SPIS TREĝCI:
WPROWADZENIE...................................................................................................................... 3
1. Podstawy i skutki prawne zmiany studium................................................................................................................. 3
2. Podstawowe dane o mieĞcie. ........................................................................................................................................ 5

CZĉĝû I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .................... 6
Rozdziaá 1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu ............................................. 6
1.1. Struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta............................................................................................................................................... 6
1.2. Stan zabudowy i zagospodarowania terenów .............................................................................................................................................. 6
1.3. Komunikacja ............................................................................................................................................................................................. 8
1.4. Systemy infrastruktury technicznej .............................................................................................................................................................. 9

Rozdziaá 2. Stan áadu przestrzennego i wymogów jego ochrony .............................................................................11
Rozdziaá 3. Stan Ğrodowiska, w tym stan rolniczej i leĞnej przestrzeni produkcyjnej, wielkoĞci i jakoĞci
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony Ğrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ..12

3.1. Rolnicza przestrzeĔ produkcyjna .............................................................................................................................................................. 12
3.2. LeĞna przestrzeĔ produkcyjna .................................................................................................................................................................. 12
3.3. Zasoby wodne ........................................................................................................................................................................................ 12
3.4. ĝrodowisko, przyroda i krajobraz kulturowy ............................................................................................................................................... 13
3.5. ZagroĪenia ............................................................................................................................................................................................. 13

Rozdziaá 4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóáczesnej ......................................14
Rozdziaá 4a. Rekomendacje i wnioski zawartych w audycie krajobrazowym lub okreĞlenie przez audyt
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych ...............................................................................14
Rozdziaá 5. Warunki i jakoĞü Īycia mieszkaĔców, w tym ochrony ich zdrowia......................................................15
5.1. Warunki mieszkaniowe ............................................................................................................................................................................ 15
5.2. Zatrudnienie............................................................................................................................................................................................ 15
5.3. Demografia ............................................................................................................................................................................................. 15
5.4. Szkolnictwo............................................................................................................................................................................................. 15
5.5. Zdrowie .................................................................................................................................................................................................. 15

Rozdziaá 6. ZagroĪenia bezpieczeĔstwa ludnoĞci i jej mienia ...................................................................................16
6.1. ZagroĪenie poĪarowe .............................................................................................................................................................................. 16
6.2. ZagroĪenia powodziowe .......................................................................................................................................................................... 16
6.3. ZagroĪenia osuwaniem siĊ mas ziemnych ................................................................................................................................................ 16

Rozdziaá 7. Potrzeby i moĪliwoĞci rozwoju miasta ......................................................................................................16

7.a. Analizy ekonomiczne, Ğrodowiskowe i spoáeczne ................................................................................................................................. 17
7.b. Prognozy demograficzne ...................................................................................................................................................................... 18
7.c. MoĪliwoĞci finansowania przez gminĊ wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a takĪe infrastruktury spoáecznej,
sáuĪących realizacji zadaĔ wáasnych gminy ............................................................................................................................................. 18
7.d. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowĊ ................................................................................................................................... 19

Rozdziaá 8. Stan prawny gruntów ....................................................................................................................................24
Rozdziaá 9. WystĊpowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrĊbnych...................24
Rozdziaá 10. WystĊpowanie obszarów naturalnych zagroĪeĔ geologicznych .......................................................26
Rozdziaá 11. WystĊpowanie udokumentowanych záóĪ kopalin oraz zasobów wód podziemnych ....................26
Rozdziaá 12. WystĊpowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrĊbnych ...........27
Rozdziaá 13. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopieĔ uporządkowania
gospodarki wodno-Ğciekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami .....................................27
Rozdziaá 14. Zadania sáuĪące realizacji ponadlokalnych celów publicznych .........................................................27
Rozdziaá 15. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej ........................................................................28

CZĉĝû II. TEKST STUDIUM - okreĞlenie KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ............................................................................................. 29
Rozdziaá 1a. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów, w tym
wynikające z audytu krajobrazowego .....................................................................................................29
Rozdziaá 1.b. Kierunki i wskaĨniki dotyczące zagospodarowania oraz uĪytkowania terenów, w tym tereny
przeznaczone pod zabudowĊ oraz tereny wyáączone spod zabudowy ...........................................32
Rozdziaá 3. Obszary oraz zasady ochrony Ğrodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym
krajobrazu kulturowego i uzdrowiska .....................................................................................................33
Rozdziaá 4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóáczesnej35
Rozdziaá 5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ............................................36
Rozdziaá 6. Obszary, na których rozmieszczone bĊdą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym37
Rozdziaá 7. Obszary, na których rozmieszczone bĊdą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ..........................................................................................38
Rozdziaá 8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrĊbnych, w tym obszary wymagające
przeprowadzenia scaleĔ i podziaáu nieruchomoĞci, a takĪe obszary przestrzeni publicznej ......39
STUDIUM UWARUNKOWAē I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

str. 1

Rozdziaá 9. Obszary, dla których miasto zamierza sporządziü miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leĞnych
na cele nierolnicze i nieleĞne ....................................................................................................................39
Rozdziaá 10. Kierunki i zasady ksztaátowania rolniczej i leĞnej przestrzeni produkcyjnej. ..................................40
Rozdziaá 11. Obszary naraĪone na niebezpieczeĔstwo powodzi i osuwania siĊ mas ziemnych........................40
Rozdziaá 12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza siĊ w záoĪu kopaliny filar ochronny ...........................40
Rozdziaá 13. Obszary pomników zagáady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia
prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów byáych hitlerowskich obozów zagáady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z póĨn. zm.) ....41
Rozdziaá 14. Obszary wymagające przeksztaáceĔ, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji ..............................41
Rozdziaá 15. Granice terenów zamkniĊtych i ich stref ochronnych ..........................................................................41
Rozdziaá 16. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zaleĪnoĞci od uwarunkowaĔ i potrzeb
zagospodarowania wystĊpujących w mieĞcie ......................................................................................41
Rozdziaá 17. Lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaĪy powyĪej 2000 m2 ..............................42

CZĉĝû III. UZASADNIENIE ..................................................................................................... 43
Rozdziaá 1. ObjaĞnienie przyjĊtych rozwiązaĔ ...........................................................................................................43
Rozdziaá 2. Synteza ustaleĔ projektu studium ...........................................................................................................45

STUDIUM UWARUNKOWAē I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

str. 2

WPROWADZENIE
1. Podstawy i skutki prawne zmiany studium.
1.1. Podstawą opracowania niniejszej edycji studium jest uchwaáa nr LX/405/10 Rady Miejskiej KudowyZdroju z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowaĔ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój.
1.2. Dokument sporządzony zostaá w oparciu o dokumentacjĊ, analizy i ustalenia Studium uwarunkowaĔ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju uchwalonego uchwaáą nr
XIII/86/95 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 29 wrzeĞnia 1995 r., zmienianego w latach 2007 i
2008 – zmiany przyjĊto uchwaáami: nr XVIII/122/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia
2007 r. – dotycząca zmiany w Jakubowicach oraz nr XXV/169/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia
30 czerwca 2008 r. – dotycząca zmiany w Brzozowiu.
Ponadto wykonano niezbĊdne analizy i aktualizacje danych, które stanowią podstawĊ do uzasadnienia
przyjĊtych w studium rozwiązaĔ.
1.3. Opracowanie przeprowadzono w trybie i zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z póĨn. zm.).
1.4. Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jest opracowaniem
o charakterze strategicznym. OkreĞla politykĊ przestrzenną miasta, kompleksowo odnosząc siĊ do
wszystkich istotnych problemów związanych z gospodarką przestrzenną. Studium jest opracowywane
dla caáego obszaru miasta odnosi siĊ do odlegáych horyzontów czasowych. Na tle dáugotrwaáej polityki
przestrzennej samorządu (tzw. okres kierunkowy) wyodrĊbnia ramowo zakres dziaáaĔ
krótkoterminowych (tzw. okres perspektywiczny). Ustalenia studium nie wygasają samoistnie - moĪe je
zmieniü jedynie odpowiednia uchwaáa rady miejskiej.
1.5. W studium - zgodnie z przepisami ustawy - po rozpoznaniu i ocenie uwarunkowaĔ rozwoju miasta oraz
po okreĞleniu problemów wymagających rozwiązania, zdefiniowano cele rozwoju miasta, kierunki
polityki przestrzennej oraz sposoby realizacji tej polityki – dokumentami, na których oparto
uwarunkowania rozwoju byáy obowiązujące plany miejscowe oraz studium uchwalone w dniu 29
wrzeĞnia 1995 r. z uwzglĊdnieniem zmian z lat 2007 i 2008. W studium uwzglĊdniono uwarunkowania,
cele i kierunki polityki przestrzennej paĔstwa na obszarze województwa dolnoĞląskiego.
1.6. Ustalenia studium są wiąĪące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Oznacza to,
Īe Burmistrz, na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ma obowiązek „wykonania analizy dot. stopnia zgodnoĞci
przewidywanych rozwiązaĔ planu miejscowego z ustaleniami studium”, Rada Miasta na podstawie art.
20 ust. 1 ww. ustawy ma obowiązek stwierdziü, Īe plan miejscowy „nie narusza ustaleĔ studium”.
Ponadto wojewoda, w procedurze oceny zgodnoĞci planu miejscowego i procedury planistycznej
z przepisami prawa ma obowiązek sprawdziü, czy plan miejscowy „nie narusza ustaleĔ studium”.
Studium miasta jest dokumentem jawnym.
1.7. Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta nie jest aktem prawa
miejscowego.
1.8. Ustalenia studium jako strategicznego opracowania dáugookresowego są wykorzystywane przy
konstruowaniu programów lokalnych (rozwoju sieci infrastruktury technicznej, gospodarki gruntami,
gospodarki odpadami, itp.). Dają ponadto moĪliwoĞü kierowania wniosków do programów wojewódzkich
(np. do programu budowy dróg, systemu ochrony przyrody itp.).
1.9. Planowane zmiany w bezpoĞrednim sąsiedztwie miasta, poza granicą paĔstwa (zapisane w czeskim
opracowaniu: „uzemsky plan” z 2010-14 r.) powinny byü, i zostaáy uwzglĊdnione w ustaleniach studium –
zaáączony rysunek (bez numeru) zatytuáowany: „UZEMNE ANALYTICKE PODKLADY, ORP Nachod VYKRES ZAMERU V UZEMI” wskazuje przewidywane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym,
planowane przez stronĊ czeską – w szczególnoĞci: planowane przeáoĪenie drogi „D1”, przewidywane
zagospodarowanie w rejonie przejĞcia granicznego w Sáonem, w rejonie „Hronov”, w rejonie „Ceska
Cermna” oraz ustanowienie korytarza ekologicznego wzdáuĪ granicy paĔstwowej „NADREGIONALNI
BIOKORIDOR”. W związku z tym opracowanie nie wymaga opiniowania w trybie transgranicznego
oddziaáywania na Ğrodowisko.
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ħródáo: https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uap/default.asp
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2. Podstawowe dane o mieĞcie.
2.1. Historyczne:
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

Pierwsze wzmianki o miejscowoĞci pochodzą z 1354 r. WieĞ, która daáa początek miastu, poáoĪona byáa
na czeskim obszarze etnicznym i nazywaáa siĊ Lipolitov a nastĊpnie Chudoba. Znana jest teĪ
nazwa ýermenské LáznČ .
W XVII w. odkryto Ĩródáa leczniczych wód o zróĪnicowanym skáadzie chemicznym.
Pierwsza wzmianka o Kudowie jako uzdrowisku pochodzi z wydanej w Lipsku pracy "Glaciographia
oder Glaetzische Chronika" Aurelius'a z 1625 roku. Z XVII wieku datuje siĊ równieĪ istniejące
w Czermnej Ğlady hutnictwa Īelaza oparte na miejscowych záoĪach.
W 1748 roku w Kudowie wybudowano pierwsze áazienki. W 1818 roku wybudowano nowe áazienki
znane jako "Annebad". W 1850 r. dokonano naukowego przebadania wód leczniczych, w 1853
wybudowano Dom Zdrojowy (przebudowany w 1883), a w 1906 wybudowano nowy Dom Zdrojowy
i áazienki, obie budowle przetrwaáy do dziĞ.
W poáowie XIX w. zostaáa uznana za pierwsze uzdrowisko kardiologiczne w Niemczech.
W 1905 roku w Zakrzu wybudowano dworzec kolejowy i otwarto liniĊ áączącą Káodzko z Kudową,
uruchomiono równieĪ elektrowniĊ oraz rozwiniĊto infrastrukturĊ techniczną.
W latach 1918 - 1939 nastąpiá duĪy rozwój miejscowoĞci, wybudowano okoáo 100 pensjonatów i
restauracji, nową pijalniĊ z halą spacerową, salĊ koncertową oraz zmodernizowano Park Zdrojowy.
Powstaáy zakáady tkackie, fabryka cygar, cegielnia, kamienioáom piaskowca, nadleĞnictwo oraz
posterunek straĪy celnej.
W wyniku II wojny Ğwiatowej, w 1945 r. pomiĊdzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czechosáowacką
toczyá siĊ spór graniczny, miĊdzy innymi o KudowĊ. Ostatecznie miasto weszáo w skáad paĔstwa
polskiego. Jego dotychczasową ludnoĞü wysiedlono do Niemiec.
W 1945 r. Kudowa otrzymaáa prawa miejskie.
W latach 70 - tych nastąpiá rozwój przestrzenny miasta poprzez inkorporacjĊ sąsiednich wsi. W 1973 r.
wáączono w obrĊb miasta Brzozowie, Sáone i BukowinĊ Káodzką, zaĞ w 1975 r. - Czermną, Jakubowice
i PstrąĪną.
Do 21 grudnia 2007 posiadaáo cztery przejĞcia graniczne na granicy z Czechami, w dzielnicach: Sáone,
Czermna, Brzozowie (Brzozowice) i PstrąĪna, wszystkie zlikwidowane na mocy Ukáadu z Schengen.

2.2. Geograficzne:
x

x
x

Miasto Kudowa-Zdrój poáoĪone jest w poáudniowej czĊĞci woj. dolnoĞląskiego – w powiecie káodzkim
i zajmuje powierzchniĊ 3390 ha. Obszar miasta, zwarty, o ksztaácie regularnym, rozciągniĊty jest
w kierunku pád. zachód - pán. wschód na okoáo 10 km, zaĞ odlegáoĞü miĊdzy granicami na kierunku pán.
zachód - pád. wschód wynosi ok. 3 km.
Miasto graniczy: od póánocnego wschodu z miastem i gminą Radków, od poáudnia - z miastem i gminą
Szczytna oraz gminą Lewin Káodzki, zaĞ póánocną i zachodnią granicĊ miasta stanowi granica
paĔstwowa Polski z Czechami.
Miasto liczyáo 10018 mieszkaĔców (wg danych GUS z 31 grudnia 2017 r.).
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CZĉĝû I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Wybór i charakter danych statystycznych cytowanych w niniejszym dziale pochodzi z dokumentu „Studium
uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju” stanowiącego zaáącznik do
uchwaáy nr XIII/86/95 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 29 wrzeĞnia 1995 r., dane te zostaáy zaktualizowane
na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej GUS (www.stat.gov.pl) oraz na podstawie
dokumentów udostĊpnionych przez UM w Kudowie-Zdroju.
Odniesienia w tekĞcie do stanu poprzedniego dotyczą stanu opisanego w ww. dokumencie.

