotnie pod-
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tapiane. Znaczące wezbrania pojawiają się na Bobrze na ogół nieregularnie, sporadycznie nawet w sezo-
nie jesienno-zimowym. Z kilkudziesięciu znaczących fal wezbraniowych, jakie wystąpiły na Bobrze w dru-
giej połowie XX wieku, przepływ maksymalny wyższy od 273,5 m3/s (p10%) osiągnęło 6 fal. Z tej liczby trzy 
fale  miały  przepływ  maksymalny  na  poziomie  p2% (powódź  50-letnia)  i  wystąpiły  w  latach: 
1958,1977,1997. Wezbranie opadowe w lipcu 1997 roku, pod względem wielkości i tragicznych skutków 
może być porównywalne do powodzi z 1977 roku, jakkolwiek ustępuje w tej niechlubnej statystyce kata-
klizmowi, jaki zdarzył się w tym regionie w roku 1997. Miasto Wleń zostało podtopione na głębokość 30-
100 cm i ewakuowano stąd 168 osób. W wyniku dwukrotnej fali powodziowej uległy poważnemu uszko-
dzeniu niemal wszystkie urządzenia hydrotechniczne na Bobrze. Ogromny rozmiar miało też uszkodzenie 
linii brzegowych rzek, wałów ochronnych, urządzeń melioracji podstawowej, itp.

12. Lasy gminy Wleń położone są w VII Sudeckiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, I Dzielnicy Sudetów Za-
chodnich oraz w V Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, Dzielnicy Przedgórze Sudeckie. Administracyj-
nie należą do Nadleśnictwa Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest 
świerk. Zajmuje on 44% powierzchni leśnej oraz 57,59% udziału masy. Uznany jest on jako gatunek pa-
nujący. Drzewostany świerkowe, które w latach 80-tych i na początku lat 90-tych były intensywnie zatru-
wane przez imisje pyłów i gazów przemysłowych, charakteryzowały się dużym osłabieniem fizjologicz-
nym. Konsekwencją tego było nadmierne wydzielanie się posuszu i usychanie drzew. Od 10-ciu lat ob-
serwuje się, że procesy chorobowe ustępują. Uwidacznia się to najwyraźniej po wzroście zdrowotności 
drzewostanów świerkowych. Dąb jako gatunek lasotwórczy zajmuje ok. 19,0% powierzchni leśnej, a jego 
udział masowy stanowi ok. 18,0%. W stosunku do ubiegłego okresu gospodarczego zwiększył się znacz-
nie udział tego gatunku w zakładanych uprawach. Brzoza zajmuje ok. 15,0% powierzchni leśnej. Wystę-
puje głównie w młodszych klasach wieku (I-III), a niekiedy sporadycznie w starszych klasach (IV-V). Drze-
wostany brzozowe powstały przede wszystkim z samosiewu i występują nierównomiernie. Jest to gatu-
nek pionierski, a przez to bardzo ekspansywny. Sosna - jako gatunek panujący w ekosystemach leśnych 
zajmuje ok. 10% powierzchni leśnej i występuje najliczniej na siedliskach boru i lasu mieszanego wyżyn-
nego. Oprócz litych drzewostanów sosnowych, tworzy również drzewostany mieszane głównie z świer-
kiem, dębem i bukiem. Buk zajmuje ok. 7% powierzchni leśnej. Według obowiązującej typologii, udział 
jego w składzie przyszłych drzewostanów jako gatunku panującego powinien osiągnąć ok.30%. Drzewo-
stany mieszane z udziałem buka charakteryzują się znacznie większą odpornością na ujemne skutki ze 
strony czynników biotycznych i abiotycznych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby w najbliższym okresie 
gospodarczym zwiększyć udział tego gatunku w drzewostanach. Jawor występuje dość licznie. Cechuje 
się dużą siłą rozrodczą i ekspansywnością, opanowuje naświetlone luki i przerzedzenia. Jest to nieliczny 
gatunek, którego powierzchniowy udział w chwili obecnej jest zgodny z typem siedliskowym lasu. Pozo-
stałe gatunki takie jak: modrzew, jesion, olsza szara i czarna, lipa, jodła - zajmują niewielką powierzchnię 
leśną. Znaczna część lasów gminy zaliczana jest do lasów ochronnych. Są to lasy wodochronne, glebo-
chronne, strefy zieleni wysokiej oraz masowego wypoczynku.

13. Na terenie gminy Wleń stwierdzono występowanie 33 gatunków roślin naczyniowych objętych ochro-
ną, w tym 24 gatunków objętych ochroną całkowitą i 9 ochroną częściową. Spośród roślin objętych ochro-
ną całkowitą większość roślin należy do gatunków rzadkich i bardzo rzadkich. Aż 9 gatunków znanych 
jest zaledwie z jednego stanowiska, a dalsze 7 tylko z dwóch stanowisk. Do najrzadszych roślin chronio-
nych należą: goryczka orzęsiona, goryczka krzyżowa, śnieżyca wiosenna, kruszczyk błotny, wiciokrzew 
pomorski i buławnik mieczolistny. Do stosunkowo częstych roślin objętych ochroną całkowitą należy jedy-
nie bluszcz pospolity stwierdzony na 14 stanowiskach. Z roślin objętych ochroną częściową większość 
gatunków należy do roślin częstych a nawet pospolitych. W zbiorowiskach leśnych do licznie spotykanych 
gatunków należą: kruszyna pospolita i kalina koralowa. W zbiorowiskach zaskalnych dość częsta jest pa-
protka pospolita zaś w zbiorowiskach łąkowych pierwiosnka wyniosła. Spośród roślin objętych ochroną 
częściową do bardzo rzadkich należy centuria pospolita, która znana jest tylko z jednego stanowiska. 
Spośród grzybów objętych ochroną całkowitą odnotowano występowanie tylko 2 gatunków: sromotnika 
bezwstydnego oraz szmaciaka gałęzistego, obydwa na pojedynczych stanowiskach.

14. Na terenie gminy Wleń znajduje się tylko jeden rezerwat przyrody „Góra Zamkowa”. Niemniej wystę-
puje tu wiele obszarów odznaczających się interesującą szatą roślinną bądź nagromadzeniem stanowisk 
rzadkich i chronionych gatunków roślin, które proponuje się objąć ochroną. Są to: kamieniołom koło Ra-
domic, dolina Chrośnickiego Potoku m. Czernicą a Nielestnem, parzydło leśne koło Modrzewi, Dziki Wą-
wóz k. Pilchowic, lasy między Wleniem a Kleczą, Góra Gniazdo, łąki na górze Tarczynka, Góra Folwarcz-
na, lasy na Sołtysiej Czubie, murawa koło Strzyżowca i Góra Dudek.
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15. Na terenie gminy Wleń występuje szereg cennych okazów drzew, z których dwa zostały objęte 
ochroną prawną w formie pomników przyrody ożywionej. Są to: cis pospolity w Bystrzycy (nr rej. 248) i 
leszczyna pospolita w Kleczy (nr rej. 299). 

16. Z punktu widzenia zoologii gmina Wleń jest terenem dość interesującym. Występuje tu liczne ga-
tunki kręgowców (ssaki, ptaki, gady i płazy oraz ryby), w tym gatunki objęte ochroną prawną. Na tere-
nie gminy stwierdzono łącznie obecność 33 gatunków ssaków, w tym 10 chronionych i 11 łownych. 
Najliczniejszą grupą stanowią gryzonie (77%), które występują na terenie całej gminy. Dominującymi 
gatunkami są: nornica ruda, mysz leśna i polnik. Udział pozostałych gatunków gryzoni jest niewielki. 
Na podkreślenie  zasługuje  obecność na terenie  gminy dziesięciu  rzadkich gatunków chronionych: 
wszystkie ryjówkowate, jeż, popielica, wiewiórka, gronostaj, łasica i wydra. Ciekawym zjawiskiem jest 
także obecność nornika północnego oraz darniówki zwyczajnej. 
Wśród nietoperzy dominują gatunki synantropijne takie jak: nocek duży, mroczek późny, gacek brunat-
ny, karlik malutki, zamieszkujące z reguły budowle wzniesione przez człowieka. Inne gatunki takie jak 
nocek rudy, borowiec wielki czy mopek preferują dziuple drzew. Łącznie na terenie gminy stwierdzono 
występowanie 9 gatunków nietoperzy. Kilka większych koloni gacka brunatnego stwierdzono w Mar-
czowie, Radomicach i Nielestnie. Na szczególną uwagę zasługuje jednak bardzo duża kolonia rozrod-
cza nocka dużego w kościele we Wleniu licząca około 500 samic.
Na terenie gminy stwierdzono występowanie 94 gatunków ptaków, z których 92 gatunki gnieździły się 
na tym obszarze, zaś 2 uznano za przelotne lub zalatujące (perkoz dwuczuby i łyska). 86 gatunków 
jest objętych ochroną gatunkową, w tym bocian czarny i puchacz podlegają tzw. ochronie strefowej, 6 
ochroną częściową jako ptaki łowne i dwa (wrona i sroka) podlegają ochronie okresowej ograniczonej 
do okresu lęgowego. Dwa gatunki lęgowe (bocian czarny i puchacz) uznane są za zagrożone w skali 
Polski i wpisane do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”. Gatunki zagrożone w skali Śląska reprezen-
tuje w gminie tracz nurogęś wykryty na dwóch stanowiskach na Bobrze.
Na terenie gminy stwierdzono łącznie 8 gatunków płazów i 4 gatunki gadów. Należą do nich następu-
jące płazy:  traszka zwyczajna,  traszka grzebieniasta,  traszka górska,  ropucha szara,  żaba błotna, 
żaba jeziorkowa, żaba trawna i żaba moczarowa oraz następujące gady: jaszczurka zwinka, jaszczur-
ka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata. Pomimo poszukiwań 
nie udało się odnaleźć stanowisk salamandry plamistej.
W rzece Bóbr żyje 10 gatunków ryb, co jest dużą ilością zważywszy na fakt, że podczas pierwszych 
badań ichtiologicznych w latach 1986 – 87 stwierdzono tu obecność tylko 3 gatunków: licznego pstrą-
ga potokowego, pojedynczych kiełbi i jednego węgorza. Wtedy było to związane z tym, że po częścio-
wym odczyszczaniu wód rzeki zasiedlały ją ryby z dopływów. Po dalszej poprawie jakości wód w Bo-
brze, rzekę zaczął zagospodarowywać Polski Związek Wędkarski. Zasiedlił on rzekę pozyskanymi w 
dole Bobru reofilnymi karpiowatymi, a także zaczął reintrodukować lipienie. Obecnie Bóbr na całym 
odcinku w gminie jest jedną z najzasobniejszych w pstrągi i lipienie rzek w Polsce. Wśród ww. gatun-
ków do gatunków chronionych zaliczana jest strzebla potokowa i śliz, natomiast do gatunków zagrożo-
nych pstrąg potokowy i lipień. Najbardziej cennym przyrodniczo obszarem jest sam Bóbr z przybrzeż-
ną strefą o szerokości ok. 10 m oraz dolny bieg Chrośnickiego Potoku. Intensywne zagospodarowanie 
wód sprawiło, że poziom atrakcyjności Bobru i  zbiornika Pilchowickiego jako łowiska wędkarskiego 
jest bardzo wysoki. 

2.2. Tereny i obiekty chronione

1. Na terenie gminy Wleń ochroną prawną objęte są następujące obszary i obiekty:

Park Krajobrazowy Doliny Bobru utworzony na mocy Uchwały Nr VIII/47/89 Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w dniu 16.11. 1989 r. Powierzchnia Parku w granicach określonych Rozporządzeniem Nr 56/92 Wo-
jewody Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 1992 r. wynosiła 13.270 ha. W wyniku aktualnych prac rozli-
czeniowych przeprowadzonych w ramach Planu Ochrony PKDB ustalono powierzchnię Parku na 12.295 
ha. Miasto i gmina Wleń w granicach Parku zajmuje powierzchnię 6049 ha, co stanowi 49,2% jego po-
wierzchni.  W obszar Parku wchodzą w całości  następujące miejscowości  (obręby):  miasto Wleń oraz 
wsie Marczów, Nielestno, Pilchowice i Radomice. 

Rezerwat przyrody „Zamkowa Góra”, utworzony w 1994 roku na powierzchni 21 ha. Celem jego ochrony 
jest zachowanie wartości przyrodniczych zespołu grądów, szeregu cennych gatunków roślin chronionych 
oraz cennych obiektów kultury materialnej. Teren ten wyróżnia się bardzo dobrze zachowanym wieloga-
tunkowym żyznym lasem liściastym – grąd zboczowy typu Aceri-Carpinetum wraz z szeregiem rzadkich 
roślin w runie leśnym. Ponadto na szczycie wzgórza występują lawy pukliste stanowiące interesujący 
obiekt geologiczny.
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Pomnik przyrody nieożywionej:
• odsłonięcie geologiczne w Łupkach (gm. Wleń) – dawny kamieniołom bazaltu w którym tkwią porwaki 

porfirowe (nr rejestru 203/776);

Pomniki przyrody ożywionej:
• cis pospolity w Bystrzycy (nr rejestru 248);
• leszczyna pospolita w Kleczy (nr rejestru 299).

2. Na terenie gminy Wleń występuje szereg cennych elementów przyrody nieożywionej i ożywionej, które 
proponuje się objąć ochroną w formie rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, pomników przyrody, 
stanowisk dokumentacyjnych i zespołów przyrodniczo krajobrazowych. Zostały one przedstawione w kie-
runkach ochrony środowiska przyrodniczego.

2.3. Zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego

Stan czystości wód powierzchniowych
1. Ocena jakości wód Bobru według wskaźników fizyczno-chemicznych przedstawia się następująco:
• od ujścia Łomnicy do przekroju zbiornika Pilchowickiego wody Bobru wykazywały III klasę czystości, z 

uwagi na znaczne stężenia fenoli lotnych, azotu azotynowego, a także wysokie stężenia fosforanów i 
fosforu ogólnego w przekroju poniżej Jeleniej Góry,

• w przekroju zbiornika Pilchowickiego wody nie odpowiadały normom z uwagi na bardzo wysokie stę-
żenia azotu azotynowego i miedzi,

Ocena jakości wód Bobru według wskaźników hydrobiologicznych przedstawia się następująco:
• w rejonie Jeleniej Góry wody odpowiadały III klasie czystości, wartości wskaźnika saprobowości wy-

znaczały strefę α-mezosaprobową, 
• na odcinku od zbiornika Pilchowickiego do granic Parku Krajobrazowego Doliny Bobru wody odpo-

wiadały II klasie czystości, wartości wskaźnika saprobowości wyznaczały strefę β-mezosaprobową.
Według stanu sanitarnego, wody Bobru zawierały znaczne ilości bakterii grupy coli typu fekalnego, nie 
odpowiadające normom, za wyjątkiem przekrojów granicznego i poniżej zbiornika Bukówka, w których 
wartość miana coli wyznaczała III i II klasę czystości.

2. Na stan czystości wód mają wpływ zrzuty ładunków zanieczyszczeń pochodzące z miejscowości zloka-
lizowanych na terenie gminy, a także zanieczyszczenia pochodzące z miejscowości położonych w zlew-
niach cieków wodnych zasilających bezpośrednio rzekę Bóbr w środkowym biegu lub jej większe dopły-
wy. Na terenie gminy źródła mające wpływ na stan czystości wód są następujące:
• ścieki  miejskie Wlenia w ilości 160 m3/d oczyszczane w dwustopniowej  mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni z osadem czynnym i złożem biologicznym o przepustowości 700 m3/d; w ostatnim okre-
sie do kanalizacji sanitarnej zostały podłączone ścieki z Sanatorium Kolejowego;
• doprowadzane do ww. oczyszczalni ścieki i osady z przydomowych osadników, przywożone woza-

mi asenizacyjnymi w ilości 40 m3/d.;

Stan czystości powietrza
1. Stanu czystości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Wleń dokonano na podstawie pomiarów 
wykonanych na stacji monitoringu powietrza „Czarny Trójkąt”, zlokalizowanej we Wleniu oraz danych z 
punktów pomiarowych położonych sąsiedztwie gminy.  Największego wpływu emisji zanieczyszczeń na 
jakość powietrza w gminie Wleń można się spodziewać ze strony obiektów, zlokalizowanych na terenie 
miasta Jeleniej Góry i Lwówka Śląskiego. Wszystkie zakłady, których wpływ na stan czystości powietrza 
w gminie jest istotny, posiadają uregulowany stan formalno-prawny.

2. Emisje z lokalnych kotłowni i palenisk domowych miejscowości Wleń mają istotne znaczenie dla czy-
stości powietrza w najbliższym rejonie swojego oddziaływania, czyli  głównie w rejonie miasta. Jest to 
szczególnie zauważalne w sezonie zimowym, przy pracy obiektów grzewczych. Uciążliwość emisji z tych 
tzw. niskich źródeł jest znaczna w porze zimowej, w dużej mierze zależy od jakości spalanych paliw oraz 
warunków pogodowych, lecz ma charakter lokalny.

