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Historyczne dokumenty planistyczne:            Historyczne dokumenty planistyczne:            
                            

• MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU 
MIEJSKIEGO WAŁBRZYCHA: Główny projektant – dr inż Robert Masztalski. Plan 
uchwalony w 1977 r. W perspektywie 1990 roku zakładał istnienie obszaru 
zurbanizowanego (obejmującego Wałbrzych, Szczawno Zdrój i Boguszów Gorce) 
zamieszkałego przez ok. 190 tys mieszkańców z możliwością rozwoju do ok. 300 
tys. Wśród wskazań przestrzennych poza układem obwodnicowym poszczególnych 
miast,pojawia się m.in. powiązanie komunikacyjne Wałbrzycha z Warszawą 
planowaną autostradą Warszawa-Praga. 

• MIEJSCOWE PLANY OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WAŁBRZYCHA: Plany uchwalone 1989 i 1994 r, autorstwa m.in.. mgr Fabiana 
Jaskólskiego. Zbliżone rozwiązaniami przestrzennymi do w/w opracowania. 
Odstąpiły jednak od wskazanej autostrady, utrzymując jedynie układ obwodnic 
zaproponowany w 1977 r. W 1994 r. wielkie osiedla mieszkaniowe zlokalizowane 
w rejonie ulicy Uczniowskiej zastąpiono pierwszymi terenami przemysłowymi.         
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• 1999 r. - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
opracowane zostało przez zespół pod kierunkiem 
mgr Fabiana Jaskólskiego. Poza określeniem lokalizacji 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz 
ogólnikowym wskazaniem do przekształceń dawnych 
terenów pokopalnianych w istocie utrzymywało układ 
funkcjonalno-przestrzenny i kierunki zawarte w planie 
ogólnym.

• 2003 r. - ZMIANA „STUDIUM...” wykonana przez ten sam 
zespół ograniczała się do powiększenia terenu WSSE oraz 
(wbrew trendom) wskazała kolejny obszar pod 
budownictwo mieszkaniowe.

• 2008 r. - ZMIANA „STUDIUM...” wykonana przez zespół 
pod kierunkiem mgr inż arch. Grażyny Grajek polegająca 
na wprowadzeniu obszarów i zasad lokalizacji 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

• 2011 r. - ZMIANA „STUDIUM...” autorstwa tego samego 
zespołu określająca kierunek przekształceń terenów 
pokopalnianych w rejonie ulicy Małopolskiej. 
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• GÓRSKI CHARAKTER OBSZARU ogranicza kierunki 

procesów urbanizacji i możliwe do realizacji 
rozwiązania infrastrukturalne.
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• GÓRSKI CHARAKTER OBSZARU ogranicza kierunki 

procesów urbanizacji i możliwe do realizacji 
rozwiązania infrastrukturalne.

• ZNACZNE JEGO ROZCIĄGNIĘCIE I ROZPROSZENIE 
poszczególnych osiedli utrudnia budowanie 
efektywnych powiązań komunikacyjnych i 
infrastrukturalnych.
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• GÓRSKI CHARAKTER OBSZARU ogranicza kierunki 

procesów urbanizacji i możliwe do realizacji 
rozwiązania infrastrukturalne.

• ZNACZNE JEGO ROZCIĄGNIĘCIE I ROZPROSZENIE 
poszczególnych osiedli utrudnia budowanie 
efektywnych powiązań komunikacyjnych i 
infrastrukturalnych.

• OBSZARY OCHRONY PRZYRODNICZEJ I KULTUROWEJ 
co najmniej na 30 % obszaru miasta ograniczają 
działalność inwestycyjną.



„„Studium...” - Problematyka realizacyjna:Studium...” - Problematyka realizacyjna:
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• BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: W przeciągu ostatnich 

trzech lat Wydział Administracji Architektoniczno-
Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu 
wydawał w imieniu Starosty średnio ok. 95 pozwoleń na 
budowę dla nowych obiektów (z tego 21 na budynki 
jednorodzinne w Wałbrzychu).
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• BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: W przeciągu ostatnich 

trzech lat Wydział Administracji Architektoniczno-
Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu 
wydawał w imieniu Starosty średnio ok. 95 pozwoleń na 
budowę dla nowych obiektów (z tego 21 na budynki 
jednorodzinne w Wałbrzychu).

• NOWE OBSZARY MIESZKANIOWE WYZNACZONE 
W „STUDIUM...”: Obecnie obowiązujący dokument 
przeznacza ponad 380 ha pod nowe tereny 
mieszkaniowe. Oznacza to, że przy obecnym tempie 
wydawanych pozwoleń miasto posiada rezerwy 
przestrzenne na min 170 lat (nie wliczając możliwych 
uzupełnień zabudowy na istniejących  terenach 
zurbanizowanych) ..
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• BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: W przeciągu ostatnich 

trzech lat Wydział Administracji Architektoniczno-
Budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu 
wydawał w imieniu Starosty średnio ok. 95 pozwoleń na 
budowę dla nowych obiektów (z tego 21 na budynki 
jednorodzinne w Wałbrzychu).