Rozdziaá 1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie
terenu
1.1. Struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta
Miasto Kudowa Zdrój posiada charakterystyczny ukáad funkcjonalno - przestrzenny, który powinien zostaü
zachowany z niewielkimi zmianami. Przesáankami takiego zaáoĪenia są silne uwarunkowania pochodzące zarówno z
zachowanych elementów historycznych (Ğrodowisko kulturowe), jak i z uwagi na koniecznoĞü zachowania stanu
Ğrodowiska naturalnego, mającego podstawowy wpáyw na dziaáanie i organizacjĊ uzdrowiska. Podstawowym jednak
uwarunkowaniem jest geomorfologia obszaru miasta – na rysunku uwarunkowaĔ nr 1 MAPA POGLĄDOWA
przedstawiono hipsometriĊ obszaru miasta (poza obszarem PNGS) z oznaczeniem istniejących wód i budynków.
x
x

x
x
x
x

Podstawowymi elementami ukáadu funkcjonalnego miasta są:
uzdrowisko - związane z posiadanymi zasobami wód leczniczych oraz z charakterem historycznie
uksztaátowanej zabudowy, przestrzennie tworzące centrum obecnego ukáadu miejskiego, w zaáoĪeniu bĊdące
podstawą funkcjonowania miasta, posiadające niewielkie rezerwy terenowe dla swego rozwoju;
tereny otwarte i rekreacyjne - związane z walorami naturalnymi i kulturowymi miasta, oparte o obszar PNGS i
istniejącą bazĊ hotelową, przestrzennie uzupeániające centralną strefĊ miasta, o atrakcjach turystyczno historycznych (np.: Kaplica Czaszek) oraz sportowych związanych z warunkami naturalnymi miasta,
uzupeániające funkcjĊ podstawową miasta (strefa centralna, Czermna, PstrąĪna, Bukowina, Kudowa Górna,
Jakubowice) oraz obsáugĊ ruchu turystycznego;
tereny mieszkaniowe - obejmujące istniejące osiedla mieszkaniowe wielorodzinne, skoncentrowanego
budownictwa jednorodzinnego oraz zabudowĊ mieszkaniowo - usáugową, stanowią naturalną funkcjĊ miejską;
tereny produkcyjno-usáugowe - obejmują tereny po KZPB, stanowią zwarty kompleks zabudowaĔ (hale
produkcyjne) i nie posiadają moĪliwoĞci przestrzennych rozbudowy, inne lokalizacje funkcji produkcyjnych są
rozproszone i z tego wzglĊdu ograniczone w rozwoju, tereny targowisk;
tereny usáugowe - związane z obsáugą mieszkaĔców, kuracjuszy oraz turystów, przestrzennie wyodrĊbnia siĊ
2 zespoáy: obsáugi mieszkaĔców i kuracjuszy w centralnej strefie miasta oraz czĊĞü związaną z terenami
produkcyjnymi i terenami byáego przejĞcia granicznego w Sáonem;
rejon byáego przejĞcia granicznego - obecnie zagospodarowany tymczasowo ze wzglĊdu na likwidacjĊ
przejĞcia i na usuniĊcie wielu obiektów związanych z przejĞciem granicznym.

1.2. Stan zabudowy i zagospodarowania terenów
x
x
x
x
x
x
x

Powierzchnia miasta Kudowy-Zdroju (3390 ha) jest obecnie uĪytkowana jako:
tereny leĞne
- 1633 ha – 48,2 %;
tereny rolnicze
- 1310 ha – 38,6%;
nieuĪytki
- 5 ha – 0,1%;
tereny róĪne
- 31 ha – 0,9%
tereny zainwestowane zawierające: tereny zabudowane lub przygotowane pod zabudowĊ, posiadające
klasyfikacjĊ B (w tym: B – tereny mieszkaniowe, Ba – tereny przemysáowe, Bp – zurbanizowane tereny
niezabudowane, Bz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe)
- 251ha – 7,4%;
tereny komunikacji (w tym: tereny kolejowe 13,2 ha - 0,4%)
- 140 ha – 4,1%;
tereny wód stojących i páynących
- 20 ha – 0,6%.
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MapĊ z hipsometrią obszaru miasta przedstawiono na rysunku uwarunkowaĔ nr 1 – MAPA POGLĄDOWA.

ħródáo: opracowanie wáasne

Obecny stan uĪytkowania terenów przedstawiono na rysunku uwarunkowaĔ nr 2 –UĩYTKOWANIE TERENÓW.

ħródáo: opracowanie wáasne
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Stan techniczny wiĊkszoĞci istniejących obiektów (80%) moĪna uznaü za Ğredni, wĞród pozostaáych - 10%
oceniono jako dobre lub bardzo dobre, a 10% za záe lub w ruinie.
Stan zagospodarowania terenów zaleĪy, poza kilkoma wyjątkami, od iloĞci i stopnia zamoĪnoĞci wáadających.
Dotyczy to zarówno wáasnoĞci osób fizycznych, banków, sieci handlowych, przedsiĊbiorstw, samorządów itd.
NajwiĊksze obszary, zgodnie z tym co widaü z terenów publicznych i na zdjĊciach lotniczych (urbaniĞci nie mają
prawa wstĊpu na prywatne tereny), na których stan zagospodarowania jest dobry lub bardzo dobry – wystĊpują w
czĊĞci „wiejskiej” miasta. AnalizĊ stanu zagospodarowania wraz z oceną áadu przestrzennego przeprowadzono
w Rozdziale 2 punkt 2.
Niekorzystna sytuacja powstaáa w PstrąĪnej, w Bukowinie i w Jakubowicach gdzie, ze wzglĊdów
ekonomicznych nie zrealizowano w peáni inwestycji komunalnych (sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i drogi
dojazdowe).
Olbrzymi postĊp w stanie zagospodarowania terenów naleĪy stwierdziü dla obszaru centralnego miasta, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem obszaru parku zdrojowego.

1.3. Komunikacja
x

Na obszarze miasta naleĪy wyodrĊbniü nastĊpujące elementy tworzące podstawowy ukáad komunikacyjny:
droga krajowa nr 8 biegnąca ulicą Gáówną, obecnie w IV klasie technicznej oraz (w przekroju ulicznym)
w klasie G (gáówna), droga ta przenosi prawie 100 % ruchu tranzytowego w mieĞcie i nie obsáuguje (poza
dwoma krótkimi odcinkami) przylegáych terenów – droga ta jest obciąĪona ruchem na poziomie 8000 poj.
sam./dobĊ. PoniĪej dane dot. struktury ruchu SDR z punktu pomiarowego nr 30412 w Kudowie-Sáonem z GPR
2015 r. (w 2010 r. pomiar w tym samym punkcie wyniósá 7256* pojazdów/dobĊ – w poniĪszej tabeli wyniki GPR
z 2010 r oznaczono z gwiazdką*):
pojazdów
silnikowych
ogóáem

x

x
x
x
x

motocykle

sam.
osobowe,
mikrobusy

lekkie
samochody
ciĊĪarowe

sam.
ciĊĪarowe
bez przyczep

sam.
ciĊĪarowe
z
przyczepą

autobusy

ciągniki
rolnicze

rowery

7256*
59*
4552*
476*
176*
1917*
72*
4*
90*
8193
63
5100
537
189
2224
76
4
39
W punkcie pomiarowym w Jeleniowie SDR wynosiá w 2010 r. 8511 pojazdów /dobĊ, a w 2015 r. – 8614 p/dobĊ.
droga wojewódzka nr 387 biegnąca ulicami Zdrojowa, 1 Maja i dalej tzw. "drogą 100 zakrĊtów", obecnie klasy
Z (zbiorcza), droga ta czĊĞciowo przebiega przez tereny zabudowane (ulice Zdrojowa 1 Maja) obsáuguje
przylegáe tereny oraz stanowi jeden z gáównych ciągów pieszych miasta, natomiast poza terenem
zagospodarowanym (w Parku Narodowym Gór Stoáowych) peáni rolĊ drogi turystycznej nie przenosząc
typowego ruchu tranzytowego (kierunek tranzytu Kudowa - Radków jest obsáugiwany przez drogĊ krajową nr 8 i
dalej drogą wojewódzką nr 388), co nie oznacza braku obciąĪenia tej drogi, który ksztaátuje siĊ na poziomie ok.
700 pojazdów/dobĊ.
Obszar miasta jest obsáugiwany ulicami i drogami lokalnymi, z których najwaĪniejsze dla ukáadu miejskiego są:
ulica Nad Potokiem prowadząca ruch lokalny miĊdzy Sáonem a centrum miasta;
ciąg ulic Aleja Jana Pawáa II i KoĞciuszki przenoszący ruch lokalny z Bukowiny, PstrąĪnej i Czermnej;
drogi do Brzozowia i Jakubowic áączące te jednostki z centrum miasta;
system ulic Fabryczna, Tkacka i Boczna stanowiący podstawĊ dla ruchu lokalnego w tej czĊĞci miasta.

Obecnie do miasta dochodzi linia kolejowa nr 309 relacji Káodzko Nowe - Kudowa Zdrój zakoĔczona dworcem
czoáowym w poáudniowej czĊĞci miasta.
Zgodnie z wytycznymi PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
DOLNOĝLĄSKIEGO, TEKST PLANU, Zaáącznik nr 1 do UCHWAàY NR XLVIII/1622/2014 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOĝLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r., które brzmią:
2.4. KIERUNKI I ZASADY ROZWOJU TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1. Dla rozwoju systemów transportu, ustala siĊ nastĊpujące kierunki i zasady zagospodarowania
przestrzennego: (...);
4) ksztaátowanie spójnego systemu zewnĊtrznych i wewnĊtrznych, kolejowych powiązaĔ transportowych,
realizowane przy uwzglĊdnieniu nastĊpujących zasad: (...);
e. utrzymania terenów po zlikwidowanych liniach kolejowych i ich ochrona przed wprowadzaniem zabudowy
(dla moĪliwego ich ponownego wykorzystania dla funkcji transportowej i turystycznej),
wskazano rezerwĊ terenu, umoĪliwiającą ewentualne odtworzenie linii Kudowa - Nachod.
Z uwagi na dotychczasowy brak stanowiska strony czeskiej dot. miejsca przekroczenia granicy projektowaną
linią kolejową – w studium nie odniesiono siĊ do ewentualnej moĪliwoĞci odtworzenia tej linii, moĪliwoĞü jej
odtworzenia reguluje ustawa o transporcie kolejowym.
Istniejącą sieü dróg przedstawiono na rysunku uwarunkowaĔ nr 2 – UĩYTKOWANIE TERENÓW.
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1.4. Systemy infrastruktury technicznej
x

Wodociągi
Sieü wodociągowa w Kudowie-Zdroju zasilana jest dwustronnie:
 woda uzdatniona ze SUW w DaĔczowie prowadzona jest grawitacyjnie, rurociągiem ø250 i ø200, do
zbiornika retencyjnego przy ul. Lubelskiej; od magistrali odchodzą odgaáĊzienia zasilające poszczególne
czĊĞci miasta;
 woda z centrali wodociągowej z ujĊü Karáowsko-BáaĪejowickich prowadzona jest rurociągiem ø150 i ø200
do zbiornika wyrównawczego przy ul. 1 Maja; są to rurociągi z 1906 oraz z 1925 roku, przy czym czĊĞü
magistrali od ul. 1 Maja do zbiornika zostaáa wymieniona w 2006 roku;
Magistrale są poáączone przewiązkami, a woda z ujĊü jest mieszana.

ZuĪycie wody w przeliczeniu na 1 mieszkaĔca wynosiáo w 2009 r. (wg danych WUS) ok. 315 m3/rok
(0,863 m3/d).
Miasto jest zaopatrywane w wodĊ z kilku ujĊü, których áączna, teoretyczna wydajnoĞü wynosi ok. 1 milion m3/d,
najwaĪniejsze z nich to:
1) BáaĪejowice Górne z 1909 roku; ujĊcie skáada siĊ z czterech studni poáączonych drenami kamionkowymi ø150
mm; studnie mają gáĊbokoĞü oĞmiu metrów, a wykonane zostaáy z cegáy klinkierowej i są w dobrym stanie
technicznym. Woda prowadzona jest rurociągiem zbiorczym stalowym ø80 do studni zbiorczej w centrali
wodociągowej BáaĪejowice;
2) BáaĪejowice Dolne z 1906 roku; ujmuje wody infiltracyjne w dolinie potoku Trzemeszna systemem drenaĪy i
szeĞciu studni murowanych poáączonych drenami kamionkowymi ø100 mm. DrenaĪe w 1998 roku zostaáy
wymienione na PCV. W obrĊbie ogrodzonej strefy ujĊü BáaĪejowickich znajduje siĊ centrala wodociągowa ze
studnią wodomierzową i studniami zbiorczymi. W baraku usytuowanym na studni zbiorczej i wodomierzowej
prowadzi siĊ chlorowanie metodą kropelkową podchlorynem sodu w celu unikniĊcia wtórnego skaĪenia wody w
rurociągach i zbiorniku wyrównawczym. Woda z tych ujĊü nie wymaga uzdatniania jest bowiem bardzo dobrej
jakoĞci. Z centrali wodociągowej, rurociągami ø200 i ø150 o dáugoĞci okoáo 1720 metrów kaĪdy, woda
doprowadzana jest do zbiornika wyrównawczego przy ulicy 1 Maja;
3) ujĊcia Karáowskie są to ujĊcia drenaĪowe (szczelinowe) skáadające siĊ z 26 studni, woda ujmowana jest z
rumoszu skalnego z obszaru Ĩródáa DaĔczowskiego z poáudniowego zbocza Skalniaka w Parku Narodowym
Gór Stoáowych; ujĊcie posiada wyznaczone i zaktualizowane strefy sanitarne. Wybudowane zostaáo w latach
trzydziestych, a rozbudowane w latach czterdziestych XX wieku. Z ujĊü woda doprowadzana jest rurociągiem o
dáugoĞci 6000 metrów do centrali wodociągowej w Báaǅejowicach. Stan ujĊü i rurociągów oceniany jest jako
dobry;
WydajnoĞü rzeczywista powyĪszych urządzeĔ do ujmowania i uzdatniania wody wynosi - QdĞr=1140 m³/d., a
wydajnoĞü potencjalna to - QdĞr=1200 m³/d;
4) ujĊcie gáĊbinowe IMKA - skáada siĊ z szeĞciu studni wierconych zlokalizowanych na trenie Parku
Narodowego Gór Stoáowych, obecnie eksploatowane są cztery studnie. Odwierty i rurociągi zostaáy wykonane
w 1962 roku; woda ujmowana jest z pokáadów piaskowców i margli górnej kredy i áupków áuszczykowatych i
amfibolitowych starszego paleozoiku z gáĊbokoĞci 41-20 metrów. Woda nastĊpnie dostarczana jest
rurociągiem do Stacji Uzdatniania Wody w DaĔczowie poprzez zbiornik páuczący przy SUW o pojemnoĞci 90
m³. WydajnoĞü rzeczywista urządzenia to QdĞr=480 m³/d, a wydajnoĞü potencjalna to QdĞr=1698,4m³/d;
5) zbiornik wody pitnej „DaĔczówka” – jest to zbiornik – zapora ziemna z budowlą spustową Īelbetonową
z ujĊciem dennym w budowli; zbiornik ma wyznaczone strefy ochrony sanitarnej. Oddany do uĪytkowania
zostaá w 1993 roku, a zlokalizowany jest na potoku DaĔczówka, na terenie Gminy Lewin Káodzki. UjĊcie
dostarcza wodĊ do Stacji Uzdatniania w DaĔczowie. WydajnoĞü rzeczywista urządzenia to QdĞr=1600m³/d, a
wydajnoĞü potencjalna to QdĞr=2373m³/d;
6) studnie gáĊbinowe nr 8 i nr 10 w Jeleniowie - studnia nr 8 okoáo 190 m3 wydajnoĞci na dobĊ i studnia nr 10
– wydajnoĞü okoáo 1.500 m3 na dobĊ.
W chwili obecnej z wodociągów korzysta ponad 10000 osób, co stanowi okoáo 99% mieszkaĔców, przy czym
brakujący 1% to mieszkaĔcy terenów odlegáych od centrum Kudowy-Zdroju, czyli: Brzozowia, PstrąĪnej, Bukowiny,
Jakubowic, koĔcowej czĊĞci ulic: KoĞciuszki, Sáonecznej i 1-Maja.
x

Kanalizacja deszczowa
Obejmuje swą siecią wiĊkszoĞü zabudowanych terenów w mieĞcie prócz obszarów peryferyjnych, przy czym w
rejonach gdzie brak jeszcze kanalizacji sanitarnej speánia funkcjĊ kanalizacji ogólnospáawnej. Sieü ta posiada
odprowadzenia do lokalnych cieków wodnych i rowów melioracyjnych.
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x

Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja w mieĞcie wykonana jest w ukáadzie grawitacyjno-pompowym. Gáówny kolektor zostaá wybudowany
w 1906 roku z rur kamionkowych ø600 mm. W przewaĪającej czĊĞci peáni on funkcjĊ kanaáu ogólnospáawnego.
Przebiega w ul. 1 Maja, Zdrojowej, Nad Potokiem do oczyszczalni Ğcieków.
ĝcieki z ul. Okrzei, budynków uzdrowiskowych poáoĪonych w rejonie Parku Zdrojowego, Ğcieki z osiedla
Czermna wáączone są do pompowni w Parku Zdrojowym, wyposaĪonej w zbiorniki sitowe i pompy do pracy suchej.
W roku 1999 wymienione zostaáy dwie pompy oraz ukáad sterowania. Osiedle Czermna i ulica KoĞciuszki posiada
kanalizacjĊ grawitacyjną z pompownią pierwszego stopnia z dwoma pompami rozdrabniającymi typu ABS o mocy
6,4 kW. Pompownia przetáacza Ğcieki do pompowni w Parku Zdrojowym. Sáone i obiekty na przejĞciu granicznym
skanalizowane są systemem ciĞnieniowym z 15 przepompowniami grupowymi. WiĊkszoĞü kanaáów zostaáa oddana
do eksploatacji w latach 1962-2002 i jest w dobrym stanie technicznym.
DáugoĞü sieci kanalizacyjnej bez przykanalików do budynków wynosi 41 km; z kanalizacji korzysta ponad 10
000 osób, co stanowi okoáo 93% mieszkaĔców, a iloĞü podáączonych gospodarstw domowych siĊga 2500.
Nie skanalizowane są przede wszystkim tereny odlegáe od centrum Kudowy-Zdroju, czyli: Brzozowie, PstrąĪna,
Bukowina, Jakubowice, koĔcowa czĊĞü ulic: KoĞciuszki, Sáonecznej i 1-Maja.
Oczyszczalnia Ğcieków w Kudowie-Zdroju zostaáa wybudowana w 1975 roku, natomiast w 1999 roku zostaáa
poddana gruntownej modernizacji, co znacząco zwiĊkszyáo efektywnoĞü pracy systemu kanalizacji sanitarnej
miasta. Oczyszczalnia jest nowoczesnym obiektem speániającym wymagania stawiane oczyszczalniom w zakresie
jakoĞci Ğcieków oczyszczonych odprowadzających do wód powierzchniowych i osadów wykorzystywanych
gospodarczo. Praca oczyszczalni sterowana jest komputerowo z wykorzystaniem specjalistycznego
oprogramowania. Odbiornikiem Ğcieków oczyszczonych jest rzeka Klikawa w zlewni Morza Póánocnego (Metuji –
àaba).
Oczyszczalnia Ğcieków w Kudowie-Zdroju jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, jednostopniową,
beztlenowo-tlenową z intensywnym usuwaniem azotu i fosforu. ĝcieki doprowadzane są kolektorem ø500 ze zlewni
obejmującej teren Kudowy-Zdroju.
PrzepustowoĞü oczyszczalni wynosi: QĞr.=10000 m³/d, Qmax=576 m³/h.
IloĞü dopáywających Ğcieków do oczyszczalni (Ğrednio): QĞr.=5000 m³/d, Qmax (w czasie pogody
deszczowej)=12000 m³/h.
x

Zaopatrzenie w gaz
Od 1945 do 1980 roku Kudowa-Zdrój byáa zasilana gazem sztucznym (koksowniczym), gazociągiem Ğredniego
ciĞnienia ø80 z gazowni w Dusznikach-Zdroju, a dáugoĞü sieci gazowej wynosiáa okoáo 15 km. W roku 1993 zostaá
wybudowany gazociąg wysokiego ciĞnienia ø300 relacji Wrocáaw –DaĔczów wraz ze stacją redukcyjno pomiarową I
stopnia o przepustowoĞci 6000 Nm³/h. NastĊpnie wybudowane zostaáy nowe gazociągi niskiego ciĞnienia w ulicach:
Gáównej, Zdrojowej, 1 Maja, Nad Potokiem, Sikorskiego, Turystycznej, Spacerowej, LeĞnej, Kombatantów oraz
Chopina. Ponadto zbudowane zostaáy gazociągi Ğredniego ciĞnienia: rozprowadzający ø225 DaĔczów – Jeleniów,
ø150 Jeleniów – stacja redukcyjna pomiarowa II stopnia przy ulicy Sáonecznej i Fabrycznej w ulicach Zdrojowej, 1
Maja, Sáonecznej, Warszawskiej, PoznaĔskiej, Lubelskiej, Jana Pawáa II, KoĞciuszki oraz Chrobrego.
DáugoĞü sieci gazowej wynosi obecnie:
 niskiego ciĞnienia – 14,227 km,
 Ğredniego ciĞnienia – 25,752 km.
Natomiast áączna dáugoĞü sieci gazowej niskiego i Ğredniego ciĞnienia wraz z przyáączami wynosi ok. 60,17 km.
àączna iloĞü odbiorców gazu w mieĞcie wynosi 3078, z czego 517 odbiorców - z przeznaczeniem na ogrzewanie.
x

Zaopatrzenie w energiĊ elektryczną
Gmina Kudowa-Zdrój, pod wzglĊdem sieci i urządzeĔ energetycznych jest gminą strategiczną, zasilaną
z wĊzáowej stacji transformatorowej 110/20 kV R – Kudowa, o mocy zainstalowanej 2 x 10 MVA. Stacja powiązana
jest liniami przesyáowymi z 110 kV z Krajowym Systemem Energetycznym oraz z siecią energetyczną Republiki
Czeskiej, co umoĪliwia wymianĊ energii miĊdzy krajami.
Na terenie gminy energia rozprowadzana jest siecią rozdzielczą 20 kV (linie napowietrzne i kablowe) o áącznej
dáugoĞci okoáo 40 km. Linie te zasilają 45 stacji transformatorowych 20/0,4 kV (sáupowe i wnĊtrzowe) o mocy
zainstalowanej okoáo 7 MW. Do odbiorców finalnych energia doprowadzana jest liniami kablowymi i napowietrznymi
niskiego napiĊcia o áącznej dáugoĞci 63,2 km. Zasilanie istniejącą siecią elektroenergetyczną zapewnia sprawne
funkcjonowanie Kudowy-Zdroju i zaspokaja aktualne potrzeby mieszkaĔców.
x

Gospodarka odpadami komunalnymi
Do gromadzenia nieczystoĞci staáych na terenie miasta stosowane są: pojemniki 110 l w iloĞci 1529 sztuk;
pojemniki 240 l w iloĞci 240 sztuk; pojemniki 1100 l w iloĞci 95 sztuk; kontenery KP-7 w iloĞci 61 sztuk; kosze uliczne
50 l w iloĞci 235 sztuk.
NieczystoĞci staáe w/w pojemników wywoĪone są raz w tygodniu na skáadowisko odpadów, zgodnie
z harmonogramem wywozu. Kontenery KP-7 systematycznie są wycofywane i zamieniane na pojemniki 1100 l
zgodnie z zaáoĪeniami programu gospodarki odpadami.
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W celu zmniejszenia iloĞci odpadów komunalnych trafiających na skáadowisko od 1997 roku prowadzona jest
segregacja odpadów komunalnych.
Odpady wywoĪone są na skáadowisko w ĝcinawce Dolnej na terenie Gminy Radków, które posiada
odpowiednią infrastrukturĊ i moĪe byü w dalszym ciągu eksploatowane.
x

Telekomunikacja
Gmina jest stelefonizowana w stopniu bardzo dobrym. Na teren gminy jest doprowadzony Ğwiatáowód, który
gwarantuje dogodne warunki do rozwoju sieci telekomunikacyjnej. Poza siecią telefonii przewodowej, na trenie
miasta dziaáają takĪe operatorzy telefonii komórkowej (Plus GSM, Era GSM, Orange GSM).

WNIOSKI
Systemy infrastruktury technicznej nie wymagają interwencji w formie nowych ustaleĔ związanych
z zagospodarowaniem przestrzennym.

Rozdziaá 2. Stan áadu przestrzennego i wymogów jego ochrony
W Kudowie-Zdroju, na terenach zabudowanych, wystĊpuje kilka rodzajów przestrzeni, które charakteryzują siĊ
innymi zasadami áadu przestrzennego:
1)

2)

3)

4)

5)

obszar centralny miasta, na który skáada siĊ zabudowa o charakterze uzdrowiskowo-usáugowo-mieszkaniowym
i zwartej zabudowie zrealizowanej wzdáuĪ historycznego ukáadu ulic, i jej bezpoĞrednie otoczenie o podobnym
charakterze funkcjonalnym usytuowane w budynkach najczĊĞciej wolnostojących; dominująca wysokoĞü
budynków to 3÷4 kondygnacje nadziemne – z uwagi na niepowtarzalny charakter tej zabudowy naleĪy dąĪyü
do jego zachowania,
obszary zabudowy o funkcji mieszkaniowo-usáugowej, zlokalizowane wokóá czĊĞci centralnej miasta –
dominujący charakter zabudowy to wolnostojące obiekty najczĊĞciej o 3 nadziemnych kondygnacjach,
uzupeániona duĪymi obiektami wolnostojącymi, nie tworzącymi pierzei, o mieszanych funkcjach
mieszkaniowych lub/i usáugowych otoczonych zielenią i parkingami – zmiana tej zabudowy nie jest korzystna ze
wzglĊdu na wyksztaácony i utrwalony stan istniejący,
obszary o dominującej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej o wysokoĞci, przewaĪnie, 3
kondygnacji uzupeánione budynkami garaĪowo-gospodarczymi – z uwagi na proces unifikacji terenów
mieszkaniowych w tych rejonach bĊdący skutkiem opracowanych w latach 1996-2010 planów miejscowych
oraz wyraĪoną we wnioskach o zmianĊ planu wolĊ wáaĞcicieli nieruchomoĞci – nie moĪna powstrzymaü
przeksztaácenia tych czĊĞci obszaru miasta w „osiedla domów jednorodzinnych”; podziaáy nieruchomoĞci i
realizacja tam katalogowych domów burzą niepowtarzalny charakter miasta ale jest to proces, którego nie
moĪna wycofaü, a jego zatrzymanie nie jest moĪliwe wyáącznie przy pomocy ustaleĔ studium czy teĪ planów
miejscowych,
obszary zabudowy techniczno-produkcyjnej zawierające obiekty o duĪych lub bardzo duĪych gabarytach i o
wysokoĞciach przekraczających 10 metrów – wáadze miasta starają siĊ o przeksztaácenie tego rejonu,
opracowaáy juĪ i zrealizowaáy lokalny programu rewitalizacji i moĪna siĊ spodziewaü dalszych, pozytywnych
zmian w tym rejonie,
obszary zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej zrealizowanej w wolnostojących budynkach, usytuowanych w
niewielkich rozproszonych skupiskach otoczonych terenami lasów, otoczone zielenią – dotyczy to obszarów
zabudowy zlokalizowanych w Kudowie Górnej, Jakubowicach, PstrąĪnej, Bukowinie Káodzkiej i Brzozowie –
tereny te charakteryzują siĊ zabudową zagrodową przeksztaácaną na rekreacyjną (zarówno w formie
przebudowy jak i w formie nowych realizacji) – ten proces powinien byü poparty poprzez ustalenia studium.

Ponadto, naleĪy podkreĞliü, Īe uporządkowanie ukáadu komunikacyjnego poprawi odbiór przestrzeni.
Nadmierny ruch samochodowy prowadzony przez centrum miasta powoduje brak moĪliwoĞci wáaĞciwej oceny
zagospodarowania przestrzennego, w tym dokonaĔ wáadz miasta w zakresie prac podjĊtych w celu ochrony lub
poprawy áadu przestrzennego. Kluczowym problemem do rozwiązania jest przeprowadzenie tras komunikacyjnych
w obrĊbie miasta z uwzglĊdnieniem i w kontekĞcie przebiegu dróg o znaczeniu ponadlokalnym – niewątpliwie
kluczem do rozwiązania tych problemów bĊdzie peána realizacja przez GDDKiA obwodnicy DK nr 8 i, przez Zarząd
Województwa DolnoĞląskiego - DW nr 387.

STUDIUM UWARUNKOWAē I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

str. 11

Rozdziaá 3. Stan Ğrodowiska, w tym stan rolniczej i leĞnej przestrzeni
produkcyjnej, wielkoĞci i jakoĞci zasobów wodnych oraz
wymogów ochrony Ğrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
3.1. Rolnicza przestrzeĔ produkcyjna
Powierzchnia gruntów rolnych w mieĞcie wynosi 1310 ha co stanowi ok. 38,6% powierzchni miasta.
Na obszarze miasta nie wystĊpują gleby klasy I lub II.
Gleby klasy III wystĊpują w mieĞcie w znikomych iloĞciach, kompleksy są rozrzucone na caáej powierzchni
miasta, najwiĊkszy kompleks w Czermnej ma 10,7 ha, a wszystkie grunty III klasy ok. 38,8 ha co stanowi ok. 2,9
% gruntów rolnych, tzn. 1,1% powierzchni miasta.
x Gleby klasy IV, które przewaĪają w zachodniej czĊĞci miasta - stanowią ok. 50% uĪytków rolnych, z czego duĪa
czĊĞü jest poáoĪona na spadkach uniemoĪliwiających uĪycie maszyn rolniczych.
x Pozostaáe gleby, niskich klas w swojej wiĊkszoĞci leĪą równieĪ na duĪych spadkach.
x GospodarkĊ rybacką w kilku kompleksach stawów prowadzą indywidualni hodowcy.
Rolnicza przestrzeĔ produkcyjna nie odgrywa znaczącej roli w gospodarce miasta. Ze wzglĊdu na przewagĊ
uĪytków zielonych, stanowiących 2/3 areaáu rolnego, wiodącą moĪe byü hodowla, gáównie bydáa i owiec. Na doĞü
sáabych glebach przewaĪa uprawa zbóĪ i ziemniaków. NaleĪy podkreĞliü, Īe powierzchnia gruntów rolnych w
mieĞcie od kilkunastu lat systematycznie spada w tempie ok. 4 ha rocznie.

x
x

3.2. LeĞna przestrzeĔ produkcyjna
x

x
x

Powierzchnia gruntów leĞnych w mieĞcie wynosi (wg WUS 2009 r.)
1633 ha, w tym:
lasy w obszarze PNGS
1057 ha,
lasy poza obszarem PNGS
498 ha,
grunty niezalesione
60 ha.
LesistoĞü miasta wynosi 48,2 %. Dla porównania – lesistoĞü województwa dolnoĞląskiego wynosi ok. 28%.
Powierzchnia lasów ochronnych obejmuje 72,7% gruntów leĞnych.

3.3. Zasoby wodne
x

Wody powierzchniowe
Centrum Kudowy i uzdrowisko leĪą nad Kudowskim Potokiem, Jakubowice nad jego prawym, bezimiennym
dopáywem, osiedla Sáone i Zakrze nad Bystrą, Brzozowice nad jej lewym dopáywem a osiedla póánocne nad
dopáywem Brlenki: Czermna nad Czermnicą, PstrąĪna nad PstrąĪnicą. PoniewaĪ potokiem odwadniającym prawie
caáy obszar miasta jest potok Bystra zwany teĪ Klikawą, uchodzący w Sáonem do Metuje, obszar miasta naleĪy do
dorzecza àaby i zlewiska Morza Póánocnego.
Cieki na terenie miasta - we wáadaniu PaĔstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW we
Wrocáawiu:
 potok Brlenka – dáugoĞü caákowita ok. 5,8 km,
 potok Czermnica – dáugoĞü caákowita ok. 10,5 km,
 potok Trzemeszna – dáugoĞü caákowita ok. 7,4 km,
 potok Klikawa – dáugoĞü caákowita ok. 15,2 km,
 potok bez nazwy (PstrąĪna) – dáugoĞü caákowita ok. 4,4 km.
We wáadaniu UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa DolnoĞląskiego:
 potok Brzóska – dáugoĞü caákowita ok. 5,5 km,
 rów podstawowy – K55.
Klikawa, najwiĊkszy potok na terenie miasta Kudowa-Zdrój posiada zlewniĊ o powierzchni 61,2 km2
x

Wody podziemne
W obszarze miasta wystĊpują dwie jednostki hydrogeologiczne:
- nieudokumentowany gáówny zbiornik wód podziemnych – GZWP nr 341 „Niecka wewnątrz-sudecka
Kudowa Zdrój – Bystrzyca Káodzka” o powierzchni 168 km2, z czego 20,6 km2 leĪy wewnątrz granic
administracyjnych miasta; szacowana wydajnoĞü wody jest zróĪnicowana – przekracza jednak 100 m³/h;
- wody lecznicze, które naleĪą do szczaw wodorowĊglanowo-sodowo-wapniowych i wystĊpują w utworach
osadowych górnej kredy, Obecnie te wody eksploatowane są z czterech ujĊü – z odwiertu Nr 2
„MONIUSZKO”, z odwiertu Nr 3 „MARCHLEWSKI”, z ujĊcia „GÓRNE” i z odwiertu „K-200”. Wszystkie te
wody otrzymaáy Ğwiadectwa (Nr1/KZ, Nr2/KZ, Nr3/KZ i Nr 4/KZ wydane przez jednostkĊ upowaĪnioną OBiKĝ w Katowicach) potwierdzające ich wáaĞciwoĞci lecznicze.
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UjĊcia wody sáuĪące do zaopatrzenia ludnoĞci poáoĪone są poza granicami administracyjnymi miasta.
ZagroĪeniem dla czystoĞci wód podziemnych są projektowane inwestycje drogowe wraz z infrastrukturą
techniczną towarzyszącą komunikacji (stacje benzynowe). Realizacja tych inwestycji wymaga uprzedniego
sporządzenia dokumentacji warunków hydrogeologicznych.

