


Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia 
polityki przestrzennej w jego obszarze.  
Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 
- zasadniczego elementu zrównoważonego rozwoju województwa. 
Obok strategii rozwoju województwa plan to drugi podstawowy dokument planowania strategicznego, 
służący przede wszystkim: 
• konkretyzacji przestrzennej celów i zadań, sformułowanych w strategii regionalnej oraz w planach  

i programach krajowych, 
• określeniu uwarunkowań przestrzennego dla realizacji programów i projektów rozwojowych, 

krajowych i wojewódzkich, 
• koordynacji rozwoju przestrzennego gmin poprzez opiniowanie i uzgadnianie studiów gminnych  

i planów miejscowych. 
Obowiązujący plan uchwalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego  
w 2002 r. stracił w dużym stopniu swą aktualność. Miało na to wpływ. m. in. wejście w życie szeregu 
zmian przepisów prawnych, a także pojawienie się nowych wyzwań i uwarunkowań dla rozwoju 
województwa, jakie stworzyło wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 
W związku z dezaktualizacją planu z 2002 r. w latach 2008 – 2010 opracowany został w Wojewódzkim 
Biurze Urbanistycznym projekt jego kompleksowej zmiany.  



Projekt zmiany planu składa się z 3 części:  

• części I – o charakterze informacyjno-
prognostycznym, obejmującej 
uwarunkowania, omówienie ustaleń 
podstawowych dokumentów 
planistycznych krajowych 
i wojewódzkich, wskazanie 
problemów i wizji rozwoju 
przestrzennego województwa; 

• części II – o charakterze 
stanowiącym, obejmującej ustalenia 
planu i wskazującej cele, kierunki, 
zasady  
i zadania zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
w perspektywie 2020 r. oraz 
zestawienia inwestycji celu 
publicznego; 

• części III – o charakterze 
informacyjno-postulatywnym, 
wskazującej zasady  
i narzędzia realizacji Planu.  



Cele strategiczne rozwoju przestrzennego województwa, wynikające z przyjętych ustaleń, koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego kraju, strategii rozwoju województwa oraz zaleceń zawartych  
w krajowych i regionalnych dokumentach planowania strategicznego to: 
• umocnienie wewnętrznej i zewnętrznej integracji przestrzennej, społeczno-gospodarczej oraz 

infrastrukturalnej województwa oraz jego ukształtowanie jako harmonijnie rozwiniętego, 
europejskiego regionu węzłowego o wysokim stopniu konkurencyjności; 

• zintegrowana ochrona zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i racjonalne ich wykorzystanie oraz 
udostępnienie, a także stworzenie spójnego, regionalnego systemu obszarów chronionych; 

• zintegrowana ochrona i rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz utrzymanie tożsamości 
i odrębności kulturowej regionu;  

• harmonijny rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy, a w tym integracja wrocławskiego 
obszaru metropolitalnego oraz harmonizowanie rozwoju pozostałych elementów systemu 
osadniczego; 

• efektywne wykorzystanie własnych zasobów województwa dla poprawy jakości życia i standardów 
zaspokajania potrzeb społeczeństwa; 

• ukształtowanie sprawnych, bezpiecznych systemów transportu i komunikacji oraz sieci 
infrastruktury technicznej, zapewniających dostawy wody i energii, właściwą gospodarkę odpadami 
oraz zapobieganie awariom i klęskom żywiołowym. 



Struktura przestrzenna systemu osadniczego województwa powinna być kształtowana w taki 
sposób, aby kumulować aktywność gospodarczą i innowacyjną obszarach, pasmach i ośrodkach 
rozwoju oraz kształtować silne powiązania pomiędzy nimi dla ich integracji i najbardziej 
efektywnego wykorzystania istniejących potencjałów.  

Warunkiem osiągnięcia spójności zewnętrznej i wewnętrznej tych obszarów jest rozwijanie 
połączeń komunikacyjnych oraz sieci współpracy zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. 
Towarzyszyć temu powinno kształtowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego  
i kulturowego, decydujące w znacznym stopniu o jakości życia mieszkańców. 

Podstawowymi elementami struktury osadniczej województwa są wrocławski obszar funkcjonalny 
(wyznaczony jako potencjalny obszar metropolitalny i obejmujący ośrodki powiatowe i gminne, 
zlokalizowane wokół Wrocławia), a także pasmo głogowsko-kłodzkie (utworzone przez średnie 
i duże ośrodki osadnicze zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie i połączone drogami  
o dużym natężeniu ruchu)  

Główne aglomeracje w tym paśmie to: Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy oraz Aglomeracja 
Wałbrzyska z Wałbrzychem jako ośrodkiem o znaczeniu krajowym i regionalnym. W jego 
otoczeniu położone są Świdnica, Dzierżoniów i Kłodzko jako ośrodki o znaczeniu regionalnym. 
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Przy określeniu sposobów kształtowania zabudowy w planowaniu miejscowym, ustala się m. in. 
następujące jego kierunki: 

• dążenie do spójności struktury funkcjonalno-przestrzennej w poszczególnych jednostkach;  

• dążenie do zwartości struktury przestrzennej miejskich i wiejskich jednostek osadniczych oraz 
uzyskania równowagi terenów zabudowanych oraz zieleni urządzonej i otwartych;  

• kształtowanie zabudowy w formie spójnych, całościowych i kompletnych zespołów urbanistycznych;  

• zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu oraz eksponowania historycznie ukształtowanych 
dominant i panoram oraz wartościowych obiektów współczesnej architektury;  

• nie wprowadzanie dysharmonijnych form zabudowy i zagospodarowania  
w stosunku do walorów kulturowych istniejącej zabudowy i krajobrazu; 

• uzyskanie racjonalności i ekonomiki wykorzystania przestrzeni, zwłaszcza dla pełnienia funkcji 
mieszkaniowych  
i produkcyjno-usługowych; 

• tworzenie stref wyłączonych z ruchu samochodowego w centrach głównych miast, na rzecz 
publicznych środków transportu; 



W projekcie planu zakłada się  popracowanie po jego uchwaleniu jako dodatkowych instrumentów 
regionalnej polityki przestrzennej takich opracowań planistycznych jak m.in.: 
• projektu planu zagospodarowania przestrzennego wrocławskiego obszaru metropolitalnego, 
• studium prognostycznego dla LGOM, 
• studia zagospodarowania przestrzennego kształtujących się aglomeracji Wałbrzycha i Jeleniej Góry. 
  
Dla przygotowania prac nad przyszłym „Studium zagospodarowania przestrzennego aglomeracji 
Wałbrzycha” podjęte zostały już prace nad zorganizowaniem we współpracy z władzami samorządowymi 
I Warsztatów , których celem byłoby rozeznanie stanu współpracy w sferze przede wszystkim rozwoju 
przestrzennego, a także społeczno-gospodarczego, możliwości jej aktywizacji, oceny stanu prac 
studialnych i projektowych nad przygotowaniem ponadlokalnych projektów rozwojowych i wykreowanie 
nowych inicjatyw, służących wzmocnieniu procesów aglomeracyjnych. 
  
Warsztaty zorganizowane zostaną jako cykliczne spotkania ekspertów, działaczy samorządowych i 
przedstawicieli wybranych organizacji pod patronatem  Marszałka Woj. Dolnośląskiego, Prezydenta 
Wałbrzycha i Starosty Wałbrzyskiego. Bezpośrednim organizatorem spotkań będzie WBU, korzystające z 
technicznej pomocy władz lokalnych. 





















Dziękuję za uwagę! 

Janusz Korzeń 

Generalny projektant 
zmiany Planu 

 

 

 