3. W ciągu dwóch tygodni marca 1997 roku, IOŚ w Jeleniej Górze przeprowadził we Wleniu, pomiary za 
pomocą mobilnej stacji pomiarowej Horiba. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że 
poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie Wlenia jest umiarkowany. Dopuszczalne wartości stężeń 
średniorocznych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego nie były przekroczone w żadnym 
przypadku.
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4. Na jakość powietrza wpływają także transgraniczne emisje, zwłaszcza ze źródeł leżących na obszarze 
niemieckiej, czeskiej i polskiej części „Czarnego Trójkąta”, czyli skupiska elektrowni, koksowni i wielkich 
obiektów przemysłowych, opalanych węglem brunatnym. W odniesieniu do uciążliwości emisji, pochodzą-
cych z tych obiektów, już nastąpiły korzystne zmiany w postaci spadku ilości emitowanych substancji za-
nieczyszczających. Wielkie obiekty energetyczne i przemysłowe „Czarnego Trójkąta” są modernizowane 
albo ulegają likwidacji.

Ocena stanu zanieczyszczenia i degradacji gleb
Na terenie gminy Wleń występuje znaczne zakwaszenie gleb. 72% gleb użytków rolnych wykazuje od-
czyn bardzo kwaśny i kwaśny. Podstawowym środkiem zaradczym dla ograniczenia kwasowości gleb jest 
ich wapnowanie. Dla 64% powierzchni użytków rolnych wapnowanie jest konieczne i dla 12% wapnowa-
nie potrzebne. Dla pozostałych 24% powierzchni użytków rolnych wapnowanie jest wskazane, ograniczo-
ne lub zbędne.
Najbardziej niebezpiecznymi zanieczyszczeniami gleb są ich skażenia metalami ciężkimi. Ich źródłem są 
emisje zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących z przemysłu, energetyki oraz komunikacji samochodo-
wej.  W glebach obszaru gminy Wleń nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości kadmu, 
miedzi, niklu, ołowiu, cynku mierzonej wg norm określonych w Zarządzeniu MOŚZNiL z 1986r. 

Gospodarka odpadami
Na obszarze gminy Wleń nie ma wysypisk odpadów komunalnych ani przemysłowych, natomiast istnieją 
dwie „stare” hałdy odpadów górniczych, zlokalizowane w Pilchowicach - Nielestnie.  Aktualnie odpady z 
terenu gminy Wleń składowane są na wysypisku w Siedlęcinie, administrowanym przez MPGK w Jeleniej 
Górze. 

Środowisko akustyczne
Głównym źródłem hałasu drogowego na terenie gminy jest droga powiatowa nr 1027, biegnąca z Jeleniej 
Góry do Wlenia. Nie obojętnym pozostaje również ruch samochodowy na terenie miasta Wleń. Maksy-
malne natężenie ruchu na omawianej drodze osiąga wartość 86 samochodów osobowych i 14 ciężaro-
wych na godzinę i ma miejsce w przedziale od 6 rano do 17 po południu. W następnych godzinach ruch 
samochodowy istotnie maleje, aż do praktycznego zaniku w godzinach nocnych, kiedy to przejeżdża w 
przeciągu godziny nie więcej niż 2 do 4 samochodów. Biorąc pod uwagę dopuszczalne wartości równo-
ważnego poziomu hałasu od szlaków komunikacji drogowej, wynoszącego 55 dB w porze dziennej i 45 
dB w nocy,  można stwierdzić,  iż  akustyczne oddziaływanie  przedmiotowej  drogi  zawiera  się w pasie 
o szerokości około 25 m. z każdej strony szlaku, począwszy od krawędzi jezdni.
Oprócz omówionej  wyżej  drogi,  źródłem hałasu komunikacyjnego jest  ruch kołowy na terenie  miasta 
Wleń. Analizując wyniki pomiarów akustycznych oraz ruch pojazdów mechanicznych na drodze z Jeleniej 
Góry do Wlenia i na terenie miasta Wleń można stwierdzić,  iż nie występuje na tym terenie problem 
uciążliwości hałasu komunikacyjnego. Akustyczne oddziaływanie szlaków komunikacji drogowej w głąb 
terenów gminy praktycznie nie występuje. Ekspansja hałasu komunikacyjnego obejmuje tylko obszar bez-
pośrednio przyległy do drogi.
Poprzez teren gminy przebiega jeden szlak kolejowy relacji Jelenia Góra - Lwówek Śląski. Jest to jedno-
torowy, niezelektryfikowany szlak kolejowy o znaczeniu wyłącznie lokalnym. Wszystkie pociągi mają krót-
kie składy oraz ze względu na zły stan torowiska poruszają się z niewielką prędkością. Ze względu na 
małe natężenie ruchu kolejowego oraz niewielkie prędkości jazdy pociągów, linia kolejowa relacji Jelenia 
góra - Lwówek Śląski nie powoduje ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na tereny gminy.

3. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

3.1. Ogólna charakterystyka walorów kulturowych

Teren miasta i gminy Wleń należy do bardziej zasobnych w obiekty zabytkowe obszarów regionu jelenio-
górskiego. Występuje tu szereg bardzo cennych ze względu na swoją historię obiektów zabytkowych, po-
chodzących z czasów już od wczesnego średniowiecza (zamek Lenno) poprzez renesans i barok (dwór w 
Przeździedzy, pałac na wzgórzu zamkowym we Wleniu) aż do przełomu XIX/XX w. (pałac w Nielestnie po 
przebudowie). 
Istniejące świadectwa archeologiczne świadczą o wczesnym osadnictwie ludzkim na tych terenach, co 
znajduje swoje potwierdzenie w źródłach pisanych, faktach historycznych i zachowanych obiektach. Zna-
leziska z okresu starożytności, epoki kamiennej i kultury łużyckiej, odkryto w okolicach Marczowa, Łupek, 
Nielestna, Wlenia, Bystrzycy i Bełczyny. Wleń stanowił siedzibę jednej ze starszych kasztelani na Dolnym 
Śląsku, wymienionej w dokumentach już w 1154 roku. Wczesne dzieje Wlenia i najbliższych okolic ściśle 
związane są istniejącym na terenie Góry Zamkowej grodem a później kasztelańskim i rycerskim zamkiem 
obronnym. Z XIII w. pochodzą wzmianki o wykorzystaniu zamku jako więzienia dla biskupa Tomasz II, i 
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księcia wrocławskiego i krakowskiego Henryka IV Probusa, którzy porwani zostali przez awanturniczego 
księcia Bolesława Rogatkę i osadzeni jako więźniowie w podziemiach zamku. Jednak Wleń po obiecują-
cych początkach nigdy nie rozwinął się w większy organizm miejski. Bliskość Lwówka Śląskiego, dyna-
micznie rozwijającego się pod patronatem książąt piastowskich, obdarzonego licznymi przywilejami, oka-
zała się zbyt silną konkurencją i spowodowała stagnację w rozwoju miasta. Po śmierci ostatniego suwe-
rennego Piasta, Bolka II Świdnicko-Jaworskiego, w 1392 r. na mocy układu dynastycznego o przetrwaniu 
z cesarzem Karolem IV Luksemburgiem, tereny gminy Wleń, stanowiące część księstwa świdnicko-jawor-
skiego, weszły w skład ziem korony czeskiej, a później w 1526 r. przeszły we władanie austriackich Habs-
burgów. Po wojnach śląskich w 1741 r. Wleń, tak jak pozostałe tereny Śląska dostał się pod panowanie 
Prus.
Najcenniejszym i bardzo znanym zespołem obiektów zabytkowych znajdującym się na terenie gminy jest 
Wleński Gródek, położony na wysokim wzgórzu górującym ponad miastem Wleń. Jest to konglomerat 
różnorodnych obiektów, zbudowanych na terenie Góry Zamkowej i jej najbliższej okolicy, w różnych okre-
sach i w różnych formacjach stylowych. Najstarszym z nich i najbardziej interesującym jest średniowiecz-
ny zamek obronny Lenno, wymieniony już w 1154 roku jako siedziba kasztelani, posiadający bogatą i 
burzliwą historię. Zbudowany na szczycie wyniesienia na nieregularnym planie z wykorzystaniem do ce-
lów obronnych naturalnego ukształtowania terenu. Zachowany do naszych czasów w formie trwałej ruiny 
z wyniosłym stołpem, wykorzystywanym obecnie jako punkt widokowy na najbliższą okolicę. Prowadzone 
od kilku lat prace wykopaliskowe odsłaniają spod warstw ziemi coraz to nowe i starsze fragmenty tego 
bogatego założenia. Średniowieczną metrykę posiada również zachowana nieopodal kaplica św. Jadwigi, 
z zachowanymi figuralnymi gotyckimi malowidłami ściennymi w zakrystii. Według legendy w świątyni tej 
miała  się  modlić  św.  Jadwiga,  księżna,  żona Henryka  Brodatego,  księcia  Wrocławsko-Krakowskiego. 
Oprócz średniowiecznego zamku i kaplicy w skład założenia na Wleńskim Gródku wchodzi pierwotnie re-
nesansowy pałac, obecnie po przebudowach o bogatej barokowej XVIII wiecznej architekturze, wraz z 
nieco młodszą oficyną mieszkalną z pocz. XIX w. tzw. „domkiem myśliwskim” i zabudowaniami gospodar-
czymi.
Bardzo cennym obiektem zabytkowym jest gotycki kościół filialny w Radomicach, o zachowanej w niemal 
niezmienionej formie średniowiecznej architekturze oraz niezwykle interesującym późnogotyckim tryptyku 
we wnętrzu. Innym cennym obiektem zabytkowym na terenie gminy jest kościół w Marczowie, gdzie kilka 
lat temu dokonano odkrycia odsłaniając gotycki XIV w. profilowany portal spod zakrywających go warstw 
tynku. Odkrycie to całkowicie zmieniło datowanie świątyni, traktowanej w dotychczasowej literaturze jako 
budowla barokowa z XVIII w. Interesującym obiektem jest również kościół parafialny p.w. św. Mikołaja we 
Wleniu, w którym z pierwotnej średniowiecznej budowli zachowała się wieża, natomiast neogotycki kor-
pus nawowy powstał w XIX w po pożarze. Nie przetrwał również do naszych czasów średniowieczny ko-
ściół w Strzyżowcu, po którym pozostał owalny układ przestrzenny o charakterze obronnym, otoczony 
murem z bramą. 
Innymi cennymi zabytkami architektury rezydencjonalnej są dwór w Przeździedzy, pałac we Wleniu przy 
ul. Winogórskiej oraz pałac w Nielestnie. Istniejące przy nich założenia parkowe, łącznie z najstarszym, 
najrozleglejszym i najcenniejszym znajdującym się na wzgórzu Zamkowym, nalezą do bardziej interesu-
jących na terenie regionu. Na terenie gminy zachowało się również kilka interesujących zabytkowych 
cmentarzy, wśród których wymienić należy nekropolie we Wleniu, (cmentarz przykościelny i komunalny), 
w Bystrzycy i Radomicach. 
W grupie w/w najcenniejszych obiektów zabytkowych wymieniono tylko przykłady z zakresu architektury 
monumentalnej, pomijając również bardzo cenne tradycyjne drewniane budownictwo ludowe, o dominują-
cej na tych terenach konstrukcji ryglowej i przysłupowo-zrębowej. Szczególnie duża ilość interesujących 
przykładów obiektów tego typu znajduje się na terenie miejscowości Marczów.
Interesującą grupę zabytków stanowią budowle i urządzenia hydrotechniczne, związane z budową elek-
trowni wodnej i zapory w Pilchowicach. Zabytkami techniki są również obiekty wzniesione przy linii kolejo-
wej Jelenia Góra-Lwówek Śląski, w tym stacje kolejowe i wiadukty. Szczególnie imponującym osiągnię-
ciem inżynierskim są kolejowe tunele koło Wlenia, przekute w skałach w 1904 r oraz kamienny wiadukt w 
Pilchowicach.

3.2. Obiekty z terenu gminy Wleń wpisane do rejestru zabytków

Na terenie miasta i gminy Wleń występują 24 obiekty wpisane do rejestru zabytków. Są to m.in. dawne 
dwory, pałac, parki przypałacowe i podworskie, kościoły, cmentarze i budynki mieszkalne. Wykaz obiek-
tów wpisanych do rejestru zabytków został przedstawiony w kierunkach ochrony środowiska kulturowego.
Na  terenie  gminy  występują  również  liczne  stanowiska  archeologiczne  w  następujących  miejscowo-
ściach: Bełczyna, Bystrzyca, Łupki, Marczów, Pilchowice, Przeździedza i Wleń. Jedno stanowisko arche-
ologiczne w Marczowie ujęte jest w rejestrze zabytków (nr 193/arch/65). Jest to grodzisko z XIII w na 
wzgórzu Łopata.
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4. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNE 

4.1. Potencjał demograficzny

1. W gminie Wleń mieszka łącznie 4965 tys. osób (stanowi to 9,6% ogółu ludności powiatu lwóweckiego. 
Udział ludności gminy Wleń w ogólnej liczbie mieszkańców byłego województwa jeleniogórskiego w 1998 
roku nie przekraczał 1%. W mieście zamieszkuje 2075 osób a w pozostałych miejscowościach 2890 ty-
sięcy osób, co daje gęstość zaludnienia 57,7 osoby na kilometr kwadratowych w gminie. Dla miasta gę-
stość zaludnienia wynosi 296,4 osób na kilometr kwadratowy, zaś na wsi na jeden kilometr kwadratowy 
przypada 36,6 osób (średnio w byłym województwie jeleniogórskim gęstość zaludnienia wynosiła 120 
osób na jeden kilometr kwadratowy, w gminach miejsko - wiejskich 77, natomiast w powiecie lwóweckim 
wskaźnik gęstości zaludnienia wynosiła na koniec 1998 roku 37). Wynika z tego, że gmina Wleń jest 
średnio zaludnionym obszarem. Kobiety stanowią 49 ogółu ludności gminy Wleń.

2. Przyrost naturalny na 1000 osób od 1990 roku ulega stałemu zmniejszeniu, lecz saldo przyrostu natu-
ralnego było dodatnie. Dane z końca 1997 i 1998 roku wykazują już jednak (zwłaszcza w mieście) prze-
wagę liczby zgonów nad liczbą urodzeń, a tym samym ujemny poziom przyrostu naturalnego. W 1997 
roku stopa przyrostu naturalnego w gminie Wleń była wyraźnie niższa aniżeli przeciętna w byłym woje-
wództwie jeleniogórskim oraz w gminach wchodzących obecnie w skład powiatu lwóweckiego (odpowied-
nio: – 5.14 ; +0,12 i – 0,3 na 1000 osób). Szczególnie niski jest przy tym, w relacji do charakteryzującego 
miasta regionu jeleniogórskiego, wskaźnik dla miasta Wleń (odpowiednio –8,52 i –0,5). Dla całego woje-
wództwa dolnośląskiego wynosił w 1998 roku –0,23.

3. W ostatnich latach zmianie uległa struktura ludności według wieku. Daje się zauważyć tendencję prze-
suwania się grupy ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym do grupy ludności w wieku po-
produkcyjnym. Oznacza to postępujące starzenia się społeczeństwa gminy Wleń. Udział ludności gminy 
w wieku poprodukcyjnym zwiększył się w latach 1990 – 1997 z 16% do 16,5%.

4. Saldo ruchu wędrówkowego ludności przyjmuje ujemne wartości, lecz sytuacja w tym zakresie ulega 
wyraźnej poprawie. Saldo migracji w 1990 roku wynosiło –39 na 1000 osób, w 1995: -17, w 1997: -16 (dla 
województwa dolnośląskiego w 1998 –936, dla Lwówka Śląskiego –31).

5. Stopa bezrobocia gminy wynosi ogółem 14,6%.(414 osób). W 1990 roku liczba zarejestrowanych bez-
robotnych wynosiła 245 osób, lecz już ponad 480 osób w końcu 1992 roku. W latach 1993 – 1996 poziom 
bezrobocia w gminie nieznacznie się zmniejszył w porównaniu z okresem wcześniejszym i wykazywał na-
wet symptomy pewnej stabilizacji. W latach następnych zaś liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyraź-
nie się zmniejszyła (do 414 w końcu grudnia 1998 roku). W gminach byłego województwa jeleniogórskie-
go poziom bezrobocia wynosi przeciętnie 15,6%. (w kraju, w grudniu 1998 roku 10,4%)

4.2. Mieszkalnictwo

1. Zasoby mieszkaniowe w gminie Wleń w końcu 1997 roku liczyły niemal 1577 mieszkań o łącznej licz-
bie izb 5891, o łącznej powierzchni 113 tys. m2. Przyrost substancji mieszkaniowej w okresie 1990-1997 
był niewielki (jedynie 2,5 %), bowiem w latach 1991-1995 oddano do użytku 39 mieszkań (w tym 37 w 
mieście). W latach 1996-1997 nie oddano do użytku żadnych mieszkań, a w grudniu’98 roku oddano do 
użytku 23 mieszkania. Baza mieszkaniowa to 594 mieszkań komunalnych, 96 mieszkań spółdzielczych, 
oraz 906 mieszkań w budownictwie jednorodzinnym.