3.4. ĝrodowisko, przyroda i krajobraz kulturowy
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

Obszar miasta obejmuje znaczną czĊĞü ObniĪenia Kudowy oraz fragmenty Gór Stoáowych, Wzgórz LewiĔskich
i Wzgórz Darnkowskich. Tereny zainwestowania poáoĪone są na wysokoĞci od ok. 350 m n.p.m. przy granicy
czeskiej do ok. 510 m na lokalnych wzniesieniach w czĊĞü pán. - wschodniej. Pod wzglĊdem
geomorfologicznym tereny miasta są mocno zróĪnicowane - obok stoków i lokalnych wzniesieĔ o duĪych
spadkach wystĊpują rozlegáe páaskie powierzchnie terasowe.
Teren miasta odwadniany jest generalnie w kierunku zachodnim i leĪy w zlewni rzeki Metui (dorzecze àaby).
Osie hydrograficzne tworzą rzeka Bystra (Klikawa), potok Czermnica oraz Kudowski Potok. Wspóáczesne dna
tych cieków tworzą holoceĔskie terasy zalewowe oraz plejstoceĔskie terasy nadzalewowe, erozyjno
akumulacyjne, wytworzone na cokole skalnym, poáoĪone do 30 m nad poziom wspóáczesnego dna dolin.
O warunkach klimatycznych, gruntowo - wodnych i glebowych miasta decydują przede wszystkim poáoĪenie
(wysokoĞü n.p.m.) oraz morfologia terenu. Wg rejonizacji klimatycznej Kotliny Káodzkiej na obszarze miasta
wyróĪnia siĊ dwa piĊtra klimatyczne - drugie, w granicach wysokoĞciowych 350 - 450 m n.p.m., obejmujące
wiĊkszoĞü obszaru zainwestowania miasta i trzecie, w granicach 450 - 700 m n.p.m. obejmujące wyĪsze partie
stoków, bardziej wartoĞciowe pod wzglĊdem klimatoterapeutycznym. Mimo znacznego stopnia inwersyjnoĞci,
klimat miasta naleĪy uznaü za korzystny, bowiem przewaga stoków o ekspozycji poáudniowej i zachodniej
sprzyja nasáonecznieniu i nawietrzaniu.
Mimo duĪego udziaáu uĪytków rolnych, które zajmują ok. 39% ogólnej powierzchni miasta, rolnicza przestrzeĔ
produkcyjna nie odgrywa znaczącej roli w gospodarce miasta.
Do walorów przyrodniczych miasta, oprócz klimatu lokalnego, zaliczyü naleĪy rzeĨbĊ terenu, szatĊ leĞną oraz
Ĩródáa wód mineralnych.
Walorem krajobrazowym rzeĨby terenu są rozlegáe stoki wzniesieĔ, kopulaste wierzchoáki, atrakcyjne wychodnie
piaskowców, wreszcie Góry Stoáowe. Lasy zajmują ok. 48 % ogólnej powierzchni miasta. Zaliczane do I grupy,
o specjalnym ochronnym sposobie zagospodarowania, o urozmaiconym drzewostanie, z licznymi gatunkami i
odmianami, lasy stanowią wiĊksze kompleksy, w obrĊbie których na wyróĪnienie zasáugują KoĞcielny Las,
Parkowa Góra i Park Zdrojowy oraz kompleks leĞny Gór Stoáowych.
Od stuleci wykorzystywane są lecznicze walory bogatych zasobów wód mineralnych. WystĊpują tu szczawy
wodorowĊglowe, magnezowe oraz lekko radoczynne szczawy arsenowo - Īelaziste, wykorzystywane w
leczeniu chorób ukáadu krąĪenia, trawiennego i wydzielania wewnĊtrznego. Na bazie wód leczniczych powstaáo
tu w XVIII w. i rozwinĊáo siĊ szczególnie w okresie miĊdzywojennym uzdrowisko. Funkcji tej zostaáa
podporządkowana wszelka dziaáalnoĞü gospodarcza w mieĞcie, zaĞ z uwagi na prawną ochronĊ uzdrowiska
naáoĪono znaczne rygory, m.in. wykluczono moĪliwoĞü eksploatacji wystĊpujących tu záóĪ granitów i
piaskowców.
Z w/w powodów Ğrodowisko przyrodnicze tylko w niewielkim stopniu ulegáo degradacji. Na stan higieny
atmosfery wpáyw mają przede wszystkim lokalne kotáownie i paleniska domowe oraz zanieczyszczenia pyáowo gazowe z sąsiadujących oĞrodków przemysáowych Czech. W ostatnich latach stwierdza siĊ znaczną poprawĊ
stanu atmosfery, wynikającą, przede wszystkim z rozpowszechnienie siĊ ogrzewania gazem przewodowym.
Stan czystoĞci wód powierzchniowych i podziemnych nie budzi obecnie niepokoju, jedynie potok przepáywający
pod nieczynnym wysypiskiem moĪe byü naraĪony na odcieki.
Pewne uciąĪliwoĞci dla Ğrodowiska (haáas, spaliny) stwarza ruch koáowy, szczególnie naraĪone są tereny
poáoĪone wzdáuĪ drogi krajowej nr 8 oraz ul. Zdrojowej.
Walory przyrodniczo - biologiczne Ğrodowiska naturalnego powodują znaczne ograniczenia w gospodarowaniu
na terenie miasta oraz inwestowaniu.

3.5. ZagroĪenia
x

x

Powietrze
CzystoĞü powietrza w Kudowie-Zdroju, poza ozonem, speánia normy sanitarne przewidziane dla uzdrowisk. Z
uwagi na stale rozwijający siĊ ruch koáowy oraz wciąĪ duĪą „niską emisjĊ” zanieczyszczeĔ zdarzają siĊ jednak
okresowo zwiĊkszone emisje pyáów i gazów do atmosfery, dlatego teĪ naleĪy kontynuowaü staáy monitoring
jakoĞci powietrza oraz podjąü dalsze dziaáania ograniczające emisje zanieczyszczeĔ.
Gleby
Przeprowadzone badania gleby na zawartoĞü metali, w tym szczególnie metali ciĊĪkich nie wykazaáy
przekroczeĔ dopuszczalnych stĊĪeĔ. RównieĪ badania poziomu radioaktywnoĞci gleb nie wykazaáy Īadnych
przekroczeĔ. Jednak biorąc pod uwagĊ niską bonitacjĊ gleb na terenie miasta, rozwój rolnictwa nie jest
przewidywany.
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x

Haáas
Gáównym Ĩródáem haáasu w mieĞcie jest komunikacja - linia kolejowa, a przede wszystkim drogi tranzytowe.
Miejscem najbardziej naraĪonym, gdzie dopuszczalny poziom haáasu jest przekroczony o 16 dB(A) jest
skrzyĪowanie ul. Zdrojowej z ul. 1-go Maja. Poziom haáasu zbliĪony do górnej granicy poziomu dopuszczanego
przez normĊ /45 dB(A)/ wykazano przy ul. Sáonecznej, przed pijalnią wód mineralnych i wzdáuĪ ul. Zdrojowej.

Rozdziaá 4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspóáczesnej
x

W rejestrze zabytków figuruje 18 obszarów i obiektów (wg danych bĊdących w posiadaniu UM):
obiekt

adres

nr rejestru

data

kaplica, ob. KoĞcióá ewangelicko-augsburski
Moniuszki 6
598/A/05
2005.09.23
park zdrojowy
1165/Wá
1986.03.28
hala spacerowa w Parku Zdrojowym
667/A/05
2005.11.30
pensjonat "Bajka"
Zdrojowa 36
1514/Wá
1996.08.06
dzwonnica poĪarowa
1 Maja 61
958/Wá
1983.07.20
koĞcióá filialny p.w. Ğw.Piotra i Pawáa
Brzozowie
1145/Wá
1985.10.25
dzwonnica przy koĞciele par. p.w. Ğw.Piotra i Pawáa
Brzozowie
1144/Wá
1985.10.25
koĞcióá parafialny p.w.Ğw.Bartáomieja
Czermna
1146/Wá
1985.10.25
dzwonnica przy koĞciele parafialnym ĝw. Bartáomieja
Czermna
1457
1965.11.25
kaplica cmentarna, kaplica Czaszek przy koĞciele
Czermna
693
1960.05.10
parafialnym ĝw. Bartáomieja
chaáupa drewniana (d. KoĞciuszki 122)
PstrąĪna
A/4273/937/Wá
1983.03.31
zajazd (d. Szalejów Dolny 7)
PstrąĪna
A/4270/737
1960.09.14
chaáupa zrĊbowa (d. Nowa àomnica 29)
PstrąĪna
A/4272/1983/Wá
1985.01.18
dzwonnica alarmowa (d. Goáaczów nr 19)
PstrąĪna
955/Wá
1983.07.15
stodoáa (d. KoĞciuszki 73)
A/4272/1087/Wá
1985.01.18
PstrąĪna
dom mieszkalno-gosp.
Sáone 102
737/Wá
1980.04.30
koĞcióá parafialny p.w. Ğw. Katarzyny (Zakrze)
KoĞcielna
797/Wá
1981.05.25
cmentarz przy koĞciele par. p.w. Ğw. Katarzyny
KoĞcielna
921/Wá
1082.12.31
(Zakrze)
x W rejonie centralnym miasta, w obowiązującym planie miejscowym ustalono zasady ochrony dla niektórych
obszarów jako:
„strefa ochrony konserwatorskiej A” obejmująca zabytkowy ukáad urbanistyczny miasta (wpisany do rejestru
zabytków),
„strefa ochrony konserwatorskiej ukáadu przestrzennego B’’.
strefy te, jako niemające umocowania prawnego powinny zostaü uwzglĊdnione jako obszary figurujące
w rejestrze zabytków, w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub jako zabytki archeologiczne zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
x Aktualne dane dotyczące: rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i stanowisk archeologicznych
(zabytków archeologicznych) są udostĊpnione na stronie Wojewódzkiego UrzĊdu Ochrony Zabytków we
Wrocáawiu: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id+92696.
x Gmina Kudowa-Zdrój nie prowadzi gminnej ewidencji zabytków.

Rozdziaá 4a. Rekomendacje i wnioski zawartych w audycie
krajobrazowym lub okreĞlenie przez audyt krajobrazowy
granic krajobrazów priorytetowych
Obecnie Zarząd Województwa DolnoĞląskiego nie dysponuje jeszcze audytem krajobrazowym dla obszaru miasta
Kudowa-Zdrój.
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Rozdziaá 5. Warunki i jakoĞü Īycia mieszkaĔców, w tym ochrony ich
zdrowia.
5.1. Warunki mieszkaniowe
x
x
x
x

Zasoby mieszkaniowe w mieĞcie wynosiáy w 2009 r. - 3818 mieszkaĔ, 13714 izb i 256700 m2 powierzchni
uĪytkowej
co daje wskaĨniki 2,65 os/mieszkanie, 25,4 m2 p.uĪ./os.
Dla porównania - wskaĨniki dla woj. dolnoĞląskiego (2009): 2,73 os/mieszkanie, 24,6
m2 p.uĪ./os.
W 2009 r. w mieĞcie oddano do uĪytkowania 38 mieszkaĔ o przeciĊtnej powierzchni 129,9 m2 na 1 mieszkanie
(wszystkie w budynkach indywidualnych tzn. jednorodzinnych).
W 2017 r. komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Kudowa-Zdrój wynosiáy 470 mieszkaĔ (17992,55 m2 p.uĪ.).

5.2. Zatrudnienie
x

x
x
x

Proporcje zatrudnienia w mieĞcie ksztaátowaáy siĊ w 2009 r. nastĊpująco:
pracujących 1684 osoby
16,7% liczby ludnoĞci, w tym:
- w przemyĞle i budownictwie 398 osób
23,6% liczby pracujących,
- usáugach 1119 osób
66,4% liczby pracujących.
Zarejestrowanych w systemie REGON w 2016 r. byáo w mieĞcie okoáo 1055 podmiotów gospodarczych (w tym
33 w sektorze publicznym,1014 w sektorze prywatnym, 82 spóáki handlowe, 35 spóáek handlowych z udziaáem
kapitaáu zagranicznego i 773 osoby fizyczne prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą).
IloĞü bezrobotnych zarejestrowanych w maju 2017 r. wynosiáa 474 osoby.
Z uwagi na bardzo maáy odsetek liczby pracujących w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym (6493
osoby w wieku produkcyjnym, 1684 osoby pracujące = 26%) oraz z uwagi na niewielkie, zarejestrowane
bezrobocie (14,1%), przeprowadzono ankietĊ, z której wynika, Īe znaczna czĊĞü mieszkaĔców miasta pracuje
poza granicami miasta, czĊsto w sąsiednim Nachodzie w Czechach.

5.3. Demografia
Rozwój ludnoĞci miasta charakteryzowaá siĊ umiarkowanym staáym wzrostem liczby ludnoĞci ze
Ğredniorocznym tempem przyrostu w latach 1970 - 94 = 0,70%. W ciągu ostatnich 16 lat wahania liczby ludnoĞci
byáy nieznaczne. WielkoĞü zaludnienia ksztaátowaáa siĊ nastĊpująco:
x 1970 - 9234 osób (dane NSP)
x 1978 - 9839 osób "
x 1988 - 10308 osób "
x 1993 - 10689 osób (dane WUS)
x 1994 - 10914 osób (dane UM)
x 2010 - 10293 osób (31 grudnia 2010 r. - dane GUS)
x 2011 - 10429 osób (31 marca 2011 r. - wyniki spisu ludnoĞci i mieszkaĔ 2011 r. – dane GUS)
x 2011 - 10204 osób (31 grudnia 2011 r. – dane UM).
x W 2017 r. napáyw migracyjny (zameldowania) – 59 osób, odpáyw migracyjny (wymeldowania) – 82 osób.
Dla peánego zobrazowania liczby ludnoĞci naleĪy podaü dane dotyczące osób korzystających z noclegów
w mieĞcie (2017 r. – dane UM):
x liczba korzystających z noclegów – 71386 osób,
x liczba udzielonych noclegów – 285546 noclegów.
Oznacza to, Īe codziennie , Ğredniorocznie, w 2017 r. udzielono w mieĞcie ponad 780 noclegów, czyli do
liczby ludnoĞci naleĪy dodaü w 2017 r. 780 osób.

5.4. Szkolnictwo
x
x
x

W roku szkolnym 2016/17 r., byáy 3 szkoáy podstawowe, gdzie uczĊszczaáo 571 dzieci.
W roku szkolnym 2016/17 r., byáy 2 gimnazja, gdzie uczĊszczaáo 231 dzieci.
W roku szkolnym 2016/17 r., byáy: 1 liceum ogólno ksztaácące (67 uczniów), 1 zasadnicza szkoáa
zawodowa (65 uczniów).

5.5. Zdrowie
x
x
x
x

IloĞü áóĪek w szpitalach ogólnych w powiecie káodzkim w 2009 r. wynosiáa 46,6 na 10000 ludnoĞci.
W mieĞcie dziaáają w 2017 r. 4 apteki.
Miasto posiada (2017 r.) – 1 Īáobek (32 dzieci), 3 przedszkola (388 miejsca).
Miasto posiada rozbudowaną sieü sanatoriów.
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Rozdziaá 6. ZagroĪenia bezpieczeĔstwa ludnoĞci i jej mienia
6.1. ZagroĪenie poĪarowe
x
x

Miasto charakteryzuje siĊ bardzo zróĪnicowaną rzeĨbą terenu – co wywoáuje utrudnienia w dotarciu jednostek
StraĪy PoĪarnej do poĪaru oraz utrudnienia w zaopatrzeniu akcji gaĞniczej w wodĊ. Jednak dotyczy to jedynie
peryferyjnych zabudowaĔ w Jakubowicach, PstrąĪnej i Brzozowiu.
W powiecie káodzkim zarejestrowano 1167 poĪarów, co daje wskaĨnik ok. 7 poĪarów na 1000 osób rocznie.