• NOWE OBSZARY MIESZKANIOWE WYZNACZONE 
W „STUDIUM...”: Obecnie obowiązujący dokument 
przeznacza ponad 380 ha pod nowe tereny 
mieszkaniowe. Oznacza to, że przy obecnym tempie 
wydawanych pozwoleń miasto posiada rezerwy 
przestrzenne na min 170 lat (nie wliczając możliwych 
uzupełnień zabudowy na istniejących  terenach 
zurbanizowanych) .

• TERENY PRZEMYSŁOWE W „STUDIUM...”: Wskazane 
lokalizacje terenów produkcyjnych i składowych, poza 
obszarem WSSE i obszaru aktywności na północy, 
w zasadzie pokrywają się z dotychczasowym 
zainwestowaniem. Oznacza to jednak, że w południowej 
części miasta mamy nadwyżkę tego typu terenów.
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• Dzisiejszy Wałbrzych to miasto które w dużej części 

powstało poprzez wchłanianie mniejszych osad oraz 
rozwój osiedli przyzakładowych.
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• Dzisiejszy Wałbrzych to miasto które w dużej części 

powstało poprzez wchłanianie mniejszych osad oraz 
rozwój osiedli przyzakładowych.

• Główne zakłady produkcyjne związane z przemysłem 
górniczym i koksowniczym zlokalizowane były na 
południu miasta.
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• Dzisiejszy Wałbrzych to miasto które w dużej części 

powstało poprzez wchłanianie mniejszych osad oraz 
rozwój osiedli przyzakładowych.

• Główne zakłady produkcyjne związane z przemysłem 
górniczym i koksowniczym zlokalizowane były na 
południu miasta.

• Zlokalizowane w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
Śródmieście utrzymywało swój dominujący nad 
pozostałymi obszarami charakter centrum 
administracyjnego i usługowego.
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• W latach 70 XX wieku rozpoczęto realizację dużych 

osiedli mieszkaniowych na północy miasta co 
zainicjowało proces osłabiania pozycji Śródmieścia.
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• W latach 70 XX wieku rozpoczęto realizację dużych 

osiedli mieszkaniowych na północy miasta co 
zainicjowało proces osłabiania pozycji Śródmieścia.

• Po upadku przemysłu górniczego w celu ratowania 
miasta podjęto decyzję o powstaniu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Skutkiem ubocznym 
 likwidacji zagłębia i powstania WSSE było dalsze 
osłabianie roli Śródmieścia.
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• W latach 70 XX wieku rozpoczęto realizację dużych 

osiedli mieszkaniowych na północy miasta co 
zainicjowało proces osłabiania pozycji Śródmieścia.

• Po upadku przemysłu górniczego w celu ratowania 
miasta podjęto decyzję o powstaniu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Skutkiem ubocznym 
 likwidacji zagłębia i powstania WSSE było dalsze 
osłabianie roli Śródmieścia.

• Proces ten pogłębiła lokalizacja nowych terenów 
handlowo-usługowych na północy. Dla przywrócenia 
 pierwotnego znaczenia obszaru Śródmiejskiego 
podjęto decyzję o jego rewitalizacji oraz 
doprowadzono do lokalizacji w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie Centrum Handlowego „Victoria”.
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• Kontynuując proces aktywizacji południowej części 
miasta rozpoczęto nowe inwestycje o ponad 
lokalnym  charakterze: Centrum Kulturalne „STARA 
KOPALNIA” i Centrum Sportowe „AQUA-ZDRÓJ”
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• Kontynuując proces aktywizacji południowej części 
miasta rozpoczęto nowe inwestycje o ponad 
lokalnym  charakterze: Centrum Kulturalne „STARA 
KOPALNIA” i Centrum Sportowe „AQUA-ZDRÓJ”.

• Brak zmodernizowanego systemu komunikacyjnego 
miasta i przewidywanej już w latach 70 XX wieku 
realizacji układu obwodnic ogranicza dalszy rozwój 
miasta i stwarza zagrożenie dla uzdrowiskowego 
statusu Szczawna Zdroju.
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• ZAKTUALIZOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
ZGODNIE Z DZISIEJSZYMI UWARUNKOWANIAMI 
W SPOSÓB UWZGLĘDNIAJĄCY ROZWIĄZANIA 
PRZESTRZENNE ODNOSZĄCE SIĘ DO CAŁEJ AGOMERACJI 
WAŁBRZYSKIEJ

• KOORDYNACJA ROZWIAZAŃ FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNYCH POSZCZEGÓLNYCH GMIN 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI

• REALIZACJA UKŁADU OBWODNIC W AGLOMERACJI

• REALIZACJA NOWEGO SYSTEMU TRANSPORTU 
PUBLICZNEGO OPARTEGO O WAŁBRZYSKĄ KOLEJ 
AGLOMERACYJNĄ WSPOMAGANĄ NOWĄ SIECIĄ LINII 
AUTOBUSOWYCH



Wałbrzych, 9 grudnia 2011                                                                                    
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