2. W 1998 jedynie niecałe 18% ogółu mieszkań stanowiła własność gminy (przeciętnie w województwie 
udział tychże zasobów wynosił ponad 1/3). Udziały te maleją z roku na rok (w 1990 roku udział zasobów 
komunalnych w gminie Wleń sięgał prawie 29%) i będzie nadal wolno spadać ze względu na wyprzedaż 
komunalnych lokali mieszkaniowych. 

3. Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie Wleń są ściśle związane nie tylko z wiel-
kością  terenów przeznaczonych  na ten cel,  lecz również  z  postępem w zakresie  ich  odpowiedniego 
uzbrojenia. W końcu 1998 roku ogólna powierzchnia gruntów przeznaczonych pod budownictwo miesz-
kaniowe w zasobach tej gminy wynosiła jedynie 3 h.

4.3 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

1. Potrzeby zdrowotne lokalnych społeczności  mogą być zaspokojone dzięki  sprawnie  funkcjonującej 
służbie zdrowia. Na tle innych gmin byłego województwa jeleniogórskiego sytuacja w zakresie ochrony 
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zdrowia wygląda dosyć dobrze. Ambulatoryjna opieka zdrowotna w gminie realizowana jest przez przy-
chodnię rejonową we Wleniu, oraz wiejski ośrodek zdrowia w Pilichowicach.

2. W gminie Wleń nie funkcjonuje żadna placówka lecznictwa specjalistycznego, a także brak jest obiektu 
lecznictwa zamkniętego (szpital ogólny). Odrębną placówką jest Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy 
Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, który dysponuje 130 łóżkami, a w 1998 roku z jego usług skorzy-
stało 2,5 tys. leczonych stacjonarnie kuracjuszy. W związku z ograniczeniem usług wykonywanych przez 
placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w gminie, należy zastanowić się nad udostępnieniem tegoż 
ośrodka dla potrzeb lokalnej społeczności.
W 1998 roku we wszystkich zakładach służby zdrowia w gminie Wleń zatrudnionych było 6 lekarzy, 2 sto-
matologów i 24 pielęgniarki. Tym samym na jednego lekarza przypada 1000 osób, na jedną pielęgniarkę 
200 osób (wskaźnik w byłym województwie jeleniogórskim wynosi odpowiednio: 604 i 153). Należy tu do-
dać, że personel medyczny zatrudniony jest głównie we Wleniu i jego dostępność jest utrudniona dla 
mieszkańców miejscowości wiejskich gminy. We Wleniu znajduje się jedyna placówka apteczna. 

3. Obok wymienionych wyżej podstawowych podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie gminy 
funkcjonuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nielestnie. W 1998 roku pomocą społeczną 
objętych było ponad 1000 mieszkańców gminy Wleń (więcej niż w latach ubiegłych: 1990 roku – 413 
osób, a w 1994 roku – 790 osób). Na początku lat 90-tych najliczniejsze były świadczenia jednorazowe. 
Obecnie wzrasta liczba zasiłków okresowych i stałych. Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie jest placów-
ką stałego pobytu dla osób umysłowo upośledzonych. Korzystającym z jej opieki jest około 80 pensjona-
riuszy.

4.4 Oświata i wychowania.

1. Na terenie gminy w roku szkolnym 1997/1998 funkcjonowało 1 przedszkole (we Wleniu) z którego ko-
rzystało 105 dzieci  (Marczów,  Pilichowice,  Strzyżowiec),  które działają przy szkołach podstawowych i 
obejmują opieką łącznie 26 dzieci. W miejscu zamieszkania z placówek tego typu nie korzystają dzieci z 
mniejszych miejscowości gminy. Zatrudnionych ogółem było 10 nauczycieli. W 1990 roku opieką w jed-
nym przedszkolu i w czterech oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Wleń 
objętych było 187 dzieci, a w roku 1998 ich liczba wyniosła 131, czyli o nieomal 30% mniej. Przeciętnie 
zaś w byłym województwie jeleniogórskim liczba dzieci korzystających z tego rodzaju placówek zmniej-
szyła się w latach 1990 - 1998 o ponad 22 %. Obecnie w gminie korzysta ponad 49% ogółu dzieci w wie-
ku 3-6 lat. 

2. Sieć szkolnictwa podstawowego w gminie tworzą 4 placówki o różnym stopniu organizacyjnym. Pełny 
zakres kształcenia podstawowego (kl. I – VIII) realizują szkoły we Wleniu i w Pilichowicach. Pozostałe 
szkoły podstawowe zlokalizowane są w Marczowie oraz Strzyżowcu. Realizują one ograniczony program 
nauczania. Obecnie, po wejściu w życie reformy szkolnictwa przy Szkole Podstawowej we Wleniu funk-
cjonuje Gimnazjum, a ponadto powstaje nowy budynek dla potrzeb Gimnazjum. 
Szkoła we Wleniu wyposażona jest w salę gimnastyczną. W latach 1990 – 1998 zmniejszyła się liczba 
uczniów szkół podstawowych o ponad 20% (z 745 do 593) oraz liczba pełnozatrudnionych nauczycieli (o 
26%) i oddziałów (klas) szkolnych. Spowodowało to zwiększenie liczby uczniów przypadających na każ-
dego pełnozatrudnionego nauczyciela (z 13,1 do 14,1) i spadek przeciętnej liczebności oddziałów szkol-
nych, chociaż na tle regionu jeleniogórskiego wskaźniki obrazujące ilościowe relacje uczniów do oddzia-
łów i nauczycieli w szkołach podstawowych są mniej korzystne aniżeli w gminie Wleń.
Liczebność oddziałów szkolnych waha się w granicach od 23 uczniów (SP we Wleniu) do jedynie 5 
uczniów (w Strzyżowcu).

4.5. Kultura.

1. Wiodącą placówką kulturalną w gminie jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury we Wleniu. Ośrodek ten 
prowadzi pracownie specjalistyczne oraz koła różnych zainteresowań.
Istotną rolę w upowszechnieniu kultury przypisać należy także bibliotekom publicznym. Ich sieć nie uległa 
rozszerzeniu w latach 1990 – 1998, lecz została uszczuplona wskutek likwidacji pięciu punktów biblio-
tecznych (w 1990 roku w miejscowościach wiejskich funkcjonowało 5 punktów tego rodzaju, w 1995 roku 
– 3, a w końcu 1998 roku – nie funkcjonowały już punkty biblioteczne). Zmniejszył się także ich księgo-
zbiór (o ponad 3%) oraz liczba wypożyczeń, a od 1995 roku następuje spadek liczby czytelników.
Oprócz Biblioteki Publicznej we Wleniu ( 15.746 woluminów i 736 czytelników) istnieje filia nr 1 w Bystrzy-
cy  (6934  woluminów  i  113  czytelników)  oraz  filia  nr  2  w  Pilichowicach  (7630  woluminów  i  283 
czytelników).
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2. Do obiektów, których znaczenie społeczne stale wzrasta zaliczane są natomiast boiska i stadiony spor-
towe. Kultura fizyczna w gminie dysponuje obiektami nie tylko we Wleniu, lecz także w większych miej-
scowościach wiejskich gminy (w Pilichowicach, Strzyżowcu i w Bystrzycy). Służą one zarówno sportowi 
wyczynowemu jak i szeroko rozumianej rekreacji. Wśród obiektów o sportowo-rekreacyjnym charakterze 
wyróżnia się pełnowymiarowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej we Wleniu. Jest ona miejscem nie 
tylko dla spotkań sportowych, lecz również dla wielu różnych imprez kulturalnych.

5. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE ZE STANEM GOSPODARKI

5.1. Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty rozwoju gospodarczego

1. Gmina Wleń wchodzi w skład powiatu lwóweckiego. W województwie dolnośląskim istnieje 26 powia-
tów oraz 4 miasta na prawach powiatu. Powiat lwówecki należy do średniej wielkości jednostek samorzą-
dowych. Pod względem powierzchni (710 km2) plasuje się na 14 miejscu, natomiast pod względem liczby 
mieszkańców (51.615) na 19 miejscu. Sumując dochody budżetów poszczególnych gmin wchodzących w 
skład powiatu lwóweckiego otrzymuje się kwotę 47.858 tys. zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
daje wartość 925 zł (dla porównania: dla całej Polski 1022 zł, województwa 1132 zł). Wartość ta lokuje 
powiat lwówecki na 18 miejscu w województwie. Należy jednak zauważyć, że w porównaniu do innych 
powiatów dość duży udział stanowią tu subwencje i dotacje z budżetu państwa – 49% (dla całego woje-
wództwa 35,8%).

2. Na terenie miasta i gminy Wleń brak jest większych przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych. Gmina 
ma raczej charakter rolniczy (wysoki udział użytków rolnych w ogólnej jej powierzchni) choć brak jej typo-
wej specjalizacji rolniczej. Decydują o tym zarówno istniejące warunki naturalne (jakość gleb), po części 
warunki klimatyczne, jak i struktura użytkowania gruntów. 

5.2. Struktura gospodarki lokalnej

1. Dochody własne gminy w 1997 roku wyniosły 1372.479 zł, a w roku 1998 1707.100 zł. Największy 
udział stanowiły dochody bez nadwyżek (5.169.313 zł.) i subwencje (3.462.213 zł.), a najmniejszy docho-
dy z majątku gminy (232.900 zł.) i dochody jednostek budżetowych (225.502 zł.).

2. Lata 1990-1998 charakteryzują się w gminie Wleń poważnym wzrostem przedsiębiorczości. Odzwier-
ciedleniem tego znacznego wzrostu aktywności ekonomicznej lokalnej społeczności jest ponad 7-krotny 
wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. O ile w końcu 1990 roku na terenie gminy 
funkcjonowało jedynie 35 podmiotów gospodarczych (w tym 19 przynależnych do sektora publicznego), 
to w końcu grudnia 1998 roku było już ich 260, z czego ponad 94% stanowiły podmioty sektora prywatne-
go.  W sektorze tym dominują firmy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  W roku 
1998 zarejestrowanych ich było 219, podczas gdy według stanu w dniu 31 grudnia 1990 roku było ich je-
dynie 12. Oznacza to zatem ponad 18-krotny wzrost ich liczebności w tym okresie. W sektorze prywat-
nym wyraźny wzrost dotyczy ponadto liczby zarejestrowanych spółek prawa handlowego. Pomimo tych 
zmian liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadająca na każdy tysiąc ludności gminy 
jest wyraźnie niższa od średniej w regionie jeleniogórskim i wynosi 52 (w regionie –76).

3. W strukturze podmiotów gospodarczych w gminie Wleń wg. stanu z końca grudnia 1998 roku dominuje 
działalność prowadzona w sekcji G tj. handel hurtowy i detaliczny, naprawy samochodów. Podmiotów za-
rejestrowanych w tej sekcji jest ponad 31% ogółu jednostek gospodarczych prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie gminy. Jednak ich udział w porównaniu ze stanem z grudnia 1994 roku wykazuje 
tendencje malejącą. W relacji  do ogólnej sytuacji  w regionie jeleniogórskim, w gminie Wleń większym 
udziałem w globalnej  liczebności  podmiotów gospodarczych  wyróżniają  się  jednostki  które  prowadzą 
działalność w sekcjach: A (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo); D (działalność produkcyjna) oraz J (transport, 
gospodarka magazynowa i łączność). Te dziedziny działalności uznać należy obecnie za specyficzne dla 
gospodarki lokalnej gminy.

5.3. Rolnictwo i leśnictwo

1. Powierzchnia ogólna gminy Wleń to 8600 ha, w tym użytki rolne wynoszą 4780 ha, co stanowi 55,6% 
powierzchni ogólnej, z czego:
– grunty orne to 2709 ha (56,7UR)
– użytki zielone to 2045 ha (42,8%UR)
– sady to 26 ha (0,5%UR)

Lasy i zadrzewienia zajmują 2961 ha, co stanowi 34,4% powierzchni ogólnej gminy.
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2. Ekonomiczne właściwości gospodarki rolnej w gminie wynikają po części z cech strukturalno-organiza-
cyjnych. Powierzchnia gruntów stanowiących własność komunalną gminy jest bardzo mała i wynosi zale-
dwie ok. 182 ha, co stanowi niespełna 4% powierzchni użytków rolnych. Przeważająca część gruntów to 
własność  indywidualna  rolników  (ponad  62%  powierzchni  użytków  rolnych).  Ona  zatem  decyduje  o 
kształcie rolnictwa w gminie. Gospodarstwa te są jednak rozdrobnione, słabo wyposażone w środki pro-
dukcji, nastawione na wielokierunkowy, naturalny typ zagospodarowania.

3. Pod względem rolniczym rejon gminy zaliczany jest do terenów rolniczo-paszowiskowych. Warunki kli-
matyczne (krótki okres wegetacyjny)  nachylenia stoków, zmniejszają rolniczą przydatność gruntów do 
niektórych upraw i preferują specjalizuję zbożową, paszową i w mniejszym stopniu hodowlę zwierząt.
Na terenie gminy nie występują użytki rolne mieszczące się w klasie I, a jedynie 1 ha gruntów ornych 
kwalifikuje się do II  klasy bonitacyjnej.  W klasie III  (a i  b) znajduje się niecałe 18% użytków rolnych, 
21,2% gruntów ornych, 10,7% sadów, 24,3% łąk i 10% pastwisk. W tej klasie mieszczą się gleby o prze-
ciętnych właściwościach fizycznych i chemicznych, na których osiągane są przeważnie wysokie plony 
żyta i ziemniaków oraz średnie plony pszenicy, jęczmienia, buraków cukrowych, koniczyn i warzyw. Naj-
większy udział mają jednak grunty IV klasy bonitacji (ponad 56% ogólnej pow. użytków rolnych). W kla-
sach V-VI sklasyfikowano zaś ponad 1/4 ogólnej powierzchni użytków rolnych. Podobna sytuacja istnieje 
w zakresie gruntów ornych (V-VI klasa to prawie 20% ich areału) oraz pastwisk (klasy V-VI stanowią po-
nad 40% całego ich obszaru). W klasach tych mieszczą się gleby słabe, przydatne do upraw żyta, łubinu i 
pod zalesienie.
Struktura zasiewów to średnio 75% zboża, 15% ziemniaki i 10% rzepak.
Powyższe zestawienie pozwala ocenić wartość użytkową gleb na wszystkich rodzajach użytków rolnych 
jako średnią, umożliwiającą produkcję roślin głównie zbożowych o mniejszych wymaganiach glebowych, 
a także roślin paszowych i okopowych.

4. Zdecydowanie mniejszą rolę w gminie odgrywa produkcja zwierzęca.  Relatywnie niski jest bowiem 
stan pogłowia bydła i trzody chlewnej (wg stanu w czerwcu 1996 roku hodowano w gminie 1125 sztuk by-
dła, w tym jedynie około 100 sztuk poza rolnictwem indywidualnym. Hodowla jest zatem obecnie margi-
nalnym działem produkcji rolniczej. Należy sądzić jednak, że przyczyną tego stanu rzeczy są aktualnie 
wyraźnie zróżnicowane warunki opłacalności poszczególnych dziedzin rolnictwa. Oprócz indywidualnych 
gospodarstw rolnych, istnieją gospodarstwa które należą bądź uprzednio należały do sektora publiczne-
go. Zaliczają się do nich m.in.: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wielobranżowa „ROLBUD” w Pilchowi-
cach oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna we Wleniu.

5. Południowo-zachodnia część województwa dolnośląskiego jest regionem charakteryzującym się jed-
nym z największych w Polsce poziomem lesistości. Gmina Wleń posiada jednak relatywnie niewielkie 
skupiska lasów. Występują one głównie w południowej i zachodniej części gminy. Łączny obszar użytków 
leśnych wynosi ponad 2900 ha. Poziom lesistości w gminie wynosi więc 34,4% i jest wyższy niż średnia 
wartość dla kraju (28,4), a zbliżony do przeciętnego dla gmin powiatu lwóweckiego. Ze względu na poło-
żenie,  a  także  relatywnie  mniejsze  rozmiary  powierzchni  lasów i  zadrzewień  –  gospodarka  leśna,  a 
zwłaszcza pozyskanie drewna, są mniej intensywne niż w całym województwie. Według stanu w lutym 
1999 roku leśnictwem i pozyskaniem drewna zajmowało się 26 podmiotów gospodarczych prowadzonych 
przez osoby fizyczne, zarejestrowanych głównie we Wleniu, Łupkach, Strzyżowcu i Pilchowicach.
Stosunkowo niewielkie znaczenie dla gminy mają także inne sposoby użytkowania lasów. Użytki uboczne 
wykorzystywane są bowiem w ograniczonym zakresie, a dla celów turystycznych i wypoczynkowych lasy 
gminy nie są odpowiednio zagospodarowane. Mogą jednak stanowić tereny dla rozwoju tych funkcji w 
najbliższej przyszłości.