6.2. ZagroĪenia powodziowe
x

x

x

Miasto leĪy w bezpoĞrednim sąsiedztwie wododziaáu kontynentalnego (dzielącym zlewnie mórz: Baátyckiego i
Póánocnego) – styka siĊ on z granicą administracyjną miasta w rejonie Lisiej PrzeáĊczy. Istniejące cieki wodne
obsáugują tylko swoje zlewnie – nie prowadzą wód „tranzytowych” pochodzących z innych zlewni. Z tego
powodu stan zagroĪenia powodziowego moĪe byü związany wyáącznie z lokalnymi opadami.
Wieloletnie obserwacje stanu wód nie wykazaáy wiĊkszych zagroĪeĔ powodziowych dla terenów zabudowy w
mieĞcie. Zalanie terenów przy potoku Trzemeszna – czĊĞü Parku Zdrojowego, ulica KoĞciuszki 2, parking
przed basenem „Wodny ĝwiat” oraz Sanatorium „Bristol”, ulice Okrzei i 1 Maja oraz przy rzece Klikawa – ulice
Sáone i Nad Potokiem od ul. Buczka w kierunku Sáonego wynikaáo z przypadkowego ograniczenia spáywu wód.
Caáy obszar miasta leĪy poza obszarami szczególnego zagroĪenia powodzią publikowanymi na stronie
Informatycznego Systemu Osáony Kraju przed nadzwyczajnymi zagroĪeniami: http://mapy.isok.gov.pl/imap/.

6.3. ZagroĪenia osuwaniem siĊ mas ziemnych
x
x

Na terenie miasta wystĊpują obszary zagroĪone obsuwaniem siĊ mas ziemnych, jednak nie przewiduje siĊ
tam zabudowy.
Dotychczas w mieĞcie nie odnotowano niebezpiecznego obsuniĊcia siĊ mas ziemnych.

Rozdziaá 7. Potrzeby i moĪliwoĞci rozwoju miasta
Obszary objĊte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz takie, których zasady
zagospodarowania okreĞlą plany miejscowe bĊdące obecnie w trakcie opracowania pokazano na rysunku
uwarunkowaĔ nr 3 OBSZARY OBJĉTE PLANAMI MIEJSCOWYMI.

ħródáo: opracowanie wáasne
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7.a. Analizy ekonomiczne, Ğrodowiskowe i spoáeczne
Potrzeby w zakresie terenów uzdrowiskowych
Funkcje uzdrowiskowe, oĞwiaty, kultury, zdrowia i opieki spoáecznej nie wymagają w perspektywie kilkunastu lat
nowych terenów pod rozwój, istniejące i przewidywane w planach miejscowych obszary gwarantują moĪliwoĞü
zaspokojenia ww. potrzeb przynajmniej przez kilkanaĞcie lat.
Potrzeby w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowo-usáugowej
Istniejące i przewidywane w planach miejscowych tereny pod zabudowĊ mieszkaniowo-usáugową gwarantują
moĪliwoĞü zaspokojenia ww. potrzeb przynajmniej w okresie perspektywicznym.
Potrzeby w zakresie terenów zabudowy usáugowej, skáadów i magazynów
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych zabrania lokalizacji „zakáadów przemysáowych” (art.38a) na terenach objĊtych
strefami ochrony uzdrowiskowej A, B i C. Caáy obszar miasta, w granicach administracyjnych jest objĊty takimi
strefami.
Obecnie zdiagnozowane potrzeby na tereny usáugowo-skáadowe wynoszą ok. 100 ha, ale ze wzglĊdu na
wieloosobowe wáasnoĞci i zróĪnicowane wymagania ewentualnych inwestorów co do poĪądanych ksztaátów
i powierzchni dziaáek naleĪy siĊ liczyü z potrzebą przygotowania okoáo 150 ha nowych terenów pod zabudowĊ
usáugowo-skáadowo-magazynową.
Dodatkową przesáanką do lokalizacji duĪych powierzchni handlowo-usáugowych w mieĞcie jest bezpoĞrednie
sąsiedztwo dwukrotnie wiĊkszego od Kudowy-Zdroju czeskiego miasta Nachod i duĪy ruch tranzytowy na drodze
krajowej nr 8.
Potrzeby w zakresie terenów zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowo-usáugowej
Istniejące i przewidywane w planach miejscowych tereny pod zabudowĊ rekreacyjną i mieszkaniowo-usáugową
gwarantują moĪliwoĞü zaspokojenia ww. potrzeb przynajmniej przez kilkanaĞcie lat.
Pozostaáe elementy mieszczące siĊ w przeznaczeniu „tereny sportu i rekreacji”, takie jak: budowa hal
sportowych, budowa basenu krytego, rozbudowa zaplecza sportowego przy szkoáach, budowa zespoáów
rekreacyjno-sportowych, rozbudowa sieci boisk maáych w wiĊkszych zespoáach mieszkaniowych, budowĊ oĞrodków
usáugowego-rekreacyjnych mogą byü realizowane na caáym obszarze miasta.
Problemem nie jest wielkoĞü wskazanej w planach miejscowych powierzchni tylko jej lokalizacja – dokonane w
latach 2007 i 2008 zmiany studium wskazują na potrzebĊ poszerzenia moĪliwoĞci w tym zakresie.
Potrzeby w zakresie terenów komunikacji
KoniecznoĞü ograniczenia ruchu, szczególnie samochodów ciĊĪarowych, w ĞródmieĞciu w rejonie ulic
Zdrojowej i 1-go Maja wymaga budowy obejĞcia czĊĞci centralnej miasta poprzez nowy przebieg ciągu drogi
wojewódzkiej nr 387.
KoniecznoĞü oddalenia rosnącego ruchu tranzytowego od centrum miasta oraz umoĪliwienie wáaĞciwego
zagospodarowania terenów miasta leĪących na poáudnie od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 8
wymaga budowy nowego przebiegu ciągu drogi krajowej nr 8 – wg danych GDDKiA, obciąĪenie dróg
krajowych ruchem roĞnie obecnie w tempie ok. 12% na 5 lat, z czego wynika, Īe za 30 lat obciąĪenie drogi
nr 8 moĪe osiągnąü ok. 16000 pojazdów/dobĊ co dopuszcza realizacjĊ tej drogi w klasie A (autostrada).
Ustalenie wáaĞciwej gradacji systemu komunikacyjnego w mieĞcie nie sprawia trudnoĞci – oczka sieci
komunikacyjnej ukáadu podstawowego są juĪ ustalone przez przebiegi istniejących ulic i warunkiem wystarczającym
dla wáaĞciwego dziaáania sieci jest sukcesywne ulepszanie lub przebudowa istniejących ulic:
- Nad Potokiem,
- Aleksandra Fredry – áącznie z budową jej przedáuĪenia do ul. Jana Pawáa II,
- Jana Pawáa II,
- KoĞciuszki,
- 1-go Maja (szczególnie w kierunku Jakubowic),
- drogi w kierunku Brzozowia.
Potrzeby w zakresie terenów infrastruktury technicznej
Na terenach rozproszonej zabudowy istnieje potrzeba budowy oczyszczalni grupowych lub
indywidualnych.
Inne systemy infrastruktury technicznej wymagają budowy obiektów, które nie wymagają wyznaczenia
terenów w studium.
MoĪliwoĞci
Miasto posiada 100% pokrycie planami miejscowymi, taki stan prawny uzaleĪnia kreowanie polityki
przestrzennej i zmiany zamiarów inwestorów od dáugotrwaáej i skomplikowanej procedury (wielomiesiĊczna
procedura zmiany planu miejscowego), jednak posiadanie planów miejscowych ma zasadniczą zaletĊ – jeĞli
inwestor podporządkuje siĊ ustaleniom planu, moĪe od razu wystąpiü o pozwolenia na budowĊ.
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W interesie miasta jest zatem korekta ustaleĔ istniejących planów w celu zapewnienia moĪliwoĞci realizacji
wszystkich ww. potrzeb.
Istotnym czynnikiem umoĪliwiającym sterowanie rozwojem jest równieĪ zwiĊkszanie areaáu mienia
komunalnego.

7.b. Prognozy demograficzne
Rozwój ludnoĞci miasta charakteryzowaá siĊ umiarkowanym staáym wzrostem liczby ludnoĞci ze
Ğredniorocznym tempem przyrostu w latach 1970 - 94 = 0,70%. W ciągu ostatnich 16 lat wahania liczby ludnoĞci
byáy nieznaczne. WielkoĞü zaludnienia ksztaátowaáa siĊ nastĊpująco:
x 1970 - 9234 osób (dane NSP)
x 1978 - 9839 osób "
x 1988 - 10308 osób "
x 1993 - 10689 osób (dane WUS)
x 1994 - 10914 osób (dane UM)
x 2010 - 10112 osób (31 grudnia 2010 r. - dane GUS)
x 2011 - 10429 osób (31 marca 2011 r. - wyniki spisu ludnoĞci i mieszkaĔ 2011 r. – dane GUS)
x 2011 - 10211 osób (30 listopada 2011 r. – dane UM)
x 2017...- 10018 osób (31 grudnia 2018 r., GUS)
Obecnie (dane z grudnia 2017 r. - Ĩródáo: http://www.polskawliczbach.pl/Kudowa_Zdroj#dane-demograficzne)
miasto liczy 10018 mieszkaĔców, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mĊĪczyĨni. ĝredni wiek mieszkaĔców
wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do Ğredniego wieku mieszkaĔców województwa dolnoĞląskiego oraz
nieznacznie wiĊkszy od Ğredniego wieku mieszkaĔców caáej Polski. GĊstoĞü zaludnienia wynosi 296 osób/km2.
Kudowa-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący (w grudniu 2017 r.) - 38. Odpowiada to przyrostowi
naturalnemu -3,77 na 1000 mieszkaĔców Kudowy-Zdroju. W 2017 roku urodziáo siĊ 57 dzieci, w tym 52,6%
dziewczynek i 47,4% cháopców. Wspóáczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeĔ Īywych do
liczby zgonów wynosi 0,63 i jest znacznie mniejszy od Ğredniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od
wspóáczynnika dynamiki demograficznej dla caáego kraju.
W 2016 roku 41,7% zgonów w Kudowie-Zdroju spowodowanych byáo chorobami ukáadu krąĪenia, przyczyną
25,4% zgonów w Kudowie-Zdroju byáy nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych byáo chorobami ukáadu
oddechowego. Na 1000 ludnoĞci Kudowy-Zdroju przypada 11,75 zgonów. Jest to znacznie wiĊcej od wartoĞci
Ğredniej dla kraju.
W 2017 roku zarejestrowano 59 zameldowaĔ w ruchu wewnĊtrznym oraz 82 wymeldowania, w wyniku czego
saldo migracji wewnĊtrznych wynosi dla Kudowy-Zdroju -23. W tym samym roku 9 osób zameldowaáo siĊ
z zagranicy oraz zarejestrowano 25 wymeldowaĔ za granicĊ - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące - 16.
60,0% mieszkaĔców Kudowy-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5%
mieszkaĔców jest w wieku poprodukcyjnym.
W latach 1970-1994 liczba mieszkaĔców wzrosáa o ponad 15%.
W latach 2002-2015 liczba mieszkaĔców zmalaáa o 1,0%.
Nie moĪna pominąü istotnej, ciągle rosnącej, grupy „uĪytkowników miasta”: kuracjuszy
i turystów, których liczba przekracza, Ğrednio w 2017 r., codziennie ponad 780 osób, daje to liczbĊ
„uĪytkowników miasta” wiĊkszą od liczby mieszkaĔców od ok. 6% w zimie do ok. 10% w lecie
(Ğrednio 7,8%). PoniĪej wnioski z opracowania dotyczącego analizy tego problemu.
Za najwaĪniejszą atrakcjĊ turystyczną ziemi káodzkiej badani uznali Park Narodowy Gór Stoáowych (66,2%
wskazaĔ). Na drugim miejscu znalazáa siĊ architektura uzdrowisk (45,4%), na trzecim – Jaskinia
NiedĨwiedzia (42,2%). W kategorii inne pojawiáy siĊ: zabytki Barda, Muzeum Ziemi Káodzkiej, rynek
w Bystrzycy Káodzkiej, Zakáad Przyrodoleczniczy „Wojciech” w Lądku-Zdroju, Skansen i Kaplica Czaszek
w Kudowie-Zdroju. Park Narodowy Gór Stoáowych byá najbardziej atrakcyjny dla badanych latem i zimą.
Architektura uzdrowisk byáa natomiast najwaĪniejsza dla badanych wiosną i jesienią.
W latach 2009–2012 nastąpiáy istotne zmiany w strukturze i wielkoĞci ruchu turystycznego na ziemi káodzkiej,
szczególnie w gminach uzdrowiskowych. W 2012 r. badany obszar odwiedziáo 273884 turystów
korzystających z bazy noclegowej zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania, którym udzielono blisko
milion noclegów (983295)
Oznacza to, Īe ruch turystyczny wzrósá od 2008 r. o 14,4%. Liczba udzielonych noclegów zwiĊkszyáa siĊ o 26,1%.
NaleĪy zatem stwierdziü, Īe wzrosáa dáugoĞü pobytów turystycznych (z 3,26 do 3,59). JednoczeĞnie odnotowano
znaczący wzrost liczby turystów zagranicznych odwiedzających ziemiĊ káodzką (116,3% w 2012 r. w stosunku do
2008 r.). Dynamicznie rozwinĊáa siĊ baza noclegowa: w badanym regionie przybyáy 63 nowe obiekty (wzrost
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o 56,3%)caáorocznej bazy noclegowej i 3 121 miejsc noclegowych (38,4% wiĊcej niĪ w 2008 r.).Zjawisko to
nasiliáo siĊ w szczególnoĞci w 2012 r. i byáo związane z rozwojem bazy noclegowej na Euro 2012.
Wedáug danych GUS analizowany obszar odwiedziáo w 2008 r. 239393 turystów, którym udzielono 779994
noclegi. Te same statystyki podają, Īe ziemia káodzka dysponuje áącznie 8126 miejscami noclegowymi
w 112 obiektach. Wynika z tego, Īe Ğrednia dáugoĞü pobytu wyniosáa 3,3 noclegu, a wykorzystanie
ĞredniomiesiĊczne miejsc noclegowych ksztaátowaáo siĊ na poziomie 27,7%. (...)
Badania byáy prowadzone na terenie 16 gmin subregionu zgodnie z podziaáem losowo--warstwowym. NajwiĊcej
badanych zatrzymaáo siĊ na terenie gminy Kudowa-Zdrój (w 2008 r.) wiosną: ok. 59848 osób (25% z 239393).
(…)
Analizując ruch turystyczny w uzdrowiskach ziemi káodzkiej, moĪna zaobserwowaü najwiĊkszą dynamikĊ
w przyroĞcie ruchu turystycznego, udzielonych noclegów i obiektów noclegowych w Kudowie-Zdroju. GminĊ
odwiedziáo w 2012 r. o 43,9% turystów wiĊcej niĪ w 2008 r., w tym o 129,4% wiĊcej obcokrajowców.
Ponad dwukrotnie wzrosáa liczba udzielonych noclegów, w tym o 122,9% turystom zagranicznym.
DáugoĞü pobytów wzrosáa z 2,69 do 3,74 doby. Powstaáo 13 nowych obiektów noclegowych, w tym 3- i 4gwiazdkowe hotele spa. Opisane zjawiska mają związek ze wzrostem popularnoĞci dáugo okresowych
pobytów wypoczynkowych i leczniczych w uzdrowisku.
ħródáo: https://www.academia.edu/10340699/BADANIE_RUCHU_TURYSTYCZNEGO_W_UZDROWISKACH_ZIEMI_K%C5%81ODZKIEJ
Rola uzdrowisk i przedsiĊbiorstw uzdrowiskowych w turystyce..., Proksenia, Kraków 2014
Zygmunt Kruczek – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydziaá Turystyki i Rekreacji
Agnieszka Nowak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (doktorantka), 2BA Nysa







Obecnie dla potrzeb „uĪytkowników miasta”, innych niĪ mieszkaĔcy, istnieje w mieĞcie:
7 sanatoriów (ok. 15000 m2 powierzchni uĪytkowej),
9 hoteli (ok. 12500 m2 powierzchni uĪytkowej),
18 oĞrodków wczasowych (ok. 22500m2 powierzchni uĪytkowej),,
64 obiekty z pokojami goĞcinnymi w tym 1 pensjonat (ok. 7000 m2 powierzchni uĪytkowej),
16 obiektów z sezonowymi miejscami do spania, (ok. 2000 m2 powierzchni uĪytkowej).
ħródáo: https://www.kudowa.pl/pl/baza-noclegowa/lista

àącznie powierzchniĊ uĪytkową obiektów sáuĪących kuracjuszom i turystom w mieĞcie szacuje siĊ na
okoáo 81000 m2.
MoĪna zatem przyjąü, Īe w latach 2016-2046 liczba mieszkaĔców, kuracjuszy i turystów bĊdzie
siĊ wahaáa od 11000 do 12000 osób dziennie.