5.4. Działalność produkcyjna, handel, gastronomia, usługi

1. Gmina Wleń nie posiada dogodnych warunków dla działalności produkcyjnej, niemniej przemysł prze-
twórczy oraz działalność budowlana istnieje na terenie gminy. Lokalne rolnictwo stanowi oparcie dla dzia-
łalności 7 podmiotów gospodarczych które zajmują się produkcją art. spożywczych (m.in. 4 zakłady pie-
karskie i cukiernicze oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego s.c. w Zarzeczu).
Z leśnictwem natomiast związanych jest podmiotów gospodarczych, w tym 10 zlokalizowanych w miej-
scowościach wiejskich gminy. Głównie są to prywatne zakłady stolarskie. Budownictwem w gminie Wleń 
zajmują się 24 podmioty gospodarcze, z tego 14 położonych jest na terenie miasta. Z grupy tej, zdecydo-
wanie największa część (15 jednostek, w tym 6 na wsi) zajmuje się lądowym budownictwem ogólnym. Są 
to  głównie  podmioty  osób  fizycznych  prowadzące  działalność gospodarczą.  Zdecydowana większość 
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną i budowlaną stanowią jednostki małe, 
zatrudniające do 5 osób.
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2. Około 50% spośród 40 sklepów zajmujących się handlem detalicznym zlokalizowana jest we Wleniu 
(pozostałe placówki  prowadzą działalność w miejscowościach wiejskich).  Dominują sklepy spożywcze 
różnych branż (ogólnej, mięsnej, warzywniczej) a na terenach wiejskich uzupełniane przez sprzedaż arty-
kułów przemysłowych. Liczna grupa podmiotów gospodarczych (zazwyczaj osoby fizyczne) zajmują się 
handlem obwoźnym, głównie na targowisku we Wleniu. W gminie Wleń coraz większa liczba osób fizycz-
nych prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i gastronomii. 
Pozytywnymi cechami przemian w zakresie gastronomii w gminie Wleń jest pojawienie się sieci różnych 
zakładów gastronomicznych świadczących szeroki wachlarz usług. Są to zatem kawiarenki, drink-bary, 
pijalnie piwa, itp. Rozmieszczenie usług w gminie nie jest przy tym równomierne, gdyż widoczna jest wy-
raźnie ich koncentracja w mieście. Należy jednak sądzić, że w miarę ożywiania sytuacji gospodarczej, a 
także zwiększenia dochodów ludności, zapotrzebowanie asortymentowe na usługi będzie się rozszerzało. 
Poza tym można sądzić, że usługi (zwłaszcza w kontekście rozwoju funkcji turystycznej) powinny być tak-
że jedną z dziedzin gospodarki lokalnej, których rozwój będzie preferowany. 

3. Baza noclegowa to podstawa turystyki pobytowej. W latach 1990-1998 nastąpił jej rozwój. Bazę nocle-
gową turystyki i wypoczynku w gminie stanowią obecnie trzy obiekty o całorocznym okresie użytkowania, 
podczas gdy w 1990 roku składała się ona z jednego obiektu sezonowego. Na obszarze gminy koncen-
truje się nieomal połowa ogólnej liczby miejsc noclegowych zlokalizowana w gminach powiatu lwóweckie-
go. Względna miara stosowana do oceny natężenia funkcji turystycznej,  tzw. wskaźnik Deferta (liczba 
miejsc noclegowych na sto osób ludności stałej) osiąga dla województwa jeleniogórskiego wartość 4,5, w 
gminie Wleń przekracza nieznacznie 4, a przeciętnie w powiecie lwóweckim wynosi jedynie 0,69. Rela-
tywnie niższy jest jednak wskaźnik intensywności ruchu turystycznego (tzw. wskaźnik Schneidera, czyli 
stosunek liczby osób korzystających z noclegów do liczby miejsc noclegowych). Przeciętne w wojewódz-
twie kształtuje się on na poziomie niemal 20, podczas gdy w gminie wynosi ponad 15. 

4. Zróżnicowany jest stan jakościowy obiektów noclegowych turystyki w gminie Wleń i w związku z tym, 
standard świadczonych usług. Struktura rodzajowa obiektów noclegowych turystyki w gminie, według sta-
nu w dniu 31 lipca 1998 roku, przedstawia się następująco:
- ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Łupkach (o 44 miejscach noclegowych),
- schronisko młodzieżowe we Wleniu posiadające 25 miejsc noclegowych,
- ogólnodostępny zakład uzdrowiskowy we Wleniu dysponujący 130 miejscami.
Poszczególne rodzaje obiektów noclegowych turystyki w gminie Wleń wykazują zróżnicowane zaintere-
sowanie turystów, stąd też stopień wykorzystania tychże obiektów różni się istotnie. 

5. Zróżnicowane ukształtowanie obszaru gminy sprzyja także uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej. 
Przez gminę przebiegają szlaki turystyczne („Zamków Piastowskich” i „Wygasłych Wulkanów”) o różnych 
stopniach trudności przejścia. Na trasach tychże szlaków znajduje się wiele interesujących obiektów kul-
tury materialnej (m.in. ruiny Zamek Lenno czy też zapora wodna w Pilchowicach) oraz rezerwatów i po-
mników przyrody.

6. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZEN-
NEJ

1. Dla terenu miasta i gminy Wleń nie ma sporządzonych żadnych obowiązujących planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydawane 
są w oparciu o rozprawy administracyjne. Obecnie trwają prace planistyczne nad dwoma planami miej-
scowymi dotyczącymi zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Wleń oraz budowy wodociągów dla 
wsi Strzyżowiec.

2. Sieć osadnicza jest dobrze rozwinięta. W samym centrum położone jest liczące pond 2000 mieszkań-
ców miasto Wleń, wokół którego rozlokowane jest 12 jednostek wiejskich z łączną liczbą ok. 5000 ludno-
ści. Największymi sołectwami pod względem zajmowanej powierzchni są wsie Marczów i Bystrzyca, nato-
miast pod względem zamieszkującej tu ludności Pilchowice i Marczów. Miasto Wleń posiada dobre połą-
czenie komunikacyjne z Jelenią Górą i Lwówkiem Śląskim, poprzez lokalizację przy drodze Jelenia Góra 
- Bolesławiec. Miasto posiada także dość dobrze wykształconą infrastrukturę techniczną w postaci sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, niestety nie posiada sieci gazowej. Wśród większych ośrodków miejskich 
najbliżej Wlenia położone są Jelenia Góra i Lwówek Śląski, które dysponują dostatecznie rozwiązanymi 
systemami infrastruktury społecznej i technicznej. Rozmieszczenie usług na omawianym terenie jest wy-
raźnie zróżnicowane i wykazuje podobną asymetrię jak rozmieszczenie ludności: w ośrodku miejskim zlo-
kalizowana jest większość obiektów handlu, gastronomii i rzemiosła. Tutaj także grupują się obiekty kultu-
ry, oświaty i zdrowia. Wsie niestety wyposażone są tylko w pojedyncze sklepy branży spożywczej.
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3. Charakterystyczne dla przeobrażeń struktury funkcjonalno-przestrzennej i osadniczej regionu lwówec-
kiego jest proces przemieszczania się ludności z terenów wiejskich do obrzeżnych pasm osadniczych, 
spowodowany rozwojem przemysłu i usług w ośrodkach miejskich i części większych ośrodków wiejskich, 
gdzie pojawiły się oferty lepszej płacy i warunków życia. Rolnictwo systematycznie traciło tu swoją pozy-
cję jako mniej dochodowa gałąź gospodarki, z kolei w obsłudze ruchu turystycznego tereny te nie mogły 
sprostać konkurencji pobliskich Karkonoszy, stąd nastąpił w tym obszarze bardzo duży regres w bazie 
gastronomiczno - hotelowej i uległo dewastacji szereg obiektów turystycznych.

4. Ukształtowana historycznie, ustabilizowana i dobrze rozwinięta sieć osadnicza nie wymaga uzupełnie-
nia o duże, nowe elementy. Wskazane jest prowadzenie przede wszystkim działań modernizacyjnych, 
dostosowanych do przewidywanych zmian jego struktury funkcjonalno – przestrzennej. Dla poprawy ładu 
przestrzennego, rozumianego jako dążenie do uzyskania pozytywnych walorów estetycznych, funkcjonal-
ności i czytelności struktur przestrzennych w studium zakłada się:
- utrzymanie istniejącej sieci osadnictwa oraz przywrócenie wysokiej wartości walorów architektoniczno 

– urbanistycznych dla zabytkowych obszarów zabudowy i dobrze zachowanych wiejskich układów 
osadniczych,

- wyeliminowanie powtarzalnych, typowych rozwiązań architektonicznych,
- wprowadzenie  nowych zespołów zabudowy w taki  sposób, by nie  prowadziło  to  do gruntownych 

zmian historycznie ukształtowanego krajobrazu poszczególnych jednostek osadniczych,
- lokalizowanie nowych zespołów zabudowy w ciągach już istniejących struktur lub ich wpisywanie w 

ciągi naturalnej kontynuacji ich rozwoju,
- przeciwdziałanie wprowadzaniu substandardowej trwałej zabudowy.

5. Utrzymaniu podstawowej struktury gospodarki lokalnej towarzyszyć powinna aktywizacja nowych tere-
nów turystyczno – wypoczynkowych zwłaszcza położonych w obszarze Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru. Oprócz tradycyjnie wykształconych form turystyki wędrówkowej, wycieczkowej oraz pobytowej po-
winny wystąpić takie formy jak: agroturystyka wykorzystująca walory wsi letniskowych, ekoturystyka, wy-
korzystująca znaczne nagromadzenie osobliwości przyrodniczych i możliwości bezpośredniego kontaktu 
z naturą, turystyka rowerowa, wykorzystująca wyznaczone ścieżki i szlaki rowerowe, hippika powiązana z 
rozwojowymi ośrodkami jeździeckimi oraz sporty wodne i rekreacja związana ze zbiornikami wodnymi.

7. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE ZE STANEM UKŁADU KOMUNIKACJI

7.1. Komunikacja drogowa

1. Podstawowy układ komunikacji gminy stanowią drogi powiatowe:
- Nr 1027 Jelenia Góra – Pławna kategorii „G ½”, z jezdnią szerokości 6,0 m, z nieutwardzonymi pobo-

czami szerokości zmiennej 1,0 – 1,5 m, stanowiąca główną oś komunikacyjną gminy,
- Nr 12507 Lwówek – Bełczyna – Rząśnk, kategorii „Z ½”, z jezdnią szerokości 5,0 m, z nieutwardzo-

nymi poboczami szerokości zmiennej 0,5 – 1,0 m,
- Nr 12508 Bełczyna – Wleń, kategorii „Z ½”, z jezdnią szerokości ok. 5,0 m, z nieutwardzonymi pobo-

czami szerokości zmiennej 0,5 – 1,25 m,
- Nr 12546 Pilchowice – Radomice – Łupki, kategorii „Z ½”, z jezdnią szerokości zmiennej 3,5 – 5,0 m, 

z nieutwardzonymi poboczami szerokości zmiennej 0,5 – 1,0 m,
- Nr 12509 Pilchowice – Pasiecznik, kategorii „L”, z jezdnią szerokości 4,0 m, z nieutwardzonymi pobo-

czami szerokości po ok. 1,0 m,
- Nr 12533 Wleń – Klecza, kategorii „L”, z jezdnią szerokości ok. 3,5 m, z nieutwardzonymi poboczami 

szerokości zmiennej 1,0 – 1,5 m
- Nr 12535 Nielestno – Czernica, kategorii „L”, z jezdnią szerokości ok. 4,5 m, z nieutwardzonymi po-

boczami o szerokości ok. 1,0 m,
- Nr 12550 Pławna Dolna – Marczów – Przeździedza, kategorii „L”, z jezdnią szerokości ok. 3,5 m, z 

nieutwardzonymi poboczami szerokości ok. 1,25 m,
- Nr 12551 Wleń – Modrzewie, kategorii „L”, z jezdnią o szerokości 3,5 – 4,0 m, z nieutwardzonymi po-

boczami szerokości zmiennej 0,75 – 1,25 m,
- Nr 12554 Modrzewie – Tarczyn, kategorii „L”, z jezdnią szerokości 3,5 m, z nieutwardzonymi pobo-

czami szerokości ok. 1,0 m,
- Nr 12564 Górczyca – Przeździedza – Wleń, kategorii „L”, z jezdnią szerokości zmiennej 2,5 – 4,0 m, 

z nieutwardzonymi poboczami szerokości zmiennej 0,5 – 1,0 m, droga w części posiada nawierzch-
nię gruntową.
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2. Powyższe drogi  łączą poszczególne miejscowości  z ośrodkiem gminnym oraz układem dróg woje-
wódzkich i krajowych. Układ ten uzupełnia sieć dróg gminnych o bardzo zróżnicowanych parametrach 
technicznych. Drogi te doprowadzają ruch kołowy do zespołów osiedleńczych lub nawet pojedynczych 
gospodarstw.

7.2. Komunikacja kolejowa

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa:
- nr 283 drugorzędowa, niezelektryfikowana relacji  Jelenia Góra Główna – Żagań, przez Siedlęcin, 

Wleń, Lwówek Śląski, Zebrzydową i Świętoszów; linia kolejowa w granicach gminy Wleń znajduje się 
w km od 9,630 do km 24, 870; linia ta przewidziana jest docelowo do likwidacji.

8. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE ZE STANEM SIECI URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ

8.1. Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę większości miejscowości w gminie Wleń oparte jest na wykorzystaniu studni indywi-
dualnych. Układy zbiorcze zasilają w wodę: Wleń oraz częściowo Pilchowice, Kleczę, Tarczyn i Marczów.
System zaopatrzenia w wodę Wlenia składa się z następujących obiektów i urządzeń:
- Ujęcia wód głębinowych,  zlokalizowanego przy torze kolejowym, w pobliżu  osiedla południowego. 

Ujęcie to tworzą dwie studnie wiercone o wydajnościach: 20,83 m3/h oraz 71,84 m3/h. W studniach 
znajdują się urządzenia pompowe, umożliwiające zaopatrzenie w wodę sieci wodociągowej.

- Zakładu uzdatniania wody zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie studni głębinowych. W za-
kładzie prowadzony jest proces chemicznego odkwaszania oraz zapewniona jest możliwość dezyn-
fekcji wody.

- Zbiornika zapasowo-wyrównawczego zlokalizowanego na wzniesieniu w pobliżu rzeki Bóbr, w połu-
dniowej części miasta między ulicami Jaśkiewicza i Górską. Do zbiornika woda dostarczana jest z za-
kładu uzdatniania. Całkowita pojemność zbiornika wynosi 50,0 m3.  Zbiornik położony jest na rzędnej 
261,00 m n.p.m.

- Sieci wodociągowej, rozgałęzionej o całkowitej długości około 5000 m.
Poza wymienionym systemem głównym istnieje we Wleniu lokalne ujęcie, zaopatrujące w wodę osiedle 
Gościeradz. Jest to ujęcie płytkich wód drenażowych, wybudowane przed 1945 r., a ujmowana woda cha-
rakteryzuje się złą jakością.
Ogólny stan sieci i urządzeń wodociągowych we Wleniu jest zadowalający. Konieczna jest jednak rozbu-
dowa systemu, tak aby możliwe było zasilenie z głównego ujęcia osiedla Gościeradz. Wydajność ujęcia 
pozwala na rozbudowę systemu wodociągowego, gdyż znacznie przekracza aktualne zapotrzebowanie 
na wodę Wlenia, wynoszące około 300 m3/d. W najbliższym czasie planowane jest zaopatrzenie w wodę 
z ujęcia we Wleniu wsi Nielestno.

Na terenie gminy Wleń częściowe układy zbiorcze, zasilające w wodę znajdują się w:
Pilchowicach:
- układ zaopatrujący w wodę Ośrodek Zdrowia oraz sąsiadujące budynki, korzystający z ujęcia wód 

podziemnych zlokalizowanego przy Ośrodku Zdrowia;
- układ zaopatrujący w wodę Szkołę Podstawową oraz fragment lewobrzeżnej części miasta, korzysta-

jący z ujęcia wód podziemnych.
Kleczy: lokalny układ, korzystający z ujęcia wód podziemnych;
Marczowie: lokalny układ, zaopatrujący w wodę budynki dawnego PGR-u;
Tarczynie:  lokalny układ, korzystający z ujęcia wód podziemnych.

Istniejące na terenie gminy Wleń lokalne systemy zaopatrzenia w wodę wymagają rozbudowy. Konieczne 
jest również określenie rzeczywistej wydajności istniejących ujęć wody.

8.2. Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków.

Miasto Wleń jako jedyna jednostka osadnicza na terenie gminy posiada zorganizowany system kanaliza-
cyjny. Jest to system kanalizacji ogólnospławnej, obejmujący swoim zasięgiem całe miasto. Ścieki są od-
prowadzane grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków znajdującej się w północnej części miasta, przy rzece 
Bóbr. Ścieki z obiektów sanatorium są przepompowywane do istniejącego układu grawitacyjnego.
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Przepustowość maksymalna oczyszczalni ścieków wynosi 970,0 m3/d. Aktualnie do oczyszczalni dopływa 
około 300 m3/d ścieków.
We wsi Nielestno znajduje się oczyszczalnia ścieków BOS 100. Ścieki dostarczane są do niej lokalnym 
układem kanalizacyjnym, obejmującym budynki Domu Pomocy Społecznej oraz dawnego PGR-u. Maksy-
malna przepustowość oczyszczalni pozwala na przejęcie ścieków z całej wsi. Konieczna jest jednak roz-
budowa istniejącego systemu kanalizacyjnego.
Poza miejscowością gminną i wsią Nielestno nie występują obiekty gospodarki ściekowej o znaczeniu po-
nad lokalnym. Mieszkańcy wsi korzystają z rozwiązań indywidualnych o niskiej sprawności technologicz-
nej, przyczyniających się do degradacji wód powierzchniowych i podziemnych.

8.3. Zaopatrzenie w gaz.

Gmina Wleń jest aktualnie pozbawiona możliwości zaopatrzenia w gaz – przez teren gminy nie przebie-
gają żadne magistralne gazociągi wysokiego ciśnienia. W najbliższej przyszłości trudno oczekiwać zmia-
ny tej sytuacji, z uwagi na zbyt wysokie koszty inwestycyjne.

8.4. Gospodarka cieplna.

W ostatnich latach na terenie gminy Wleń przeprowadzono wiele inwestycji związanych ze zmianą sposo-
bu ogrzewania budynków. 
Do celów grzewczych w dość szerokim zakresie wykorzystuje się olej opałowy. Kotłownie olejowe funk-
cjonują w wielu obiektach komunalnych na terenie gminy: w szkole podstawowej, sanatorium oraz w bu-
dynku Urzędu Miasta we Wleniu, w szkole podstawowej w Pilchowicach i w Domu Pomocy Społecznej w 
Nielestnie. Oprócz tego kotłownie olejowe zaopatrują w ciepło niektóre budynki zbiorowego zamieszka-
nia.
Jednak podstawowe potrzeby indywidualnych odbiorców w zakresie gospodarki cieplnej zaspokajane są 
w oparciu o paliwa stałe.
Wymogi ochrony powietrza atmosferycznego wymuszają potrzebę podjęcia dalszych inicjatyw związa-
nych ze zmianą rodzaju paliw używanych do celów grzewczych w kierunku szerszego wykorzystywania 
paliw uznawanych za ekologiczne.
W przypadku gminy Wleń będzie to głownie olej opałowy, z uwagi na brak dostępu do gazu przewodowe-
go.

8.5. Elektroenergetyka

Eksploatację sieci i urządzeń energetycznych na obszarze gminy Wleń wykonuje Rejon Energetyczny w 
Jeleniej Górze. 
Miasto Wleń zaopatrywane jest w energię elektryczną z 5 stacji transformatorowych 20/0,4 kV, z których 
zasilani są odbiorcy komunalno-bytowi. Natomiast na obszarze gminy znajduje się 29 stacji transformato-
rowych 20/0,4 kV. 
Stacje te zasilane są w większości liniami napowietrznymi 20 kV. Jedynie w mieście część stacji transfor-
matorowych jest zasilana liniami kablowymi 20 kV. Stan techniczny sieci średniego i niskiego napięcia 
wymaga remontu i modernizacji.
Na terenie gminy znajduje się elektrownia wodna EW-1 w Pilchowicach, z której energia elektryczna do-
starczana jest do odbiorców. Elektrownia ta zasila rozdzielnią RS-11.

8.6. Telekomunikacja

Eksploatacją sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na obszarze miasta i gminy Wleń zajmuje się Zakład 
Telekomunikacji w Jeleniej Górze.
Obecnie miasto i gmina Wleń przyłączone są do centrali telefonicznej we Wleniu o pojemności 1000 NN. 
Zakład Telekomunikacji w Jeleniej Górze wykona wymianę sieci telekomunikacyjnej w Nielestnie, Mo-
drzewiu, Tarczynie i Wleniu. 
W pozostałych miejscowościach gminy modernizacja sieci będzie wykonana po roku 2000.
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1. CELE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Celem strategicznym rozwoju przestrzennego miasta i gminy Wleń, jako elementu programu zrównowa-
żonego rozwoju (ekorozwoju) jest uzyskanie takiej funkcjonalno - przestrzennej struktury tej jednostki, 
która w harmonijny, zrównoważony sposób wykorzysta jej walory i zasoby przyrodnicze oraz kulturowe 
dla poprawy warunków życia mieszkańców. Cel ten będzie realizowany przez następujące cele bezpo-
średnie:
• kompleksową ochronę przyrody i krajobrazu oraz poprawę stanu środowiska w obszarze gminy;
• ochronę dziedzictwa kulturowego, służącą utrwalaniu tożsamości jednostek osadniczych gminy i utrzy-

maniu ich, jako głównych elementów struktury przestrzennej;
• rozwój głównych gałęzi gospodarki przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu własnego potencjału i 

naturalnych predyspozycji dla rozwoju zwłaszcza turystki i rekreacji oraz tzw. "małej" przedsiębiorczo-
ści;

• uzyskanie wysokich standardów i ładu w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz harmonizację 
całego układu przestrzennego;

• pełne wykorzystanie powiązań komunikacyjnych gminy dla jej rozwoju przestrzennego. 

2. ZASADY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

1. W modelowym ujęciu docelowego rozwoju przestrzennego gminy przyjmuje się, że głównymi elemen-
tami jej struktury funkcjonalno – przestrzennej będą:
• spójny system istniejących i projektowanych przyrodniczych terenów chronionych;
• spójny system ochrony wartościowych elementów środowiska kulturowego;
• kompleksy leśne, kompleksy łąkowo - pastwiskowe i grunty orne;
• kompleksy wód otwartych;
• obiekty i tereny mieszkaniowe, przemysłowe, produkcyjno – usługowe i usługowe, w tym dla obsługi 

turystyki;
• nowe tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi we wszystkich jednostkach wiej-

skich i we Wleniu;
• nowe tereny usług, w tym turystyki, wypoczynku i rekreacji;
• nowe tereny wypoczynkowe i sportów wodnych nad zbiornikiem Pilchowickim;
• nowe tereny działalności gospodarczej i usług przede wszystkim we Wleniu;
• sieć szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych oraz ścieżek dydaktycznych;
• sieć dróg powiatowych, gminnych i lokalnych;
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Rozwój przestrzenny terenów gminy będzie miał miejsce przy bezwzględnym przestrzeganiu przyję-
tych w studium zasad ochrony przyrody i krajobrazu oraz zachowaniu właściwych standardów funkcjonal-
nych, technicznych i estetycznych zabudowy oraz będzie obejmował:
• utrzymanie istniejącej zabudowy oraz budowę nowych obiektów mieszkalnych, usługowych, gospo-

darczych i produkcyjnych; 
• rozbudowę bazy noclegowej i gastronomicznej dla aktywizacji funkcji turystycznej;
• rozbudowę istniejącego układu szlaków pieszych z wytrasowaniem i oznakowaniem szlaków rowero-

wych i ścieżek dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem głównych punktów widokowych i miejsc 
odpoczynku;

• rozbudowę i modernizację istniejącego układu dróg powiatowych, gminnych i lokalnych (z istniejący-
mi i projektowanymi parkingami) oraz gospodarczych dróg leśnych, z możliwością ich rozbudowy w 
zależności od potrzeb;

• rozbudowę i modernizację sieci infrastruktury technicznej, towarzyszącej istniejącej i projektowanej 
zabudowie;

3.  Długofalowa realizacja  ww.  założeń doprowadzi  do uporządkowania struktury funkcjonalno – prze-
strzennej oraz poprawy standardów zamieszkiwania, pracy i wypoczynku. Dzięki aktywnemu porządko-
waniu istniejącej zabudowy i wyposażeniu jej w sprawne systemy obsługi technicznej oraz przy odpo-
wiednim wkomponowaniu jej w spójny system ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, gmina 
uzyska nowoczesną, zindywidualizowaną strukturę.

JBPiP,01
21



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WLEŃ

3. KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1. Zgodnie z przyjętymi celami rozwoju przestrzennego miasta i gminy Wleń zasadniczą rolę w jego ukie-
runkowaniu pełnić będą przyjęte kierunki ochrony środowiska przyrodniczego. Na terenie gminy Wleń 
ochroną prawną objęte są następujące obszary i obiekty:

Park Krajobrazowy Doliny Bobru utworzony na mocy Uchwały Nr VIII/47/89 Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w dn. 16.11.1989 r. Powierzchnia Parku w granicach określonych Rozporządzeniem Nr 56/92 Woje-
wody Jeleniogórskiego z dnia 31 grudnia 1992 r. wynosiła 13.270 ha. W wyniku aktualnych prac rozlicze-
niowych przeprowadzonych w ramach Planu Ochrony PKDB ustalono powierzchnię Parku na 12.295 ha. 
Miasto i  gmina Wleń w granicach Parku zajmuje  powierzchnię  6049 ha,  co stanowi  49,2% jego po-
wierzchni.  W obszar Parku wchodzą w całości  następujące miejscowości  (obręby):  miasto Wleń oraz 
wsie Marczów, Nielestno, Pilchowice i Radomice. 

Rezerwat przyrody „Zamkowa Góra”, utworzony w 1994 roku na powierzchni 21 ha. Celem jego ochrony 
jest zachowanie wartości przyrodniczych zespołu grądów, szeregu cennych gatunków roślin chronionych 
oraz cennych obiektów kultury materialnej. Teren ten wyróżnia się bardzo dobrze zachowanym wieloga-
tunkowym żyznym lasem liściastym – grąd zboczowy typu Aceri-Carpinetum wraz z szeregiem rzadkich 
roślin w runie leśnym. Ponadto na szczycie wzgórza występują lawy pukliste stanowiące interesujący 
obiekt geologiczny.

Pomnik przyrody nieożywionej:
• odsłonięcie geologiczne w Łupkach – dawny kamieniołom bazaltu w którym tkwią porwaki porfirowe 

(nr rejestru 203/776);

Pomniki przyrody ożywionej:
• cis pospolity w Bystrzycy (nr rejestru 248);
• leszczyna pospolita w Kleczy (nr rejestru 299).

2. Obok istniejących obszarów i obiektów objętych ochroną prawną postuluje się:

Objąć ochroną w formie rezerwatów przyrody następujące zespoły florystyczne:
1. „Dziki Wąwóz”;
2. Kamieniołom wapieni koło Radomic;
Objąć ochroną w formie użytków ekologicznych następujące obiekty florystyczne i faunistyczne:
1. Kompleks leśny na północ od Marczowa;
2. Dolina Bobru od ujścia potoku Jamna do Marczowa;
3. Góra Folwarczna;
4. Góra Dudek;
5. Łąka w Łupkach;
6. Góra Gniazdo i lasy między Wleniem a Kleczą;
7. Murawa koło Strzyżowca;
8. Dolina Chrośnickiego Potoku między Czernicą a Nielestnem;
9. Łąki koło Modrzewi;
10. Parzydło leśne koło Modrzewi;
11. Stawy w Modrzewiu;
12.Łąki na górze Tarczynka;
13. Lasy na Sołtysiej Czubie;
14. Kserotermiczne zakrzaczenia na stokach Wzgórza Galica;
15.Zespół stawów i kompleks leśny na zachód od Przeździedzy;

Objąć ochroną w formie zespołów przyrodniczo – krajobrazowych następujące obiekty geomorfologiczne:
1. Północny brzeg jeziora Pilchowickiego;

Objąć ochroną w formie stanowisk dokumentacyjnych następujące obiekty geologiczne:
1. masyw góra Gniazdo na SW od Wlenia;
2. odsłonięcie„Diabelska ściana” Pilchowice – Nielestno;
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3. odsłonięcie brak nazwy na N brzegu jeziora Pilchowickiego;
4. odsłonięcie na W poniżej zapory Pilchowickiej na pograniczu gm. Wleń i gm. Lubomierz;
5. kamieniołom dolomitu na S od drogi polnej z Golejowa do Łupek na pograniczu gm. Lubomierz i gm. 

Wleń;
6. kamieniołom wapieni w Radomicach

Objąć ochroną w formie pomników przyrody następujące obiekty geologiczne:
1. odsłonięcie „Marczowska Skała”;
2. skałka „Zimna Skała” w Modrzewiu.

3. Celem ochrony cennych terenów i obiektów geologicznych oraz geomorfologicznych jest zachowanie 
ich w istniejącej postaci, uformowanej przez naturę. Dla realizacji ww. celu zakłada się w szczególności:
• zachowanie wszystkich naturalnych form skalnych i odsłonięć geologicznych;
• przeciwdziałanie liniowej erozji powierzchniowej na szlakach pieszych, drogach gospodarczych i ryn-

nach zrywkowych;

4. Dla ochrony środowiska glebowego na terenie gminy zakłada się zachowanie występujących tu jedno-
stek podziałowych gleb i przeciwdziałanie ich degradacji. Dla realizacji tego celu zakłada się w szczegól-
ności:
• stosowanie w zależności od potrzeb wapnowania podstawowego lub zachowawczego dla podniesie-

nia żyzności użytków rolnych;
• zwiększenie naturalnej retencji leśnej i glebowej;
• zalesienie gleb niskiej jakości oraz zagrożonych erozją lub narażonych na erozję; 

5. Celem ochrony zasobów wodnych jest zachowanie struktury ich układu hydrograficznego, ukształtowa-
nej w wyniku oddziaływania naturalnych procesów obiegu wody. Wskazany cel osiągnięty będzie poprzez 
realizację następujących zadań:
• pełną ochronę przed zanieczyszczeniem wód Bobru i jego dopływów, a także doprowadzenie do uzy-

skania docelowo I klasy czystości wód;
• kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w całym obszarze zlewni Bobru oraz li-

kwidację lokalnych źródeł zanieczyszczeń wód na terenie gminy;
• ochronę źródeł i stref źródliskowych rzek i potoków oraz ujęć wodnych;
• wspomaganie naturalnych procesów wzbogacania, retencji oraz samooczyszczania się rzek i potoków 

na terenie gminy.

6. Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest przywrócenie i odtworzenie ich pierwotnego i 
naturalnego charakteru. Elementami realizacji tego celu są w szczególności:
• ochrona naturalnej różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, zbliżonych do naturalnych lub 

słabo zmienionych;
• wspomaganie naturalnych procesów regeneracyjnych w obszarach leśnych z dużym udziałem zbioro-

wisk autogenicznych;
• odtworzenie zbiorowisk leśnych mieszanych, z większym udziałem gatunków liściastych, szczególnie 

buka, a także jaworu, dębu i lipy, jako gatunków ginących;
• powstrzymanie  procesów  degradacji  stosunków  wodnych  w  lasach,  z  odtwarzaniem  śródleśnych 

zbiorników retencyjnych, wykorzystujących istniejące naturalne cieki wodne;
• właściwe kształtowanie strefy ekotonowej na granicy las-woda, las-pole, las-łąka, z wykorzystaniem 

na granicy lasu pasa ochronnego, o szerokości około 20-30 m, złożonego z roślin zielnych, krzewinek, 
krzewów itp.;

• zachowanie w dolinach rzek naturalnych formacji roślinnych, takich jak olsy i lasy łęgowe.

7. Celem ochrony ekosystemów nieleśnych i flory jest zachowanie pełnej różnorodności świata roślin, a w 
szczególności gatunków należących do roślin zagrożonych wskutek różnorakiej działalności człowieka. 
Dla zapewnienia skutecznej ochrony ekosystemów nieleśnych i różnorodności florystycznej zakłada się 
następujące działania:
• zapewnienie  trwałej  ochrony  najcenniejszym  fragmentom  ekosystemów  nieleśnych  z  populacjami 

rzadkich i zagrożonych gatunków roślin;
• zapewnienie czynnej ochrony ekosystemów łąkowych i pastwiskowych poprzez zachowanie dotych-

czasowych form ich użytkowania (koszenie, wypas);
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8. Celem ochrony fauny jest zachowanie rzadkich gatunków chronionych zwierząt, zwłaszcza zagrożo-
nych w Polsce, poprzez ochronę ich biotopów i nisz ekologicznych, a także najcenniejszych pod wzglę-
dem składu gatunkowego i bioróżnorodności zoocenoz. Dla realizacji ww. celu przyjmuje się następujące 
zadania:
• zapewnienie trwałej ochrony najcenniejszym chronionym i zagrożonych gatunkom fauny;
• zachowanie lub przywrócenie utraconej bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, poprzez utrzy-

manie lub wzbogacenie różnorodności siedlisk;
• minimalizację  negatywnych  z  punktu  widzenia  funkcjonowania  zoocenoz,  wpływów antropogenicz-

nych, w tym m.in.: regulacji niektórych odcinków rzek i potoków oraz prowadzenia prac melioracyj-
nych, szczególnie o charakterze wyłącznie odwadniającym.

9. Zakładane w studium kierunki rozwoju przestrzennego terenów zainwestowanych gminy oraz kierunki 
rozbudowy i modernizacji komunikacji oraz sieci infrastruktury technicznej nie doprowadzą do pogorsze-
nia istniejącego stanu środowiska przyrodniczego. Przyjęta skala rozwoju przestrzennego poszczegól-
nych jednostek osadniczych gminy, jako ośrodków koncentracji  planowanych inwestycji  mieszkalnych, 
usługowych oraz produkcyjno-usługowych, nie stwarza żadnych zagrożeń,  gdyż będzie realizowana z 
pełnym respektowaniem obowiązujących norm i przepisów w dziedzinie ochrony środowiska.