7.c. MoĪliwoĞci finansowania przez gminĊ wykonania sieci komunikacyjnej
i infrastruktury technicznej, a takĪe infrastruktury spoáecznej, sáuĪących
realizacji zadaĔ wáasnych gminy
Przeprowadzono analizĊ ekonomiczną budĪetu Miasta Kudowa-Zdrój.
BudĪet Miasta Kudowa-Zdrój jest wspierany przez dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziaáem Ğrodków europejskich oraz Ğrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Udziaá takich Ğrodków w budĪecie wynosi okoáo 3%.
W poniĪszej tabeli zestawiono wydatki budĪetowe na inwestycje z najwyĪszymi pozycjami dochodów
budĪetu (sumy podatków: od nieruchomoĞci i dochodowego od osób fizycznych). Wszystkie pozostaáe 12
pozycji dochodów budĪetu są niĪsze niĪ suma dwóch w/w pozycji i wynoszą w sumie np. dla roku 2007:
2638266,74 zá a dla roku 2017: 3357360,12 zá.
Wydatki budĪetowe
Dochody budĪetowe
Rok
[w zá]
[w zá]
2009
27,4 mln
23,6 mln
2010
35,2 mln
31,6 mln
2011
33,6 mln
30,7 mln
2012
30,7 mln
31,3 mln
2013
34,7 mln
31,9 mln
2014
39,3 mln
35,7 mln
2015
33,0 mln
35,1 mln
2016
37,5 mln
38,4 mln
Z powyĪszego zestawienia wynika, Īe miasto jest w stanie realizowaü niezbĊdne elementy infrastruktury
technicznej, a takĪe infrastruktury spoáecznej, sáuĪące realizacji zadaĔ wáasnych gminy.
W latach od 2009 do 2018 miasto Kudowa-Zdrój przeznaczaáo na inwestycje od 7% do 15% budĪetu na
inwestycje.
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Taki (Ğrednio ok. 11%) procent budĪetu jest wystarczający do pokrycia wydatków miasta na wykonanie
sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a takĪe infrastruktury spoáecznej, sáuĪących realizacji zadaĔ
wáasnych miasta niezbĊdnych dla jego rozwoju. OczywiĞcie wydatki na inwestycje bĊdą siĊ wahaü, ale
generalnie kwota bĊdzie rosnąü co pozwoli na harmonijny rozwój zgodny z interesem mieszkaĔców.
Obszary zabudowy, o których mowa w art. 1 ust. 4 pkt 4 lit. a i b ustawy o pizp zasadniczo zostaáy juĪ
wskazane w obowiązujących planach miejscowych. Obowiązki w zakresie realizacji infrastruktury
technicznej naleĪącej do zadaĔ wáasnych gminy ciąĪą na Gminie od czasu uchwalenia tych planów czyli
prawie 20 lat. Realizowane są sukcesywnie i tak np. 98,25% mieszkaĔ przyáączonych jest do wodociągu,
a 73,92% mieszkaĔ korzysta z gazu sieciowego.

7.d. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowĊ
7.d.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĉ
Grunty rolne niezabudowane zajmują ok. 1340 ha (ok. 39,4% powierzchni miasta). Na podstawie
art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leĞnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017
poz. 1161) wszystkie uĪytki rolne w mieĞcie mogą byü przeznaczone pod zabudowĊ przy pomocy ustaleĔ
planu miejscowego – zatem moĪliwoĞci rozwoju miasta nie są ograniczone.
PoniĪej poddano analizie wzrost powierzchni uĪytkowej mieszkaĔ w mieĞcie przez ostatnie 15 lat.
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Powierzchnia uĪytkowa mieszkaĔ w m2
238411
240908
242469
243983
245794
247962
251806
256743
263293
266368
268595
270749
271835
272651
274701
276800

Wzrost powierzchni uĪytkowej mieszkaĔ w m2
2497
1561
1514
1811
2168
3844
4937
6550
3075
2227
2154
1086
816
2050
2099

Wzrost powierzchni uĪytkowej
Ğrednio rocznie (przez ostatnich 15 lat)

2559,3

(Ĩródáo: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica)

2047

Prognoza (perspektywa na najbliĪsze 30 lat)
353578
76778

Oznacza to, Īe w 2017 r. na 1 ha terenów wykazanych w ewidencji jako zabudowane przypada ok. 1092 m2
powierzchni uĪytkowej mieszkaĔ. Ze wzglĊdu na Ğrednią wielkoĞü dziaáki budowlanej wynoszącą obecnie,
Ğrednio ok. 1000 m2 moĪna przyjąü, Īe Ğrednia wielkoĞü domu wynosi ok. 109 m2 powierzchni uĪytkowej.
Zgodnie z definicją zamieszczona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzĊdowych nazwach
miejscowoĞci i obiektów fizjograficznych: jednostka osadnicza to wyodrĊbniony przestrzennie obszar
zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi.
Tak wiĊc, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oszacowano przewidywany wzrost powierzchni uĪytkowej mieszkaĔ w mieĞcie w metrach kwadratowych.
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Tabela 7.d.1. Maksymalne w skali miasta, zapotrzebowanie na nową zabudowĊ wynikające z analiz
ekonomicznych, Ğrodowiskowych i spoáecznych (zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 1):

Funkcje zabudowy

zabudowa mieszkaniowa zawiera
równieĪ funkcje mieszkaniowe w zabudowie
zagrodowej i mieszkaniowo-usáugowej
(przyjĊto przyrost 2559,3 m2 powierzchni
uĪytkowej rocznie przez 30 lat)
zabudowa usáugowa związana z obsáugą
kuracjuszy i turystów zawiera równieĪ
funkcje usáugowe w zabudowie
mieszkaniowo-usáugowej (przyjĊto w
perspektywie wzrost o 20% co 10 lat)

RAZEM

Zapotrzebowanie na
zabudowĊ
w mieĞcie
wynikająca z analiz
– powierzchnia
uĪytkowa [m2]

Tereny obecnie
zainwestowane
– powierzchnia
uĪytkowa [m2]

Zapotrzebowanie
na nową
zabudowĊ –
powierzchnia
uĪytkowa [m2]

353578

276800

76778

139968

81000

58968

503203

343300

135746

7.d.2. CHàONNOĝû OBSZARÓW O W PEàNI WYKSZTAàCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ W GRANICACH JEDNOSTKI OSADNICZEJ
PoniĪej przyjĊty schemat granic obszarów o w peáni wyksztaáconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej w granicach jednostki osadniczej Miasto Kudowa-Zdrój.

(ħródáo: opracowanie wáasne)

PowierzchniĊ obszarów o w peáni wyksztaáconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach
jednostki osadniczej oszacowano na ok. 515,3 ha (nie uwzglĊdniono powierzchni obszarów o w peáni
wyksztaáconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej gdzie zabudowa mieszkaniowa zajmuje
minimalną powierzchniĊ lub nie ma jej wcale – strefy uzdrowiskowej i strefy baz, skáadów i magazynów).
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Tabela 7.d.2. CháonnoĞü, poáoĪonych na terenie miasta, obszarów o w peáni wyksztaáconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej rozumiana jako moĪliwoĞü
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy (zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 2):

Funkcje zabudowy

zabudowa mieszkaniowa
zawiera równieĪ funkcje mieszkaniowe
w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowousáugowej (przyjĊto Ğrednią wielkoĞü dziaáki:
1500 m2 i Ğrednią wielkoĞü powierzchni
2
uĪytkowej na dziaáce: 100 m )
zabudowa
usáugowa
związana

z obsáugą

kuracjuszy

Powierzchnia poáoĪonych na
terenie gminy obszarów o w peáni
wyksztaáconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostki osadniczej
rozumiana jako moĪliwoĞü
lokalizowania na tych obszarach
nowej zabudowy [ha]

CháonnoĞü poáoĪonych na terenie
gminy obszarów o w peáni
wyksztaáconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostki osadniczej
rozumiana jako moĪliwoĞü
lokalizowania na tych obszarach
nowej zabudowy [m2]

45,0

30000

15,75

15750

i turystów

zawiera
równieĪ
funkcje
usáugowe
w zabudowie
mieszkaniowo-usáugowej
(przyjĊto Ğrednią wielkoĞü dziaáki: 5000 m2
i Ğrednią wielkoĞü powierzchni uĪytkowej na
dziaáce: 500 m2)

RAZEM

60,75

7.d.3. CHàONNOĝû, POàOZONYCH NA TERENIE
W PLANACH MIEJSCOWYCH POD ZABUDOWĉ

MIASTA,

45750
OBSZARÓW

PRZEZNACZONYCH

Obszary objĊte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz takie, których zasady
zagospodarowania okreĞlą plany miejscowe bĊdące obecnie w trakcie opracowania pokazano na rysunku
uwarunkowaĔ nr 3 OBSZARY OBJĉTE PLANAMI MIEJSCOWYMI (str. 15).
Na podstawie ustaleĔ obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których
okreĞlone są powierzchnie poszczególnych terenów wraz z przeznaczeniem i udziaáem okreĞlonej funkcji
mieszkaniowej w ramach danego terenu, przyjĊto prognozowany udziaá funkcji zabudowy w ramach jednostki
osadniczej. W poniĪszej tabeli uwzglĊdniono równieĪ powierzchniĊ zabudowy o róĪnych funkcjach gdzie
wprowadzono zakaz zabudowy w wyniku aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej.

Tabela 7.d.3. CháonnoĞü, poáoĪonych na terenie miasta, obszarów przeznaczonych w planach
miejscowych pod zabudowĊ, innych niĪ wymienione w pkt 2, rozumianą jako moĪliwoĞü
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy (zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 3):

Funkcje zabudowy

zabudowa mieszkaniowa
zawiera
równieĪ
funkcje
mieszkaniowe
w zabudowie
zagrodowej
i mieszkaniowousáugowej
(przyjĊto
przyjĊto
Ğrednią
2
wielkoĞü dziaáki na 2000 m i Ğrednią wielkoĞü
2
powierzchni uĪytkowej na dziaáce na 150 m )
zabudowa usáugowa związana z obsáugą
kuracjuszy i turystów
zawiera równieĪ funkcje usáugowe w zabudowie
mieszkaniowo-usáugowej
(przyjĊto
Ğrednią
2
wielkoĞü dziaáki na 6000 m i Ğrednią wielkoĞü
2
powierzchni uĪytkowej na dziaáce na 450 m )
Zabudowa o róĪnych funkcjach gdzie
wprowadzono zakaz zabudowy w wyniku
wymagaĔ ochrony przyrody (przyjĊto
2
Ğrednią wielkoĞü dziaáki na 4000 m i Ğrednią
wielkoĞü powierzchni uĪytkowej na dziaáce na
2
300 m )
RAZEM (bez strefy uzdrowiskowej i strefy
baz, skáadów i magazynów)

Powierzchnia poáoĪonych na terenie
miasta obszarów przeznaczonych w
planach miejscowych pod zabudowĊ,
innych niĪ wymienione w pkt 2,
rozumianą jako moĪliwoĞü
lokalizowania na tych obszarach nowej
zabudowy [ha]

CháonnoĞü poáoĪonych na terenie
miasta obszarów przeznaczonych w
planach miejscowych pod zabudowĊ,
innych niĪ wymienione w pkt 2,
rozumianą jako moĪliwoĞü
lokalizowania na tych obszarach nowej
2
zabudowy [m ]

91,0

(z uwzglĊdnieniem zakazu
zabudowy = 46631)

66,85

(z uwzglĊdnieniem zakazu
zabudowy = 34257)

-50,0

(z uwzglĊdnieniem zakazu
zabudowy = 0)

107,85

68250

5013

-37500

80888
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Dla przewidywanego wzrostu powierzchni uĪytkowej (na okres perspektywy 30 lat) przewidziano w studium:
 tereny gdzie dopuszcza siĊ zabudowĊ mieszkaniową ale obecnie nie są zabudowane – znajdujące siĊ
w strefach funkcjonalnych od Z2 do Z4 – 91,0 ha (jest to powierzchnia gruntów gdzie moĪna wybudowaü
budynki mieszkaniowe wraz z obiektami infrastruktury technicznej); nie bilansowano obszarów nie
zawierających lub zawierających minimalne iloĞci zabudowy mieszkaniowej, które znajdują siĊ w strefach
funkcjonalnych Z1 (tereny zabudowy uzdrowiskowej wraz z niezbĊdnymi usáugami, obiektami i terenami
publicznymi oraz tereny zieleni urządzonej i ogrodów dziaákowych z bardzo maáym udziaáem istniejącej
zabudowy mieszkaniowej), Z5 (tereny zabudowy wielofunkcyjnej – przede wszystkim usáugowej, skáadów,
magazynów i istniejącej produkcji, ogrodów dziaákowych z bardzo maáym udziaáem istniejącej zabudowy
mieszkaniowej) i Z6 (tereny sportu i rekreacji bez zabudowy mieszkaniowej) – są to obszary gdzie
obowiązujące plany miejscowe przewidują zabudowĊ a aktualna inwentaryzacja stanu Ğrodowiska
naturalnego wskazuje na istniejące tam chronione siedliska roĞlinne lub zwierzĊce) – nie przewiduje siĊ
tam nowej zabudowy mieszkaniowej;
 tereny gdzie dopuszcza siĊ zabudowĊ mieszkaniowo-usáugową i usáugową ale obecnie nie są
zabudowane – znajdujące siĊ w strefach funkcjonalnych od Z1 do Z5 - 66,85 ha;
áącznie zatem przewiduje siĊ w studium pod zabudowĊ o róĪnych funkcjach 157,85 ha terenów
dotychczas niezabudowanych.
Z uwagi na to, Īe wielkoĞü powierzchni uĪytkowej budynków roĞnie (np.: dla budynków oddanych do
uĪytkowania w roku 2016 wynosiáa juĪ 155,6 m2 i byáa znacznie wiĊksza od przeciĊtnej w województwie
dolnoĞląskim oraz w Polsce).
Taka wielkoĞü nowo budowanych budynków wynika, przede wszystkim z charakteru miasta (uzdrowiskowowypoczynkowy), gdzie w wiĊkszoĞci nowych budynków mieszkalnych przewiduje siĊ pokoje do wynajĊcia oraz
coraz wiĊksze tereny wokóá budynków mieszkalno-pensjonatowych sáuĪące wypoczynkowi korzystających
z takich pokoi.
Zatem przyjĊcie prognozowanej, Ğredniej powierzchni uĪytkowej domu na 200 m2 jest zasadne, wielkoĞü dziaáek
budowlanych równieĪ roĞnie (przez 30 lat zakáada siĊ wzrost Ğredniej powierzchni dziaáki do 2500 m2) zatem
naleĪy przyjąü, Īe na 91 ha moĪna bĊdzie zrealizowaü (910000/2750*200) 72800 m2 powierzchni uĪytkowej
mieszkaĔ.
Z uwagi na pierwszorzĊdną funkcjĊ usáugową miasta (sanatoria i miejsca noclegowe dla turystów) przyjĊto
powszechną tendencjĊ do zwiĊkszania powierzchni uĪytkowej obiektów do 750 m2 (uĞrednioną dla
wszystkich obiektów takich jak: sanatoria, hotele, oĞrodki wczasowe, obiekty z pokojami goĞcinnymi i obiekty
sezonowe) dziaáki pod obiekty sanatoryjne i hotelowe (przez 30 lat zakáada siĊ wzrost Ğredniej powierzchni
dziaáki do 7500 m2) zatem naleĪy przyjąü, Īe na 66,85 ha moĪna bĊdzie zrealizowaü (665000/7500*750)
66500 m2 powierzchni uĪytkowej usáug. àącznie na terenach wyznaczonych w studium moĪna bĊdzie
zrealizowaü 139300 m2 powierzchni uĪytkowej o róĪnych funkcjach.
Tabela 7.d.4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowĊ (zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4):

Funkcje zabudowy

zabudowa
mieszkaniowa
zawiera równieĪ funkcje
mieszkaniowe w
zabudowie zagrodowej
i mieszkaniowo -usáugowej
zabudowa usáugowa
związana z obsáugą
kuracjuszy i turystów
zawiera równieĪ funkcje
usáugowe w zabudowie
mieszkaniowo-usáugowej

RAZEM

Maksymalne
w skali miasta
zapotrzebowanie na nową
2
zabudowĊ [m ]
Tabela 7.d.1.

CháonnoĞü
poáoĪonych na terenie
miasta obszarów o w
peáni wyksztaáconej
zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej w gra-nicach
jednostki osadniczej
2
[m ] Tabela 7.d.2.