4. KIERUNKI OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej przyjmuje się następujące ustalenia i zadania:
• budowę  przeciwpowodziowych  wałów  ochronnych,  z  określeniem parametrów  technicznych  oraz 

ograniczeniami dotyczącymi możliwości ich użytkowania i konserwacji; przeznaczenie podstawowe – 
ochrona przeciwpowodziowa; przeznaczenie uzupełniające – na wydzielonych odcinkach drogi; ele-
mentem systemu będą 3 odcinki ścianek szczelnych o łącznej długości 450 m wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą oraz drogami inspekcyjnymi;

• budowę uzupełniającego odcinka koryta rzeki, zlokalizowanego na moście drogowym zespolonym na 
km 182+895, o długości 300 m i szerokości 60 m;

• utworzenie polderów zalewowych – sztuk 5; przeznaczenie podstawowe – ochrona przeciwpowodzio-
wa; przeznaczenie dopuszczalne – użytki rolne: łąki i pastwiska oraz rekreacja; na terenach polderów 
zakłada się zakaz zabudowy budynkami oraz budowlami nie związanymi z przeznaczeniem podsta-
wowym; wskazana dyslokacja niektórych istniejących sposobów użytkowania terenu, w tym ogrodów 
działkowych; wymagana wycinka drzew i krzewów;

• utworzenie  suchych  zbiorników  przeciwpowodziowych  –  sztuk  3;  przeznaczenie  podstawowe  – 
ochrona przeciwpowodziowa; przeznaczenie dopuszczalne – nieurządzone tereny sportowo – rekre-
acyjne oraz użytki rolne, głównie łąki i pastwiska.

Koncepcja opracowana przez „Arcadis EKOkonrem” zakłada ponadto zachowanie rezerwy terenu pod 
zbiornik Pilchowice II. Realizacja tego zamierzenia, przy założeniu bezawaryjnej eksploatacji, praktycznie 
zabezpieczyłaby miasto i gminę Wleń przed powodziami.

5. KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

1. Zgodnie z przyjętymi celami rozwoju przestrzennego miasta i gminy, w jego ukierunkowaniu równie 
ważną  rolę  jak  ochrona  środowiska  przyrodniczego  pełnić  będzie  ochrona  środowiska  kulturowego. 
Wszystkie najcenniejsze obiekty zabytkowe z terenu miasta i gminy Wleń chronione są na mocy indywi-
dualnych decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Dotyczy to w szczególności wszystkich najcenniejszych 
obiektów występujących na terenie poszczególnych miejscowości. Listę obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków przedstawia poniższe zestawienie.

Tab. nr 1. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków

Lp. Miejscowość Obiekt Adres Nr 
rejestru

Data wpisu

1. Bystrzyca dawny dwór, obecnie 
budynek mieszkalny

nr 31a 1268/J 14.06.96

2. Marczów kościół filialny p.w. 
św.Katarzyny, cmentarz

1185/J 18.01.95

3. Marczów budynek mieszkalny nr 104 906/J 4.12.87
4. Marczów budynek mieszkalny nr 108 907/J 4.12.87
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5. Marczów grodzisko na wzgórzu 
Łopata z XIII w

193/arc
h/65

6. Nielestno park przypałacowy 524/J 15.06.79
7. Nielestno pałac nr 17 974 11.05.63
8. Pilchowice budynek mieszkalny nr 122 1071/J 15.04.91
9. Przeździedza dwór 623/J 3.04.80
10. Przeździedza park przydworski 702/J 10.11.81
11. Radomice cmentarz przykościelny 983/J 30.09.89
12. Radomice kościół filialny p.w. śś 

Jakuba i Katarzyny
474 4.12.58

13. Wleń kościół pmocniczy p.w. 
św.Jadwigi

339 13.11.56

14. Wleń miasto 385 25.11.56
15. Wleń ratusz 341 13.11.56
16. Wleń zamek, ruina 968 13.11.61
17. Wleń Kamienica mieszczańska Bohaterów Nysy 34 1297/J 30.05.97
18. Wleń cmentarz Górska 969/J 12.04.89
19. Wleń willa Górska 1 940/J 7.12.88
20. Wleń cmentarz Kościelna 974/J 31.07.89
21. Wleń budynek mieszkalany Kościelna 1 1178/J 5.11.94
22. Wleń budynek mieszkalny Kościelna 31 884/J 6.01.87
23. Wleń pałac Winiogórska 1 664/J 11.05.81
24. Wleński Gródek pałac, pawilon ogrodowy, 

gołębnik
869/J 10.05.85

25. Wleński Gródek park przypałacowy 526/J 15.06.79

2. Celem ochrony krajobrazu i wartościowych dóbr kultury jest utrwalenie tożsamości i odrębności kultu-
rowej obszaru oraz ochrona i rehabilitacja historycznie ukształtowanych zespołów zabytkowych lub poje-
dynczych obiektów. Dla ochrony wartości kulturowych ustala się następujące zasady:
• zachowanie w niezmienionych gabarytach oraz wystroju obiektów ujętych w rejestrze Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków;
• objęcie ochroną i rewaloryzację założeń parkowych oraz zespołu staromiejskiego;
• łączne rozwiązywanie problemów i sposobów ochrony oraz odnowy zabytkowych założeń parkowych 

oraz towarzyszących im zabytkowych układów zabudowy;
• ochronę stanowisk archeologicznych w obrębie rozpoznanych obszarów eksploracji archeologicznej.

3. Zasady ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy 
Wleń, obok indywidualnych wpisów do rejestru zabytków poszczególnych, najcenniejszych obiektów, po-
winny opierać się na ochronie terenów objętych strefami ochrony konserwatorskiej. W związku z powyż-
szym proponuje się wprowadzenie niżej wymienionych stref:
• strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, obejmująca wyjątkowo bogaty i cenny zespół zabytkowy 

znajdujący  się  na  Wleńskim  Gródku;  granice  ochrony  powinny  obejmować  całość  historycznie 
ukształtowanego założenia przestrzennego z uwzględnieniem otuliny wymaganej ze względu na ko-
nieczność zachowania walorów widokowych;

• strefa ochrony podstawowych wartości kulturowych „B” dla zabudowy staromiejskiej Wlenia;
• strefa ochrony krajobrazowych wartości kulturowych „K”, obejmująca wioski Marczów oraz Bystrzycę, 

o bardzo dobrze zachowanych i czytelnych, historycznych układach przestrzennych, w typie ulicówki 
oraz w znacznej mierze historycznej zabudowy;

• strefa „W” ochrony archeologicznej, obejmująca zachowane relikty historycznego górnictwa na daw-
nych terenach złotonośnych w rejonie Radomic-Kleczy-Wlenia. 

Strefy te mogą być wyznaczone w drodze decyzji administracyjnych (Wojewoda) lub w drodze stosow-
nych zapisów w planie miejscowym (w tym wypadku obszary te należy uznać za wymagające obowiązko-
wo opracowania planu ze względu na istniejące uwarunkowania).

4. W wyżej wymienionych strefach ochrony konserwatorskiej obowiązywać będą niżej wymienione ogra-
niczenia.
Na terenie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, wymogi konserwatorskie powinny mieć charakter 
nadrzędny nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową oraz powinny charakteryzo-
wać się dążeniem do zachowania historycznego układu przestrzennego, konserwacji zachowanych głów-
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nych  zabytkowych  składników założenia,  dostosowanie  ewentualnej  nowej  zabudowy do historycznie 
ukształtowanej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryły, kształtu dachu, proporcji, po-
działów architektonicznych, stosowanych materiałów, planowego usuwania elementów dysharmonizują-
cych itp.
Działalność inwestycyjną na terenach strefy „B” ogranicza wymóg zachowania zasadniczych elementów 
historycznego rozplanowania przestrzennego terenów, restauracji i modernizacji obiektów o wartościach 
kulturowych oraz dostosowanie nowej zabudowy do historycznie ukształtowanej architektury. Nakłada to 
obowiązek konsultowania wszelkiej działalności inwestycyjnej ze służbami konserwatorskimi. 
W strefie „K” powinno obowiązywać:
• utrzymanie siedliskowego charakteru zabudowy;
• postulowanie rekreacji turystycznej jako podstawowej formy zagospodarowania terenu;
• szczególnie precyzyjne określenie zasad lokalizacji obiektów, ich gabarytów, form architektonicznych 

i materiałów, z preferencją dla obiektów nawiązujących do historycznej zabudowy;
• rekultywację zniszczonych fragmentów krajobrazu;
W obrębie strefy ochrony archeologicznej „W” należy wprowadzić obowiązek prowadzenie wszelkich prac 
ziemnych wyłącznie pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.

5. Ponadto poza ww. formami ochrony proponuje się sukcesywne wpisanie do rejestru zabytków, ujętych 
w ewidencji najbardziej interesujących obiektów zabytkowych, znajdujących się w poszczególnych miej-
scowościach na terenie gminy, które dotychczas pozbawione są tej formy ochrony prawnej. 

6.  KIERUNKI  ROZWOJU  STRUKTURY  FUNKCJONALNO  -  PRZESTRZENNEJ  ORAZ  ZASADY 
KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

6.1. Zasady ogólne

1. Zakłada się utrzymanie wykształconej dotychczas struktury osadniczej gminy oraz wyodrębnienie w 
niej następujących ośrodków usługowo - dyspozycyjnych, o istotnej roli dla obsługi mieszkańców:
• Wlenia jako ośrodka dyspozycyjno – usługowego dla gminy z aktywizacją dominującej funkcji miesz-

kaniowo – usługowej, turystycznej i działalności gospodarczej;
• pozostałych jednostek osadniczych jako ośrodków uzupełniających i wspomagających dla rozwoju 

ww. funkcji oraz aktywizacją i rozwojem różnych form turystyki.
Wskazane jest dążenie do wzbogacenia oferty usługowej ww. ośrodków, uatrakcyjniających warunki za-
mieszkania, produkcji oraz wypoczynku. 

2. Zakłada się umiarkowany przyrost ludności nie przekraczający 0,5% rocznie w okresie najbliższych 10 
lat oraz utrzymanie jej koncentracji w głównym ośrodku gminy, tj. we Wleniu. Jako kierunkowe w struktu-
rze demograficzno – społecznej przyjmuje się następujące założenia:
• nastąpi spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym; nie przewiduje się w związku z tym 

istotnego zapotrzebowania na usługi oświaty (z niżem demograficznym związany będzie spadek licz-
by dzieci i młodzieży w wieku szkolnym);

• nastąpi wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym, z czym wiązać się będzie większe zapo-
trzebowanie w zakresie usług zdrowia i opieki społecznej;

• zakłada się wzbogacenie istniejącej bazy kultury wraz z rozwojem usług publicznych w tym zakresie;
• zakłada się wzbogacenie istniejących obiektów sportowo – rekreacyjnych wraz z realizacją obiektów 

nowych, w tym m.in. basenów kąpielowych;
• zakładany wzrost liczby mieszkańców wiązać się będzie z zapotrzebowaniem na nowe tereny miesz-

kaniowe; wyznaczone w studium nowe tereny w pełni te potrzeby zaspokoją;
• zakładany rozwój i wzmocnienie funkcji turystycznej wiązać się będzie z zapotrzebowaniem na nowe 

tereny turystyczno - wypoczynkowe; wyznaczone w studium nowe tereny w pełni te potrzeby zaspo-
koją.

6.2. Zasady szczegółowe. Ustalenia dotyczące wydzielonych jednostek terenowych.

1. Poniżej przedstawiono przeznaczenie (preferencje funkcjonalne) i generalne zasady zagospodarowa-
nia terenów (oznaczonych na rysunku Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” symbolami 
literowymi), wydzielonych za pomocą linii rozgraniczających.
Wyznacza się w studium następujące rodzaje terenów i obiektów:
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• tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  wielorodzinnej  wraz z usługami towarzyszącymi 
(MW);

• tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności wraz usługami towarzyszącymi (M);
• tereny usług (U) obejmujące m.in. usługi zdrowia, oświaty, kultury, sportu, administracji, handlu, ga-

stronomii, rzemiosła i turystyki;
• tereny boisk sportowych (UP);
• tereny działalności gospodarczej i usług (P – U) oraz tereny przemysłu (P);
• tereny zieleni: cmentarnej (ZC), parkowej (ZP), nieurządzonej i izolacyjnej (ZI);
• tereny ogrodów działkowych (ZD) i ogrodnictwa (RO);
• miejsca obsługi komunikacji samochodowej, w tym parkingi (KS);
• tereny dróg: głównych (G), zbiorczych (Z), lokalnych (L);
• tereny obsługi kolei (KK);
• tereny urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej (NO – oczyszczalni ścieków, WZ – zaopatrzenia 

w wodę, EE – elektrownie wodne, EG – stacje redukcyjno – pomiarowe I stopnia);
• tereny użytków rolnych (RP);
• tereny lasów (RL);
• tereny obsługi leśnictwa (RLU);
• tereny wód, zbiorników wodnych i stawów rybnych (W).

2. Dla terenów oznaczonych niżej wymienionymi symbolami literowymi przyjmuje się następujące ustale-
nia:
• dla terenów oznaczonych w studium jako „MW” i „M” dopuszcza się dodatkowe funkcje, takie jak:
- budownictwo komunalne;
- usługi, w tym usługi publiczne;
- usługi turystyki i inne związane z działalnością gospodarczą nieuciążliwą;
- obsługa komunikacji;

• dla terenów oznaczonych w studium jako „U” dopuszcza się dodatkowo funkcje, takich jak:
- mieszkalnictwo;
- usługi inne związane z działalnością gospodarczą nieuciążliwą;
- obsługa komunikacji;

• dla terenów oznaczonych w studium jako „UP” dopuszcza się dodatkowo funkcje, takie jak:
- mieszkalnictwo;
- usługi turystyki i inne związane z działalnością gospodarczą;
- obsługa komunikacji;

• dla terenów oznaczonych w studium jako „P – U” dopuszcza się dodatkowo takie funkcje jak:
- obsługa komunikacji;
- infrastruktura techniczna;
- tereny obsługi i produkcji rolnej oraz leśnej;
- mieszkalnictwo związane z obsługą ww. funkcji;

• dla terenów oznaczonych w studium „KK” dopuszcza się dodatkowo takie funkcje jak:
- usługowo – warsztatowo – składowa;
- mieszkalnictwo na działkach „Tk” terenów komunikacyjnych;

• dla terenów oznaczonych w studium jako „MW” i „M” ustala się następującą wielkość nowych działek 
budownictwa mieszkaniowego:
- minimalna wielkość samodzielnych działek w obrębie obszarów rozwoju osadnictwa – 12002 m;
- minimalna wielkość działek w zespołach zwartej zabudowy mieszkaniowej – 7002 m;
- wielkość terenu pod zabudowę wielorodzinną – 2502 m/mieszkanie;

• dla terenów oznaczonych w studium jako „U” i położonych w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru zakłada się preferencje dla usług i innych form zagospodarowania terenu, służących turystyce i 
rekreacji wraz z terenami zieleni towarzyszącej;

• dla terenów oznaczonych jako „RP” ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej; dopusz-
cza się natomiast budowę stawów i małych zbiorników wodnych oraz zakładanie plantacji i prowadze-
nie innych form gospodarki rolnej;

• dla  terenów oznaczonych jako „ZP” dopuszcza  się  lokalizację  pojedynczych  obiektów usługowych 
uatrakcyjniających preferowane zagospodarowanie terenu;

• dla terenów oznaczonych jako „W” (istniejących i projektowanych stawów i zbiorników wodnych) za-
kłada się możliwość rekreacyjno – wypoczynkowego ich wykorzystania;
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3. Dla terenów całej gminy, w tym terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej przyjmuje się następujące 
ustalenia:
• dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacji, w tym 

parkingów i małych stacji benzynowych, przy założeniu, że nie będą one kolidowały z preferowanym 
zagospodarowaniem terenu;

• zakłada się wprowadzanie zespołów zieleni urządzonej i nieurządzonej, jako elementu podnoszącego 
walory ekologiczne i estetyczne zagospodarowanego terenu; szczególnie zaleca się wprowadzanie 
zieleni jako ciągów ekologicznych wzdłuż cieków wodnych;

• zakłada się wprowadzanie zespołów zieleni wysokiej oraz zalesianie gleb niskiej jakości poza terena-
mi wyznaczonymi w studium; 

• ustala się zakaz budowy obiektów kubaturowych w strefach ochrony bezpośredniej od ujęć wodnych i 
cmentarzy, a także w strefach korytarzy od gazociągów i linii energetycznych;

• dla inwestycji w stosunku do których nie mogą być wyeliminowane uciążliwe oddziaływania na środo-
wisko (mimo zastosowania różnorodnych rozwiązań), należy utworzyć obszar ograniczonego użytko-
wania, zgodnie z art. 71 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;