76778

30000

46631

147

58968

15750

34257

8961

199278

45750

80888

9108

CháonnoĞü poáoĪonych na
terenie miasta obszarów
przeznaczonych w planach
miejscowych pod zabudowĊ,
innych niĪ wymienione w pkt
2, rozumianą jako moĪliwoĞü
lokalizowania na tych
obszarach nowej zabudowy
2
[m ] Tabela 7.d.3.

Porównanie
maksymalnego w skali
miasta zapotrzebowania na nową zabudowĊ
(Tabela 7.d.1.)
z cháonnoĞcią
obszarów z Tabel
2
7.d.2. i 7.d.3.) [m ]

RóĪnica pomiĊdzy prognozą wzrostu powierzchni uĪytkowej zabudowy (135746)
a powierzchni uĪytkowej na przygotowanych w studium terenów pod zabudowĊ (139300
m2) wynosi 3554 m2 powierzchni uĪytkowej – róĪnica wynosi ok. 2,6%, wobec 30%
niepewnoĞci prognozy perspektywicznej (30 letniej) naleĪy ją uznaü za uzasadnioną.
Zatem wielkoĞü terenów wskazanych w studium pod zabudowĊ jest optymalna.
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Rozdziaá 8. Stan prawny gruntów
Formy wáadania gruntami w mieĞcie przedstawiają siĊ nastĊpująco:
x
Skarb PaĔstwa (PNGS)
1057 ha – 31,1%,
x
Skarb PaĔstwa (lasy - zarząd ALP)
403 ha – 11,9%,
x
Skarb PaĔstwa (lasy - zarząd ANR )
1 ha – poniĪej 0,1%%,
x
Skarb PaĔstwa (ter. komunikacji w róĪnych zarządach) 36 ha – 1,1%
x
mienie komunalne
517 ha – 15,2%, w tym lasy: 126 ha,
x
wáasnoĞü prywatna (w tym lasy prywatne - 31 ha)
1354 ha – 39,8%.

Rozdziaá 9. WystĊpowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie
przepisów odrĊbnych
x

Pomniki przyrody. Na podstawie zestawienia zamieszczonego na stronie http://wroclaw.rdos.gov.pl/ na
obszarze miasta wystĊpują nastĊpujące pomniki przyrody:
- zgodnie z uchwaáą nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14.04.2000 roku w sprawie:
uznania za pomnik przyrody oĪywionej są nastĊpujące:
1. Klon pospolity o obwodzie 288 cm rosnący przy ul. 1 Maja 53
2. Klon jawor o obwodzie 326 cm rosnący przy ul. 1 Maja 43
3. Dąb szypuákowy o obwodzie 298 cm rosnący pomiĊdzy ul. Warszawską i Sáoneczną.
4. Paulownia o obwodzie 204 cm rosnąca na dziaáce nr 164 przy ul. Okrzei 1 (Sanatorium MSWiAparking).
5. Lipa szerokolistna o obwodzie 440 cm rosnąca przy drodze nr 125 na PstrąĪną ( na przeciw budynku
PstrąĪna 12).
6. Dąb szypuákowy o obwodzie 326 cm rosnący na dziaáce nr 345 przy ul. KoĞciuszki.
7. Buk pospolity o obwodzie 333 cm rosnący przy ul. Bankowej (obecnie ul. ZesáaĔców Sybiru).
8. ĩywotnik olbrzymi o obwodzie 128 cm rosnący przy ul. Sáowackiego – “GWAREK”
9. Miáorząb dwuklapowy o obwodzie 128 cm rosnący na dziaáce nr 270 przy ulicy Sáowackiego 8.
10. Topola biaáa o obwodzie 458 cm rosnąca przy ul. Moniuszki - “POLONIA”.
- na podstawie rozporządzeĔ wojewody, w parku zdrojowym, pomnikami przyrody są ponadto:
1. Sosna wejmutka - o obwodzie 288 cm rosnąca w Parku Zdrojowym przy al. J. Pawáa II – Dz. Urz. Nr
69 poz. 1321.
2. Sosna wejmutka - o obwodzie 280 cm rosnąca w Parku Zdrojowym przy al. J. Pawáa II – Dz. Urz. Nr
69 poz. 1321.
3. Sosna wejmutka - o obwodzie 264 cm rosnąca w Parku Zdrojowym przy al. J. Pawáa II – dec. UW nr
7140/201/82.
4. Sosna wejmutka - o obwodzie 450 cm rosnąca w Parku Zdrojowym za pomnikiem S. Moniuszki - dec.
UW nr 7140/198/82.
5. Platan klonolistny – o obwodzie 78 cm rosnący w Parku Zdrojowym przy „Relaksie” – dec. UW nr
7140/202/82.
6. Buk pospolity – o obwodzie 390 cm rosnący w Parku Zdrojowym obok altanki - dec. UW nr
7140/196/82.
7. Buk pospolity forma czerwonolistna – o obwodzie 395 cm rosnący w Parku Zdrojowym za pomnikiem
S. Moniuszki - dec. UW nr 7140/195/82.
8. Buk pospolity – o obwodzie 311 cm rosnący w Parku Zdrojowym niedaleko budynku 39a - dec. UW nr
7140/197/82.
9. Buk pospolity – o obwodzie 347 cm rosnący w Parku Zdrojowym niedaleko budynku 39a - dec. UW nr
7140/197/82.
10. Buk pospolity odm. strzĊpolistna – o obwodzie 186 cm rosnący w Parku Zdrojowym przy alejce za
obiektami przyrodniczo – leczniczymi III - dec. UW nr 7140/204/82.
11. Jaáowiec chiĔski – o obwodzie 64 cm rosnący w Parku Zdrojowym przy pomniku St. Moniuszki - dec.
UW nr 7140/203/82.
12. Jaáowiec chiĔski – o obwodzie 67 cm rosnący w Parku Zdrojowym przy pomniku St. Moniuszki - dec.
UW nr 7140/203/82.
13. Miáorząb japoĔski – o obwodzie 225 cm rosnący w Parku Zdrojowym przy wejĞciu do “Cafe pod
palmami” - dec. UW nr 7140/207/82.
14. Jesion wyniosáy – o obwodzie 522 cm rosnący w Parku Zdrojowym przed restauracją “Kosmiczna” dec. UW nr 7140/205/82.
x
Obiekty i obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad
zabytkami opisano w rozdziale 4.
x

Obszar Parku Narodowego Gór Stoáowych utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 wrzeĞnia 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stoáowych (Dz. U. z 1993 r.,
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nr 88, poz. 407), powierzchnia parku wynosi 6280,3 ha, z czego ok. 1057,4 ha w obszarze opracowania.
Powierzchnia otuliny parku wynosi 10575 ha, z czego 2341,6 w obszarze opracowania. GranicĊ PNGS
oraz jego otuliny, opisane w ww. rozporządzeniu oznaczono jako informacjĊ na rysunku studium
„KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”. Zadania ochronne dla PNGS okreĞlono
w zarządzeniu nr 14 Ministra ĝrodowiska w sprawie zadaĔ ochronnych dla Parku Narodowego Gór
Stoáowych z dnia 18 stycznia 2010 r.
x

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 (PLH020004 „Góry Stoáowe”) obejmuje ok. 1728 ha,
w tym, w caáoĞci PNGS – wyznaczony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody i publikacji na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony ĝrodowiska:
http://natura2000.gdos.gov.pl. Zadania ochronne dla czĊĞci obszaru leĪącego w PNGS okreĞlono
w zarządzeniu nr 14 Ministra ĝrodowiska w sprawie zadaĔ ochronnych dla Parku Narodowego Gór
Stoáowych z dnia 18 stycznia 2010 r. GranicĊ SOO oznaczono jako informacjĊ na rysunku studium
„KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”.

x

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (PLB020006 „Góry Stoáowe”) obejmuje caáe miasto
w granicach administracyjnych – wyznaczony na podstawie Rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia
12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków. Zadania ochronne dla czĊĞci obszaru
leĪącego w PNGS okreĞlono w zarządzeniu nr 14 Ministra ĝrodowiska w sprawie zadaĔ ochronnych dla
Parku Narodowego Gór Stoáowych z dnia 18 stycznia 2010 r. Na rysunku studium „KIERUNKI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” zamieszczono odpowiednią adnotacjĊ.

x

Tereny stref ochrony uzdrowiskowej okreĞlone na podstawie uchwaáy nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kudowy-Zdroju.
Ograniczenia w uĪytkowaniu terenów okreĞlono w ww. uchwale. Granice stref A, B i C oznaczono jako
informacjĊ na rysunku studium „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”. Wszelkie
zmiany granic stref naleĪą do kompetencji Rady Miejskiej, ich oznaczenie na rysunku studium jest wiĊc
orientacyjne i moĪe byü zmienione uchwaáą RM niezaleĪnie od ustaleĔ studium.

x

Na terenie miasta nie ustanowiono Īadnego uĪytku ekologicznego.

x

Obszary na których wystĊpują siedliska chronione oraz miejsca wystĊpowania chronionych i rzadkich
gatunków zwierząt wskazane na podstawie dokumentacji sporządzonej do projektu Planu ZadaĔ
Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020004 Góry Stoáowe (Warszawa 2012 r.) tj. siedliska
przyrodnicze oraz stwierdzone stanowiska ptaków przedstawionych w projekcie Planu ZadaĔ Ochronnych
obszaru Natura 2000 PLB020006 Góry Stoáowe (Warszawa 2012 r.) – ochrona ww. elementów wynika
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz z rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia
14 sierpnia 2001 r., w sprawie okreĞlenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. Na
rysunku uwarunkowaĔ nr 4 ANALIZA UWARUNKOWAē ĝRODOWISKOWYCH pokazano wszystkie
ww. elementy – wszystkie te elementy zostaáy uwzglĊdnione w kierunkach zagospodarowania
przestrzennego jako miejsca lub obszary z zakazem zabudowy lub o ograniczonych moĪliwoĞciach
zabudowy.

x

Na terenie miasta wystĊpują miejsca bytowania zwierząt (wskazane w materiaáach dostĊpnych w RDOĝ
we Wrocáawiu) objĊtych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 28 wrzeĞnia
2004 r. w sprawie gatunków dziko wystĊpujących zwierząt objĊtych ochroną: derkacza (áąki w strefach Z2,
Z3 i Z5) – chronionego równieĪ czynnie a takĪe Ğwierszczaka, strumieniówki i kląskawy (podmokáe áąki
przy ul. Gáównej - strefa Z5) oraz modraszka (Bukowina - strefa Z4).

x

Na terenie miasta wystĊpują siedliska roĞlin (wskazane w materiaáach dostĊpnych w RDOĝ we
Wrocáawiu) objĊtych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie gatunków dziko wystĊpujących roĞlin objĊtych ochroną: storczyka bzowego i storczyka
mĊskiego (na granicy stref Z4 i Z7 w Jakubowicach) oraz górskie i niĪowe murawy bliĨniczkowe
(PstrąĪna, strefa Z4).

x

Na terenie miasta wystĊpuje gáówny zbiornik wód podziemnych – GZWP nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa Zdrój – Bystrzyca Káodzka” o powierzchni 168 km2, z czego 20,6 km2 leĪy wewnątrz
granic administracyjnych miasta. Wiek utworów wodonoĞnych - kreda (Cr3). Kolektorami wody
podziemnej są tutaj, podobnie jak w niecce póánocnosudeckiej, przede wszystkim piaskowce ciosowe
oraz spĊkane strefy margli i muáowców. GáĊbokoĞü wystĊpowania wód sáodkich szacuje siĊ na 200-800 m
lub 80-150 m (zaleĪnie od Ĩródáa danych). Wyznaczony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Zbiornik nie
posiada wyznaczonych stref ochronnych.
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x

Na podstawie decyzji nr GN.6844.1.25.2011.GN9 Starosty Káodzkiego z dnia 21.04.2011 r. w sprawie
wygaĞniĊcia trwaáego zarządu MON-RZI we Wrocáawiu do nieruchomoĞci poáoĪonych w Kudowie-Zdroju
oznaczonych geodezyjnie jako dziaáki 229/7, 272/2 i 272/3, AM9, Obr. Stary Zdrój, KW 76056
nieruchomoĞci kompleksu sanatoryjnego nr 2444 w Kudowie nie stanowią juĪ terenu zamkniĊtego
w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przestrzenne rozmieszczenie uwarunkowaĔ Ğrodowiskowych pokazano na rysunku uwarunkowaĔ nr 4
ANALIZA UWARUNOWAē ĝRODOWISKOWYCH.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie inwentaryzacji udostĊpnionych przez RDOĝ we Wrocáawiu.

Rozdziaá 10. WystĊpowanie obszarów naturalnych zagroĪeĔ geologicznych
x
x

Na terenie miasta wystĊpują obszary naturalnych zagroĪeĔ geologicznych. Wyznaczono je na podstawie
„Przeglądowej mapy osuwisk i obszarów predysponowanych do wystĊpowania ruchów masowych w
Województwie DolnoĞląskim” PaĔstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
Na podstawie analizy hipsometrii powierzchni miasta – wskazano obszary gdzie spadki terenu
przekraczają 15 stopni.

Rozdziaá 11. WystĊpowanie udokumentowanych záóĪ kopalin oraz zasobów
wód podziemnych
x
x
x

Na terenie miasta wystĊpowaáo udokumentowane záoĪe kruszyw naturalnych „Brzozowie” – obecnie záoĪe
nie jest publikowane na mapach PaĔstwowego Instytutu Geologicznego, PaĔstwowego Instytutu
Badawczego (http://web3.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm, https://geolog.pgi.gov.pl/#name=6e0e6o01yw).
ZáoĪe kruszyw naturalnych „Kudowa-Sáone I” zostaáo skreĞlone z bilansu zasobów decyzją nr 15/G/09
OĝR 751/63-4/09 Starosty Káodzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r.
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 25 w związku z § 5 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego
2006 r. w sprawie záóĪ wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz záóĪ
innych kopalin leczniczych, a takĪe zaliczenia kopalin pospolitych z okreĞlonych záóĪ lub jednostek
geologicznych do kopalin podstawowych, záoĪe wód leczniczych w Kudowie-Zdroju „Kudowa” jest záoĪem
podstawowym.
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Rozdziaá 12. WystĊpowanie terenów górniczych
podstawie przepisów odrĊbnych
x

x

wyznaczonych

na

Na terenie miasta wystĊpuje teren górniczy záoĪa wód leczniczych „Kudowa” (wyznaczonego na
podstawie koncesji nr 166/93, wydanej dnia 16.07.1993 r. przez Ministra Ochrony ĝrodowiska, Zasobów
Naturalnych i LeĞnictwa na okres 20 lat, zaktualizowanej o wspóárzĊdne granic obszaru górniczego
decyzją Ministra Ochrony ĝrodowiska, Zasobów Naturalnych i LeĞnictwa nr BKk/MZ/1214/96 z dnia
5.07.1996 r., zmienionej w związku z komercjalizacją Zespoáu Uzdrowisk Káodzkich decyzją nr
DG/hg/JW/487-824b/99 Ministra Ochrony ĝrodowiska, Zasobów Naturalnych i LeĞnictwa z dnia
11.03.1996 r. - obowiązywaáa do dnia 16.07.2013 r.), którego obszar okreĞla obecnie obowiązująca
decyzja nr 18/2013 Marszaáka Województwa DolnoĞląskiego z dnia 28.06.2013 r., teren ten, identyczny
z obszarem górniczym, posiada nr 5/1/47 w rejestrze terenów górniczych – powierzchnia caáego terenu
górniczego (áącznie z obszarem poza miastem), toĪsamego z obszarem górniczym wynosi 14725000 m2.
GranicĊ záoĪa, terenu i obszaru górniczego záoĪa wód leczniczych „Kudowa” oznaczono jako informacjĊ
na rysunku studium „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”.
Na terenie górniczym záoĪa wód leczniczych „Kudowa” wszelkie inwestycje związane z moĪliwą gáĊboką
ingerencją pod powierzchnią terenu wymagają uwzglĊdnienia potrzeby ochrony tego záoĪa.
Na obszarze miasta wystĊpowaá teren górniczy záoĪa kruszyw naturalnych (záoĪe pospolite) „Brzozowie”,
wyznaczonego na podstawie koncesji nr 03/GF/07 [OĝR 7510/07/07] wydanej przez StarostĊ
Powiatowego w Káodzku w dniu 2007-08-31 (obowiązywaá do dnia 2017-08-31) – powierzchnia terenu
górniczego toĪsamego z obszarem górniczym wynosiá 19252 m2.
Na podstawie decyzji, znak PG.6522.8.2.2017 Starosty Powiatowego w Káodzku z dnia 01.09.2017 r.
obszar ten zostaá wykreĞlony z rejestru obszarów górniczych.