4.  Szczegółowe  zasady  urbanistyczno  -  architektoniczne  kształtowania  zabudowy  w  poszczególnych 
ośrodkach osadniczych miasta i  gminy określone zostaną w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego i  będą podporządkowane przyjętym  w studium generalnym kierunkom rozwoju  prze-
strzennego gminy. Ich stosowanie ma prowadzić do poprawy ładu przestrzennego regionu, rozumianego 
zarówno jako dążenie do uzyskania pozytywnych walorów estetycznych, funkcjonalności, logiki i czytel-
ności struktur przestrzennych jak i zharmonizowania ich z walorami naturalnymi otoczenia. Przyjmuje się 
w związku z tym następujące ustalenia:
• wyznacza się nowe tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej w mieście Wleniu i w pozostałych 

jednostkach wiejskich w wyznaczonych obszarach rozwoju osadnictwa;
• dla  nowych  terenów zabudowy  mieszkaniowej,  usługowej  i  działalności  gospodarczej  zakłada  się 

opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, w których określone zostaną zasady i wa-
runki podziału terenu na działki budowlane oraz standardy kształtowania zabudowy i urządzania tere-
nu;

• zakłada się budowę nowych obiektów mieszkalnych, usługowych i gospodarczych przede wszystkim 
w obrębie istniejących zwartych ciągów zabudowy z zaleceniem ograniczania do minimum dojazdów i 
ciągów infrastruktury technicznej;

• zakłada się utrzymanie oraz przeprowadzenie gruntownej modernizacji istniejącej zabudowy mieszkal-
nej, usługowej i inwentarskiej, przy utrzymaniu lub przeprowadzeniu nieznacznych zmian jej istnieją-
cych gabarytów oraz ukierunkowaniu modernizacji na uzyskanie wysokich standardów funkcjonalnych, 
technicznych i estetycznych;

• zakłada się wprowadzanie nowych zespołów zabudowy w taki sposób, by nie prowadziło to do pogor-
szenia  lokalnych  walorów  estetycznych  i  krajobrazowych  oraz  gruntownych  zmian  historycznie 
ukształtowanego krajobrazu poszczególnych jednostek osadniczych;
• zakłada się preferowanie indywidualnych rozwiązań architektonicznych dla nowych zespołów za-
budowy, uwzględniających specyfikę terenu gminy i lokalne tradycje budowania;

5. Przy modernizacji istniejącej oraz realizacji nowej zabudowy na terenie gminy, przyjmuje się następują-
ce zasady jej przeprowadzenia:
• uzyskana będzie poprawa standardu zamieszkiwania i obsługi oraz poprawa walorów architektoniczno 

- estetycznych w wystroju zewnętrznym obiektów;
• wyeliminowane zostaną zagrożenia dla stanu czystości wód, gleby i powietrza;
• uporządkowane będzie jej najbliższe otoczenie;
• wprowadzenie nowych obiektów lub rozbudowa istniejących przeprowadzona będzie przy ich pełnym 

zharmonizowaniu z otoczeniem (m.in. przy zastosowaniu stromych dachów o spadku 30o – 45o oraz 
wystroju zewnętrznego nawiązującego do lokalnych tradycji budowania).

7. KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA 

1. Rozwój rolnictwa w obszarze gminy wiąże się z potrzebą głębokiej restrukturyzacji jego form organiza-
cyjnych, struktury władania, a także z potrzebą rewizji tradycyjnych form i kierunków funkcjonowania rol-
nictwa. O kierunkach rozwoju rolnictwa decydować powinno uwzględnienie naturalnych predyspozycji te-
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renu oraz warunków ekonomicznych produkcji rolnej, przy czym decydujące znaczenie ma polityka rolna 
państwa, określająca m. in. mechanizmy ustalania cen na produkty rolne i środki produkcji dla rolnictwa 
oraz poziom opłacalności poszczególnych form produkcji. Analizy uwarunkowań środowiskowo ekono-
micznych gminy pozwalają na przyjęcie założeń, że preferowanym kierunkiem rozwoju rolnictwa powinna 
być hodowla bydła. Dostosowanie rolnictwa do wymogów rynkowych wiązać się będzie także ze zwięk-
szeniem powierzchni istniejących gospodarstw oraz zmniejszeniem ich liczby. Towarzyszyć tym proce-
som będzie powstawanie nowych, pozarolniczych miejsc pracy, m.in. w turystyce i usługach.

2. Zakłada się pełne zagospodarowanie niewykorzystywanych użytków rolnych oraz obiektów hodowlano 
– produkcyjnych i zapobieganie zaawansowanemu procesowi degradacji gleb oraz dekapitalizacji obiek-
tów. Zakłada się możliwość adaptacji tych obiektów na cele działalności gospodarczej oraz na inne cele 
nie związane z działalnością rolniczą. Działania w tym zakresie powinny obejmować szeroką informację o 
obiektach i warunkach ich nabycia/dzierżawy.

3. Obok uprawiania tradycyjnych form rolnictwa zakłada się wprowadzenie form alternatywnych i komple-
mentarnych. Takimi formami gospodarowania, dobrze wkomponowanymi w warunki naturalne gminy, a 
ponadto w znacznym stopniu podnoszącymi dochodowość gospodarstw, może być uprawianie rolnictwa 
ekologicznego i prowadzenie gospodarstw agroturystycznych. Zakłada się wprowadzenie funkcji agrotu-
rystycznej w zasadzie we wszystkich wsiach gminy.

8. KIERUNKI ROZWOJU USŁUG I DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ

W rozwoju przemysłu istotne znaczenie dla gospodarki gminy ma utrzymanie istniejących zakładów usłu-
gowych i produkcyjnych. W szczególności zakłada się: 
• utrzymanie lub restrukturyzację istniejących zakładów przemysłowych oraz prowadzenie na ich tere-

nach działalności zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
• wyznaczenie we Wleniu strefy rozwoju działalności gospodarczej i usług (strefa ta ukierunkowana bę-

dzie m.in. na lokalizację różnego rodzaju przedsiębiorstw, baz i składów, stacji przeładunkowych oraz 
innych obiektów związanych z działalnością usługową (hurtownie, rzemiosło uciążliwe, i.in.); 

• możliwość przebranżowienia obiektów obsługi i produkcji rolniczej na różne formy działalności gospo-
darczej i usługowej;

• prowadzenie sukcesywnej rekultywacji zgodnie z opracowanymi projektami rekultywacji w nieczyn-
nych kamieniołomach oraz na terenach zaniechanej eksploatacji, zakłada się możliwość przeprowa-
dzenia rekultywacji w kierunku usług turystyki; 

• wyjaśnienie wartości i przydatności przemysłowej (w trakcie przeprowadzonego rozpoznania geolo-
gicznego) występujących na terenie gminy surowców mineralnych (rozpoznanych), które mogą stano-
wić perspektywę dla potrzeb przemysłu.

9. KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI, WYPOCZYNKU I REKREACJI

1. Celem udostępnienia terenów gminy dla turystyki jest zaspokojenie potrzeb w zakresie wypoczynku, 
rekreacji i regeneracji sił witalnych mieszkańców oraz przebywających tu turystów. Obok ochrony środo-
wiska przyrodniczego, turystyka jest jedną z podstawowych funkcji gminy, jej funkcjonowanie respektują-
ce zasady zrównoważonego rozwoju będzie integrować działalność turystyczną z celami ochrony przyro-
dy oraz życiem społecznym. Tym samym rozwijane będą takie formy aktywności turystycznej, które do-
starczą turyście nie tylko bezpośredniego kontaktu z przyrodą, ale również z miejscową ludnością i jej 
kulturą. Służyć temu będzie utrzymanie istniejącego stanu zagospodarowania turystycznego oraz znacz-
na rozbudowa istniejącej bazy dla obsługi ruchu turystycznego.

2. Zakłada się, że główne kierunki napływu ruchu turystycznego na tereny gminy, powiązane z istnieją-
cym układem komunikacyjnym oraz położeniem ośrodków generujących ten ruch, pozostaną nie zmie-
nione. Najistotniejsze znaczenie dla rozrządu ruchu turystycznego posiadają następujące ośrodki: poło-
żony w centralnej części gminy Wleń oraz miasto Jelenia Góra.

3. Na terenie gminy podstawową formą aktywności turystycznej będzie turystyka krajoznawcza, obejmu-
jąca turystykę pieszą, rekreację nad wodą, wędkarstwo i turystykę rowerową. Uzupełniającą formą bę-
dzie kajakarstwo, wykorzystujące m.in. przełomowe odcinki Bobru, hippika, skiring i narciarstwo biego-
we. Zakłada się także zwiedzanie gminy po specjalnie oznakowanych ścieżkach dydaktycznych.  Dla 
osiągnięcia wymienionych wyżej celów planuje się realizację następujących zadań:
• zagospodarowanie terenów spacerowych w rejonie Góry Zamkowej koło Wlenia;
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• odsłonięcie, przede wszystkim dla celów dydaktycznych i tym samym podkreślenia znaczących walo-
rów krajobrazowych, ruin piastowskiego zamku z XII/XIII w. na Górze Zamkowej koło Wlenia;

• rozwój funkcji letniskowej i wypoczynku z preferencją w następujących miejscowościach: Kleczy, Prze-
ździedzy i Modrzewiu;

• rozwój gospodarstw agroturystycznych, w zasadzie we wszystkich miejscowościach leżących na tere-
nie gminy, w tym w pierwszej kolejności w Kleczy, Radomicach, Pilchowicach, Marczowie, Tarczynie, 
Modrzewiu i Strzyżowcu;

• wytrasowanie i  zagospodarowanie ścieżek dydaktycznych:  ścieżki  geologiczno -krajobrazowej 
poprowadzonej przez Marczowskie Skały, Górę Zamkową, Łupki, Górę Gniazdo i Radomice oraz ścieżki 
geologiczno - krajobrazowej poprowadzonej wokół Jeziora Pilchowickiego;
• utrzymanie w odpowiednim stanie oraz rozbudowa szlaków turystycznych, w tym m.in. szlaku popro-

wadzonego na całym odcinku wzdłuż doliny Bobru;
• przygotowanie odpowiedniej infrastruktury oraz stworzenie podstaw organizacyjnych dla uprawiania 

turystyki rowerowej, w tym m.in. wytrasowanie ścieżki rowerowej wokół jeziora Pilchowickiego, wokół 
miasta Wleń i Wleńskiego Gródka, itp.;

• utrzymanie i rozwój kajakarstwa na całym odcinku Bobru; 
• utrzymanie i rozwój wypoczynku oraz rekreacji nad wodą, w połączeniu z udostępnieniem i odpo-
wiednim zagospodarowaniem strefy przybrzeżnej nad zbiornikiem wodnym w Pilchowicach;
• utrzymanie i rozwój wędkarstwa, związanego z rzeką Bóbr oraz zbiornikiem wodnym w Pilchowi-
cach;
• rozwój hippiki i skiringu wynikający z dużych możliwości uprawiania ich na terenie gminy; poten-
cjalne lokalizacje ośrodków tego typu dotyczą w zasadzie wszystkich miejscowości znajdujących się na 
terenie gminy;
• uzupełnienie istniejącej sieci obiektów z bazą turystyczną i gastronomiczną, głównie we Wleniu 
oraz w pozostałych jednostkach wiejskich, w miarę zachodzących potrzeb; 
• rozbudowę sieci pól namiotowych, dla których proponuje się nową lokalizację w niezagospodaro-
wanym zakolu Bobru we Wleniu;
• udostępnianie dla turystyki obiektów energetyki wodnej na Bobrze w Pilchowicach wraz ze zor-
ganizowaniem np. muzeum energetyki wodnej;
• zagospodarowanie punktów widokowych w następujących miejscach: stacja kolejowa nad Jezio-
rem Pilchowickim, zapora na Jeziorze Pilchowickim, góra Wietrznik koło Kleczy, wzniesienie nad Kleczą, 
Zamek Lenno we Wleniu, góra Łopata pod Marczowem;
• zagospodarowanie głównych węzłów szlaków pieszych;
• rozbudowę systemu parkingów.

10. KIERUNKI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY UKŁADU KOMUNIKACJI

10.1. Komunikacja drogowa

W celu udrożnienia układu komunikacyjnego gminy, zwiększenia jego przepustowości oraz poprawy wa-
runków i bezpieczeństwa ruchu drogowego należy zmodernizować drogi powiatowe do pełnych parame-
trów projektowanych kategorii poprzez ich poszerzenie, dokonanie korekt sytuacyjnych, zwiększenie no-
śności nawierzchni, a na obszarach zabudowy budowę chodników.
Ponadto planuje się:
• zmodernizować drogę powiatową Nr 1027 do pełnych parametrów technicznych dla dróg kategorii „G 

½” tj. jezdni szerokości 6,0 (na obszarze zabudowy 7,0 m) z poboczami szerokości minimum 1,25 m, 
szerokości w liniach rozgraniczających 25,0 m, należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów przez za-
pewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę;

• zmodernizować drogi powiatowe Nr 12507, 12508 i 12546 do pełnych parametrów technicznych dla 
dróg kategorii „Z ½” tj. jezdni szerokości 6,0 – 5,5 m, (na obszarze zabudowy 7,0 m), z poboczami 
szerokości minimum 1,0 m, szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m;

• zmodernizować pozostałe drogi powiatowe do pełnych parametrów technicznych dla dróg kategorii 
„L” tj. jezdni szerokości 5,0 – 5,5 m (na obszarze zabudowy 7,0 m), z poboczami szerokości minimum 
0,75 m, szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m, a poza obszarem zabudowy 15,0 m;
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• zmodernizować drogi gminne do parametrów minimum dla dróg kategorii „D” tj. jezdni szerokości 5,0 
m (w wyjątkowych przypadkach 3,5 m), z poboczami szerokości minimum 0,75 m, szerokość w li-
niach rozgraniczających 10,0 m, a poza obszarem zabudowy 15,0 m.

10.2. Komunikacja kolejowa

Dla zapewnienia obsługi pasażerskiej gminy należy utrzymać przebiegającą przez teren gminy linię kole-
jową nr 283 drugorzędową, niezelektryfikowaną relacji Jelenia Góra – Żagań, przez Siedlęcin, Wleń, Lwó-
wek Śląski, Zebrzydową i Świętoszów (gminę Wleń obejmuje czynny odcinek linii kolejowej Jelenia Góra 
– Wleń – Lwówek Śląski). Linia ta przewidziana jest docelowo do likwidacji. Lokalizacja nowych inwestycji 
w sąsiedztwie terenów PKP powinna zapewnić sprawny i bezpieczny ruch pojazdów.

11. KIERUNKI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY UKŁADU SIECI I URZĄDZEŃ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

11.1. Zaopatrzenie w wodę

Podstawą zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie miasta i gminy Wleń będą następujące układy wo-
dociągowe:

Dla miasta Wleń:
• zbiorczy system wodociągowy miasta Wleń, wykorzystujący istniejące ujęcie wód głębinowych zloka-

lizowane w dolinie rzeki Bóbr, o wydajności 90 m3/h, przy założeniu jego rozbudowy, która obejmo-
wać będzie prawobrzeżną część miasta oraz nowe tereny związane z planowanym rozwojem urbani-
stycznym miasta;

• układ lokalny, korzystający z istniejącego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na Górze Lenno 
– Zamek.

Dla wsi Nielestno:
Zbiorczy wiejski układ wodociągowy, który wykonany zostanie dzięki rozbudowie miejskiego systemu wo-
dociągowego Wlenia. Układ ten znajduje się w fazie projektowania, a jego realizacja rozpocznie się w 
roku bieżącym.

Dla wsi Pilchowice:
• układ wodociągowy w części lewobrzeżnej, wykorzystujący ujęcie wód podziemnych zlokalizowane 

przy szkole podstawowej;
• układ wodociągowy w części prawobrzeżnej wsi, wykorzystujący ujęcie wód podziemnych zlokalizo-

wane przy ośrodku zdrowia. 

Konieczne jest ustalenie rzeczywistych zasobów eksploatacyjnych istniejących ujęć, co pozwoli na okre-
ślenie możliwości rozbudowy tych układów w kierunku przyłączenia nowych odbiorców.
W przypadku negatywnego wyniku analiz w sprawie możliwości rozbudowy układów istniejących zakłada 
się prowadzenie dalszych prac w celu pozyskania nowych źródeł zaopatrzenia mieszkańców Pilchowic w 
wodę.

Dla wsi Bystrzyca, Klecza, Marczów i Tarczyn:
Są to wsie posiadające lokalne układy wodociągowe, wykorzystujące istniejące ujęcia wód o różnym cha-
rakterze i stanie technicznym. Zasięg tych układów ograniczony jest do obiektów znajdujących się w bez-
pośrednim sąsiedztwie terenu ujęcia.
Istniejące układy wodociągowe wymagają modernizacji oraz dokładnego ustalenia rzeczywistych wydaj-
ności ujęć. Pozwoli to na rozbudowę istniejących lub budowę nowych układów wodociągowych w oparciu 
o te ujęcia. Alternatywą jest poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia odbiorców w wodę.

Dla wsi Bełczyna, Łupki, Modrzewie, Przeździedza, Radomice i Strzyżowiec:
Są to wsie nie posiadające układów wodociągowych. Warunkiem budowy lokalnych układów jest znale-
zienie  zasobów wodnych o  odpowiednich parametrach jakościowych  i  budowa ujęć o  wydajnościach 
umożliwiających zaopatrzenie większych grup odbiorców.

Układy wodociągowe na terenach wiejskich koncentrować się będą na obszarach zwartej zabudowy. Po-
zostali odbiorcy korzystać będą z rozwiązań indywidualnych.
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11.2. Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków

Podstawą odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków na terenie miasta i gminy Wleń będą następujące 
układy:

Dla miasta Wleń.
• istniejący system kanalizacyjny Wlenia obejmujący swym zasięgiem lewobrzeżną część miasta i od-

prowadzający ścieki do oczyszczalni we Wleniu, której przepustowość (970 m3/d) jest aktualnie wyko-
rzystywana w ok. 40%;

• konieczna jest rozbudowa miejskiego systemu kanalizacyjnego, aby obejmował on cały obszar istnie-
jącej zabudowy oraz budowa nowych rozdzielczych układów kanalizacyjnych w rejonach planowane-
go rozwoju urbanistycznego i w części prawobrzeżnej miasta.

Dla wsi Nielestno
Istniejąca sieć kanalizacyjna wymaga rozbudowy tak, aby w jej zasięgu znalazł się cały obszar wsi. Roz-
budowany system będzie obsługiwany przez istniejącą oczyszczalnię ścieków.

W pozostałych wsiach gminy Wleń rozwój obiektów gospodarki ściekowej odbywać się będzie głównie w 
oparciu o układy lokalne, bądź indywidualne o rozwiązaniach dostosowanych do warunków miejscowych. 
O wyborze rozwiązań będą decydować takie czynniki jak:
• układ terenu;
• warunki geologiczne;
• charakter zabudowy;
• stosunki własnościowe;
• inicjatywy lokalne.
Różnorodności tych rozwiązań w ujęciu przestrzennym towarzyszy wymóg wysokiej sprawności technolo-
gicznej. Rozwiązania te stosowane będą przede wszystkim w miejscowościach, w których charakter za-
budowy decyduje o ich opłacalności. Należą do nich: Modrzewie, Przeździedza, Łupki, Radomice i Tar-
czyn. 

Dla wsi o zwiększonym odpływie ścieków sanitarnych oraz większej koncentracji zabudowy, do których 
należą: Klecza, Marczów, Bystrzyca, Strzyżowiec i Pilchowice, alternatywą dla rozwiązań lokalnych i in-
dywidualnych jest budowa systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków obsługujących rejony koncentracji 
zabudowy.

11.3. Zaopatrzenie w gaz

Zakłada się budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia Dn 500, z Wojcieszowa do Jeleniowa, 
przez północną część gminy Wleń oraz budowę stacji redukcyjnej pierwszego stopnia w okolicach Beł-
czyny. Od stacji tej zakłada się budowę gazociągu średniego ciśnienia do Wlenia. Umożliwi to budowę 
rozdzielczej sieci gazowej na terenie Wlenia i zaopatrzenie w gaz zarówno odbiorców instytucjonalnych 
jak i indywidualnych.
Alternatywą tego rozwiązania może być budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia doprowadzają-
cego gaz na teren gminy, jako odgałęzienia istniejącego gazociągu Dn 250, z Jeleniej Góry do Gryfowa 
Śląskiego i zaopatrzenia w gaz miasta Wleń od strony południowo-zachodniej. W wariancie tym możliwe 
jest zaopatrzenie w gaz wsi Pilchowice, Klecza i Nielestno.
Na pozostałych terenach gminy, z uwagi na ich charakter, opłacalność rozwoju przewodowych systemów 
zaopatrzenia w gaz wymaga potwierdzenia analizą ekonomiczną.

11.4. Ciepłownictwo

Dominującymi nośnikami energii wykorzystywanymi do ogrzewania budynków będą na terenie gminy pa-
liwa stałe oraz stosowane lokalnie, szczególnie w przypadku instytucji i budynków użyteczności publicz-
nej, układy wykorzystujące gaz bezprzewodowy lub olej opałowy.
Zmiana nastąpi z chwilą zrealizowania gazociągów na terenie miasta i gminy Wleń. Spowoduje to, że gaz 
będzie podstawowym paliwem, które zaspokoi potrzeby grzewcze.
Alternatywą są rozwiązania lokalne z zastosowaniem paliw uznawanych za ekologiczne oraz wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł energii takich jak woda, wiatr i słońce do produkcji energii elektrycznej wykorzy-
stywanej m.in. do celów grzewczych.
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11.5. Elektroenergetyka

W związku z zakładanym rozwojem gminy, należy rozbudować sieci i urządzenia elektroenergetyczne.
Zakłada się wybudowanie na terenie gminy 6-ciu stacji transformatorowych 20/0,4 kV oraz budowę linii 
średniego napięcia 20 kV o długości około 2000 m. Stacje transformatorowe należy wybudować w nastę-
pujących miejscowościach: Wleń, Bystrzyca, Marczów, Radomice, Pilchowice i Przeździedza.
Ponadto zakłada się modernizację sieci niskiego napięcia na obszarze gminy.

11.6. Telekomunikacja

Zakład Telekomunikacji w Jeleniej Górze zakłada rozbudowę centrali telefonicznej we Wleniu o 700 NN 
oraz budowę szaf dostępowych w Bełczynie, Kleczy, Radomicach, Pilchowicach i Strzyżowcu. Ponadto 
zakłada się rozbudowę systemu telekomunikacji na obszarze gminy polegającą na budowie kontenerowej 
centrali telefonicznej we Wleniu oraz sieci telefonicznej na terenie wsi: Bełczyna, Bystrzyca, Klecza, Łup-
ki, Marczów, Pilchowice, Przeździedza, Radomice, Strzyżowiec, Wleń. Inwestycja obejmować będzie tak-
że budowę kabli telefonicznych doziemnych i napowietrznych oraz szafek telefonicznych.

11.7. Gospodarka odpadami

Na terenie miasta i gminy Wleń nie przewiduje się lokalizacji wysypiska odpadów. Obecnie odpady wywo-
żone są na wysypisko w Siedlęcinie, a docelowo po jego zamknięciu odpady wywożone będą na moder-
nizowane i rozbudowywane wysypisko w Lubomierzu. Problem składowania komunalnych odpadów nie-
bezpiecznych obecnie na terenie gminy nie występuje. Docelowo sposób postępowania z ewentualnymi 
odpadami niebezpiecznymi powinien być rozwiązany na szczeblu ponadlokalnym.
12. ZAŁOŻENIA AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ GMINY

Zakłada się następujące kierunki rozwoju gospodarczego:
• zwiększanie zatrudnienia mieszkańców gminy w ramach działalności pozarolniczej, które osiągnięte 

będzie m.in. poprzez:
- rozwój lokalnej przedsiębiorczości (działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej);
- przygotowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów;
- wprowadzenie do zarządzania gminą elementów zarządzania przez jakość (TQM) np. po-
przez wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO serii 9000;

• dostosowanie rolnictwa do warunków rozwijającej się gospodarki rynkowej oraz integrowania się Pol-
ski z UE: 

- zwiększanie powierzchni gospodarstw;
- specjalizację gospodarstw rolnych (np. w kierunku hodowli bydła);
- tworzenie organizacji producentów rolnych;

• rozwój działalności turystycznej osiągnięty m.in. poprzez:
- aktywne wykorzystanie walorów turystycznych;
- wzbogacenie produktu turystycznego (np. poprzez stworzenie nowych miejsc rekreacyj-
nych takich jak kąpieliska, ścieżki do wędrówek pieszych, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe, 
muzea, organizowanie cyklicznych imprez rekreacyjno – promocyjnych na terenie gminy itp.);
- rozwój agroturystyki;

2. Szczególne znaczenie dla aktywizacji gospodarczej gminy posiadać będzie rozwój lokalnej przedsię-
biorczości,  osiągnięty  m.in.  poprzez  tworzenie  instrumentów wspierających  powstające  podmioty,  np. 
wprowadzenie ulg podatkowych, zapewnienie doradztwa ekonomicznego i prawnego, ułatwienie dostępu 
do informacji o procedurze zakładania firmy, wspomaganie przedsiębiorstw poprzez dostarczanie odpo-
wiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą, obsługi biurowej, usług wspierających biz-
nes oraz pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych.

3. Dla przygotowania atrakcyjnej oferty dla inwestorów, którzy zdecydują się realizować swoje przedsię-
biorstwa na terenie gminy, powinny być przeprowadzone następujące działania:
• zidentyfikowanie i przygotowanie odpowiednich terenów pod potencjalne inwestycje (ukierunkowane 

na przyszłych inwestorów, duże przedsiębiorstwa, firmy związane z działalnością turystyczną itp.);
• przygotowanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy do sprawnej i kompetentnej obsługi potencjal-

nych inwestorów (wyznaczenie i przeszkolenie osób odpowiedzialnych za obsługę inwestorów, za-
pewnienie im odpowiednich warunków pracy oraz wyposażenie w odpowiednie materiały promocyj-
ne); 

JBPiP,01
33



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WLEŃ

• prowadzenie systematycznej działalności promocyjnej ukierunkowanej na pozyskanie inwestorów; 
• kontynuowanie działań zorientowanych na rozwój infrastruktury technicznej oraz tzw. „infrastruktury 

otoczenia biznesu” (np. instytucji finansowych).
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1. CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ

1. Przyjęcie zasady zrównoważonego rozwoju jako podstaw strategii rozwoju całego regionu uznaje się 
za podstawową zasadę służącą ukierunkowaniu długookresowej polityki rozwoju przestrzennego gminy. 
Wiąże się z tym przyjęcie następujących jej celów w obszarze gminy:
• rozbudowę systemu terenów chronionych i wkomponowanie ich ochrony w procesy społeczno – go-

spodarczego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy z eliminacją uciążliwych wpływów na 
stan środowiska;

• pełną ochronę dziedzictwa kulturowego, połączoną z utrwalaniem korzystnych cech historycznie wy-
kształconej, wartościowej struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy;

• efektywny rozwój gminy dostosowany do zróżnicowanych przestrzennie uwarunkowań, połączony z 
przeprowadzeniem kompleksowej restrukturyzacji jego struktury funkcjonalno – przestrzennej;

• poprawę ładu przestrzennego oraz sprawnego funkcjonowania układu komunikacyjnego i sieci infra-
struktury technicznej gminy.

2. Realizacja ww. celów powinna doprowadzić do mierzalnej poprawy:
• ładu ekologicznego, związanego z poprawą stanu środowiska przyrodniczego gminy, wzmocnieniem 

jego kondycji i walorów użytkowych oraz zapewnieniem stabilnej równowagi;
• ładu społecznego, polegającego na powszechnej poprawie warunków życia, w tym m.in. wysokiej do-

stępności do usług i miejsc pracy oraz odpoczynku;
• ładu ekonomicznego, związanego z ekonomizacją kosztów utrzymania gminy, tworzeniem udogodnień 

dla rozwoju i działalności gospodarczej, przy minimalizacji obciążeń dla środowiska i infrastruktury;
• ładu estetyczno – funkcjonalnego, związanego z poprawą strony estetycznej i technicznej terenów 

mieszkaniowych, zagrodowych oraz produkcyjno-usługowych.

3. Przyjęte wyżej cele polityki przestrzennej gminy będą wprowadzone w miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego oraz przy podejmowaniu decyzji  dotyczących jego zagospodarowania i rozwoju 
przestrzennego. Ich wdrożenie obejmuje także:
• prowadzenie stałego monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;
• okresową aktualizację studium;
• przenoszenie przyjętych w studium rozwiązań do opracowań regionalnych (strategii rozwoju i planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa) i prac nad koncepcją polityki przestrzennego zago-
spodarowania kraju.

2. INSTRUMENTY WDRAŻANIA USTALEŃ STUDIUM

Ustalanie przeznaczenia terenów i zasad jego zagospodarowania należą do zadań własnych władz sa-
morządowych,  zaś podstawę do podejmowania  decyzji  stanowią  miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, opracowane z uwzględnieniem przyjętych w studium kierunków zagospodarowania i za-
sad prowadzenia polityki przestrzennej gminy. W przypadku braku planów, przy respektowaniu obowiązu-
jących przepisów prawa ustalanie przeznaczenia terenów i zasad jego zagospodarowania będzie przed-
miotem decyzji administracyjnych.
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3. ZESTAWIENIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM OPRACOWANIA 
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zakłada się, że dla właściwego przygotowania procesów inwestycyjnych w głównych miejscach ich kon-
centracji  na terenie gminy obowiązkowo należy sporządzić  plany miejscowe zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów:
• miasta Wlenia,
• objętych strefami ochrony konserwatorskiej,
• strefy wypoczynku przywodnego,
• nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i działalności gospodarczej w pozostałych jed-

nostkach osadniczych, sporządzane w miarę zachodzących potrzeb. 

4. WNIOSKI DO STRATEGII  I PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZ-
TWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wśród zasadniczych elementów przyszłej  struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy, które powinny 
być traktowane jako składowe strategii rozwojowej całego regionu Dolnośląskiego, wymienić należy:
• spójny system przyrodniczych terenów chronionych, istniejący i projektowany, w tym: „Park Krajobra-

zowy Doliny Bobru oraz istniejące i projektowane rezerwaty przyrody;
• kompleksowo ujęty system ochrony dóbr kultury, który ze względu na wybitne, unikalne walory histo-

ryczne, zabytkowe i kulturowe, powinien być objęty ochroną konserwatorską wraz ze strefami: „B” dla 
zespołu staromiejskiego miasta Wlenia oraz „A” dla Wleńskiego Gródka”,;

• podstawowy układ komunikacyjny gminy, w tym modernizacja i odpowiednie zagospodarowanie dróg 
powiatowych, w tym głównie drogi Nr 1027 o charakterze tranzytowym;

• zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta i gminy Wleń.

5. ZASADY PROMOCJI ROZWOJU GMINY

1. Przyjmuje się, że celami promocji miasta i gminy Wleń są:
• rozwój gospodarczy, na którym korzysta ogół mieszkańców;
• wspomaganie przyjętej strategii rozwoju oraz polityki rozwoju przestrzennego;
• zaspokojenie skojarzonych potrzeb gminy i inwestorów;
• określenie korzyści, jakie odniosą inwestorzy z inwestowania na terenie gminy.

2. Dla skutecznej promocji niezbędne jest zaprogramowanie wieloletniego programu kampanii promocyj-
nej. Jej podstawowym elementem powinno być sformułowanie atrakcyjnego wizerunku gminy z uwzględ-
nieniem takich elementów istotnych dla właściwej jego percepcji, przez potencjalnych inwestorów, jak:
• położenie (odległość od głównych szlaków komunikacyjnych, bliskość głównych ośrodków przemysło-

wych, usytuowanie w kraju);
• zasoby (dostępność lokalnych surowców, kwalifikacje, dostępność i koszt siły roboczej);
• posiadane nieruchomości w tym grunty (rodzaj dostępnych nieruchomości zabudowanych i niezabu-

dowanych, ich jakość i ceny, działki i budynki należące do jednego właściciela lub takie, które łatwo 
połączyć);

• sektory rynkowe i potencjalny popyt (wielkość lokalnego i regionalnego rynku, łatwego do obsługi, 
rozwijające się sektory regionalnej gospodarki oraz jej przedstawiciele);

• możliwości i kierunki rozwoju bazujące na własnych zasobach;
• lokalne firmy, ich znaczenie i możliwość współpracy;
• lokalny poziom cen;
• dostępność usług (wyposażenie terenu w infrastrukturę, dostępność telekomunikacyjna, możliwość 

skorzystania na miejscu ze specjalistycznych usług);
• walory krajobrazowe i kulturowe gminy;
• styl życia mieszkańców (istniejące standardy obiektów, możliwości zakupu domów czy mieszkań itp.);
• organizacja obsługi inwestorów (szybkość obsługi, kompleksowość, negocjacyjność);
• konkurencja (jak wygląda teren na tle regionu, czy i jakie firmy konkurencyjne prowadzą działalność 

w sąsiedztwie);

3. Budowanie tożsamości lokalnej jest podstawą dla pomyślnego przeprowadzenia działań promocyjnych 
i podstawowym warunkiem skuteczności całej kampanii. Między innymi polega ona na:
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• pozyskaniu własnej opinii publicznej na rzecz proponowanych kierunków rozwoju gminy i jej odpo-
wiednim kształtowaniu;

• opracowaniu logo lub hasła promocyjnego, wyraźnie wyróżniającego gminę z jej otoczeniem, pozwa-
lającego na łatwą identyfikację;

• organizowaniu akcji, imprez, konkursów itp. aktywizujących mieszkańców gminy i sprzyjających po-
czuciu przynależności do lokalnej społeczności;

• badaniu, czy decyzje władz gminy odzwierciedlają potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

4. Ważnym elementem zarządzania kampanią promocyjną jest utworzenie specjalnej komórki organiza-
cyjnej (lub co najmniej odpowiednio przygotowanego pracownika gminy), której podstawowym celem jest 
opracowanie planów rocznego i wieloletnich działalności promocyjnej, inspirowanie działań modyfikują-
cych program, monitorowanie jego realizacji, wyszukiwanie instrumentów i środków pomocowych.
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