Rozdziaá 13. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym
stopieĔ uporządkowania gospodarki wodno-Ğciekowej,
energetycznej oraz gospodarki odpadami
x

x
x
x
x
x
x
x

Systemy komunikacji drogowej są prawidáowe, posiadają dobrze ustaloną gradacjĊ klas i wymagają
wprowadzenia nieznacznych zmian (poza koniecznoĞcią przeprowadzenia nowych przebiegów obwodnic
miasta w ciągu drogi krajowej nr 8 oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387). Sieü kolejowa jest
wystarczająca na potrzeby miasta dot. poáączenia z obszarem Polski. Ciąg dalszy tej linii, biegnący do
Czech ulegá likwidacji jednak odtworzenie tej linii jest moĪliwe na podstawie ustawy o transporcie
kolejowym.
Sieü wodociągowa jest w dobrym stanie.
CzĊĞü sieci kanalizacji deszczowej jest w záym stanie technicznym i wymaga wymiany oraz tam gdzie jest
to sieü ogólnospáawna – bĊdzie podlegaáa rozdzieleniu kanalizacji sanitarnej od deszczowej.
Kanalizacja sanitarna jest w dobrym stanie. CzĊĞü sieci jest ogólnospáawna – co wymaga przebudowy
(rozdzielenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej).
DostĊp do gazu przewodowego jest wystarczający. Sieü gazowa jest wystarczająca – przyáączenie do
sieci gazowej posiada ponad niĪ 80% budynków.
Zaopatrzenie w energiĊ elektryczną jest zadowalające.
Gospodarka cieplna jest zadowalająca i rozwija siĊ we wáaĞciwym kierunku (realizuje siĊ coraz wiĊcej
kotáowni gazowych.
Gospodarka odpadami jest wáaĞciwa i nie wymaga zmian.

Rozdziaá 14. Zadania sáuĪące realizacji ponadlokalnych celów
publicznych
x

x
x
x

Zachowanie unikalnego (w skali europejskiej) charakteru miasta. Skala i charakter ukáadu osadniczego
miasta winny byü utrzymane, wzmacniając znaczenie czĊĞci centralnej. Rozwiązania ukáadu
przestrzennego winny zaĞ wyraĪaü siĊ nie tyle w kategoriach jego wzrostu przestrzennego, ile w kategorii
jego przebudowy.
Utrwalenie i rozwój terenów sáuĪących funkcji uzdrowiskowej i rekreacyjnej miasta.
Zapewnienie rezerwy terenu, umoĪliwiającej odtworzenie linii kolejowej Kudowa - Nachod.
Zgodnie z Postanowieniem Nr 51/422/18 z dnia 14.08.2018 r. Zarządu Województwa DolnoĞląskiego:
„W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa DolnoĞląskiego, Perspektywa 2020,
przyjĊtego Uchwaáą Nr XLVlIl/1622/14 Sejmiku Województwa DolnoĞląskiego z dnia 27 marca
2014 r. i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22 maja 2014 r. poz. 2448, na terenie miasta
Kudowa-Zdrój ujĊto nastĊpujące zadania sáuĪące realizacji ponadlokalnych celów publicznych:
o znaczeniu krajowym:
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-

„MiĊdzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska Káodzkie”" – lista projektów
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Káodzko Nowe - Kudowa Zdrój na odcinku
Duszniki Zdrój - Kudowa Zdrój - Zestawienie inwestycji zawartych w Wieloletnim Programie
Inwestycji Kolejowych na lata 2010-2013,
o znaczeniu wojewódzkim:

-

-

„Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnoĞląskie] sieci szkieletowej”,
(zadanie zrealizowane) - lndykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych dla
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoĞląskiego na lata 2007-2013,
„Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnoĞląskiej sieci szkieletowej”,
(zadanie zrealizowane) ~ Wykaz zadaĔ przewidzianych do finansowania w ramach limitów
zobowiązaĔ okreĞlonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorządu Województwa
DolnoĞląskiego."

Rozdziaá 15. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej
x

Dziaáania zapobiegawcze polegające na czyszczeniu i udraĪnianiu przepustów i rowów melioracyjnych
oraz planowana odbudowa zbiornika przeciwrumoszowego i przeciwpowodziowego na potoku
Trzemeszna a takĪe wykorzystanie do celów retencyjnych zbiornika „DaĔczówka” są caákowicie
wystarczające.
x Na obszarze miasta Kudowa-Zdrój nie wystĊpują obszary szczególnego zagroĪenia powodzią.
W opracowaniu DZIAàU II – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO uwzglĊdniono
wnioski záoĪone w sprawie zmiany planu miejscowego, których realizacjĊ uniemoĪliwiaáy ustalenia
obowiązującego dotychczas studium. LokalizacjĊ tych wniosków przedstawiono na rysunku uwarunkowaĔ nr
5 WNIOSKI O ZMIANĉ PLANU.

ħródáo: opracowanie wáasne
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CZĉĝû II. TEKST STUDIUM
- okreĞlenie KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
UĪyte w niniejszym studium okreĞlenia oznaczają:
1) plan miejscowy – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
2) zabudowa – budynek lub zespóá budynków zdefiniowanych w Rozporządzeniu RM
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB);
3) obszar istniejącej zabudowy – obszar zabudowany, czĊĞciowo zabudowany lub
sąsiadujący z tymi obszarami tzn. poáoĪony w odlegáoĞci mniejszej niĪ 50 m od
nich;
4) wskaĨnik zabudowy – procentowy udziaá powierzchni zabudowy budynku lub
zespoáu budynków do powierzchni dziaáki budowlanej;
5) tereny zielone – termin zdefiniowany w ustawie o uzdrowiskach;
6) tereny zabudowy celu publicznego – tereny, na których lokalizowane są lub bĊdą
obiekty bĊdące wynikiem realizacji celu publicznego okreĞlonego w przepisach
o gospodarce nieruchomoĞciami.

Rozdziaá 1a. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz
w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu
krajobrazowego
Obecnie Zarząd Województwa DolnoĞląskiego nie dysponuje jeszcze audytem krajobrazowym
dla obszaru miasta Kudowa-Zdrój.
1a. 1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta zostaáy okreĞlone na rysunku
studium pn. „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” poprzez:
wydzielenie stref funkcjonalnych:
Z1 – obejmująca obszar centrum uzdrowiskowego miasta, w tym obszar strefy A
ochrony uzdrowiskowej; dominujące przeznaczenie to: tereny zabudowy
uzdrowiskowej i urządzeĔ uzdrowiskowych wraz z niezbĊdnymi usáugami, obiektami
i terenami publicznymi, zabudowĊ mieszkaniową oraz tereny zieleni urządzonej
i ogrodów dziaákowych wraz z niezbĊdnymi obiektami i terenami publicznymi, a takĪe
terenami niezbĊdnymi do realizacji potrzeb komunalnych, w tym parkingów
publicznych;
Z2 – obejmująca obszary zwartej zabudowy poáoĪone miĊdzy centrum miasta
a istniejącą drogą krajową nr 8; dominujące przeznaczenie to: tereny zabudowy
mieszkaniowej i usáugowej wraz z niezbĊdnymi obiektami i terenami publicznymi,
a takĪe terenami niezbĊdnymi do realizacji potrzeb komunalnych, w tym parkingów
publicznych;
Z3 – obejmująca obszary zwartej zabudowy sąsiadujące z centrum miasta, czĊĞü
dzielnicy Sáone i Brzozowie; dominujące przeznaczenie to: tereny zabudowy
mieszkaniowej, usáugowej i zabudowy zagrodowej wraz z niezbĊdnymi obiektami
i terenami publicznymi, a takĪe terenami niezbĊdnymi do realizacji potrzeb
komunalnych, w tym parkingów publicznych;
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Z4 – obejmująca obszary ekstensywnej zabudowy poáoĪone peryferyjnie wzglĊdem
centrum miasta, dominujące przeznaczenie to: tereny usáug turystyki i rekreacji,
zabudowy mieszkaniowej, usáugowej i zagrodowej, tereny zieleni urządzonej i ogrodów
dziaákowych
wraz
z niezbĊdnymi
obiektami
i terenami
publicznymi,
a takĪe terenami niezbĊdnymi do realizacji potrzeb komunalnych, w tym parkingów
publicznych;
Z5 – obejmująca obszary leĪące wzdáuĪ ul. Gáównej oraz obszary przy drodze do
Brzozowia w sąsiedztwie nieczynnego skáadowiska odpadów; dominujące
przeznaczenie to: tereny zabudowy wielofunkcyjnej: usáugowej, mieszkaniowej,
skáadów, magazynów i istniejącej produkcji, ogrodów dziaákowych, wraz
z niezbĊdnymi obiektami i terenami publicznymi, a takĪe terenami niezbĊdnymi do
realizacji potrzeb komunalnych, w tym parkingów publicznych; dopuszcza siĊ
dziaáalnoĞü wytwórczą za wyjątkiem zakáadów przemysáowych;
Z6 – obejmująca obszary poáoĪone przy drodze do Jakubowic i na Górze Parkowej;
dominujące przeznaczenie to tereny sportu i rekreacji;
obszarów oznaczonych symbolami:
O – obszar poáoĪony przy ulicy Nad Potokiem, przeznaczony pod teren
gospodarowania odpadami, w tym: oczyszczalniĊ Ğcieków i punkt selektywnej
segregacji odpadów komunalnych;
T – obszar poáoĪony na Górze Parkowej, przeznaczony pod teren telekomunikacji;
TO – obszary poáoĪone poza strefami funkcjonalnymi, przeznaczone pod tereny
rolnicze, w tym istniejące ogrody dziaákowe; dopuszcza siĊ lokalizacjĊ obiektów
okreĞlonych w poz. 1a.8;
OZE – obszar poáoĪony w rejonie oczyszczalni Ğcieków; przeznaczony pod teren
lokalizacji urządzeĔ wytwarzających energiĊ z odnawialnych Ĩródeá o mocy
przekraczającej 100 kW wraz ze strefą ochronną – dopuszcza siĊ wykorzystanie
wyáącznie energii sáonecznej lub geotermalnej;
obszarów oznaczonych na rysunku studium kolorem:
ciemnozielonym – obszary lasów, zagospodarowanie zgodnie z planem urządzenia
lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu z uwzglĊdnieniem zadaĔ
ochronnych Parku Narodowego Gór Stoáowych; na terenie lasów dopuszcza siĊ
lokalizacjĊ obiektów i urządzeĔ do obsáugi ruchu turystycznego;
niebieskim – tereny wód powierzchniowych Ğródlądowych.
1a. 2. Dla obszaru PARKU NARODOWEGO GÓR STOàOWYCH (PNGS) – przewiduje siĊ
ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrĊbnymi. Ustalenie zasad
zagospodarowania i realizacja jego elementów - zgodnie z planem ochrony parku
narodowego.
W granicach STREFY BUFOROWEJ PNGS, w pasie terenu o szerokoĞci 200 m od
granicy Parku, w planach miejscowych naleĪy uwzglĊdniü wymagania zawarte
w Planie Ochrony PNGS (w strefie buforowej obowiązuje zakaz zalesieĔ oraz
zabudowy; zakaz zabudowy nie dotyczy terenów istniejącej zabudowy oraz tych, które
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zostaáy wskazane pod zabudowĊ w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących w dniu wejĞcia w Īycie planu ochrony).
1a. 3. Na obszarze miasta wyznacza siĊ jeden obszar (teren nieczynnego skáadowiska
odpadów komunalnych w Brzozowiu) – jako wymagający rekultywacji.
1a. 4. Wskazuje siĊ, jako obowiązujące przy opracowywaniu planów miejscowych,
zachowanie minimalnych rezerw terenu dla przebiegów wszystkich wskazanych
w studium elementów systemu komunikacji.
1a. 5. Ustalony kierunek zmian w strukturze przestrzennej miasta dotyczy zmian
dokonywanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Utrzymanie w planach miejscowych dotychczasowego zagospodarowania
i przeznaczenia/uĪytkowania obiektów/terenów nie stanowi zmiany w strukturze
przestrzennej gminy, tym samym jest zgodne z kierunkami zagospodarowania
przestrzennego okreĞlonymi w studium. W planach miejscowych dopuszcza siĊ korekty
przebiegu granic stref funkcjonalnych w pasie o szerokoĞci do 50 m, o ile nie
spowoduje to negatywnego wpáywu na ochronĊ przyrody, nie bĊdzie znacząco
negatywnie oddziaáywaü na obszary Natura 2000 i nie naruszy innych przepisów prawa
materialnego.
1a. 6. Na caáym obszarze gminy dopuszcza siĊ lokalizacjĊ obiektów i urządzeĔ
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, stanowiącej obsáugĊ wyznaczonych
obszarów stref funkcjonalnych, o ile ograniczenie takiej lokalizacji nie wynika
z przepisów odrĊbnych.
1a. 7. Dla sieci przesyáowych naleĪy wyznaczyü ochronny pas terenu, w którym,
odpowiednio do przepisów odrĊbnych, naleĪy ograniczyü sposób zagospodarowania
i zabudowy.
1a. 8. Na obszarach stref funkcjonalnych gdzie przewiduje siĊ zabudowĊ oraz na
obszarach TO dopuszcza siĊ lokalizacjĊ obiektów infrastruktury związanej z geotermią.
Dziaáania podejmowane w granicach terenu górniczego záoĪa wód leczniczych
„Kudowa”, w szczególnoĞci wszelkie inwestycje związane z moĪliwą gáĊboką
ingerencją pod powierzchnią terenu wymagają (w zakresie projektowania,
wykonywania, eksploatacji i likwidacji danej dziaáalnoĞci) uwzglĊdnienia potrzeby
ochrony tego záoĪa, które podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geologiczne i górnicze.
1a. 9. Na rysunku studium, jako warstwĊ informacyjną, oznaczono granice stref ochrony
uzdrowiskowej. Przeznaczenie terenów w planach miejscowych winno uwzglĊdniaü
ustalone kierunki zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych stref
funkcjonalnych w powiązaniu z ograniczeniami wynikającymi z poáoĪenia w strefie
ochrony uzdrowiskowej. Granice stref uzdrowiskowych mogą ulec zmianom zgodnie ze
Statutem uzdrowiska.
OkreĞlone wyĪej kierunki zagospodarowania w poszczególnych strefach, w tym
dopuszczenia, winny uwzglĊdniaü ograniczenia wynikające poáoĪenia w granicach
obszarów prawnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie
przyrody i ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
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Rozdziaá 1.b. Kierunki i wskaĨniki dotyczące zagospodarowania oraz
uĪytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod
zabudowĊ oraz tereny wyáączone spod zabudowy
1b.1. W wyznaczonych strefach funkcjonalnych ustala siĊ nastĊpujące kierunki i wskaĨniki
dotyczące zagospodarowania oraz uĪytkowania terenów:
1) przyjmuje siĊ, Īe wskaĨnik zabudowy nie moĪe przekroczyü 55%, przy czym na
obszarach istniejącej zabudowy i w strefie Z5 dopuszcza siĊ 100% pod warunkiem
speánienia warunku okreĞlonego w pkt 2;
2) przyjmuje siĊ, Īe udziaá powierzchni biologicznie czynnej nie moĪe byü mniejszy niĪ
45%, przy czym na obszarach istniejącej zabudowy, w pasie terenów zabudowy
poáoĪonych bezpoĞrednio przy drogach wyznaczonych na rysunku studium dopuszcza
siĊ 0% pod warunkiem speánienia wymogów przepisów ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych w zakresie procentowego udziaáu terenów zielonych w strefach
ochrony uzdrowiskowej;
3) przyjmuje siĊ, Īe na terenie miasta dominuje zabudowa niska przy czym w strefach Z1,
Z2 i Z5 oraz w obszarach istniejącej zabudowy dopuszcza siĊ zabudowĊ
Ğredniowysoką; dopuszcza siĊ zachowanie wysokoĞci istniejących obiektów
budowlanych;
4) przyjmuje siĊ, Īe budynki o wysokoĞci powyĪej 7 m bĊdą kryte dachami stromymi
o nachyleniu do 45 stopni, w tym dachami mansardowymi, przy czym dopuszcza siĊ
inne rozwiązania gdy uzasadnia to architektura istniejącej sąsiadującej zabudowy lub
gdy realizowana jest zabudowa celu publicznego; na obszarze strefy Z5 dopuszcza siĊ
dachy páaskie bez wzglĊdu na wysokoĞü wtedy gdy nie bĊdzie to zabudowa
mieszkaniowa;
5) w granicach obszarów wpisanych do rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji
zabytków dopuszcza siĊ odstąpienie od powyĪszych zasad o ile jest to konieczne
z powodu wymogów ochrony konserwatorskiej zabytku.
1b.2. Przebudowa, modernizacja, odbudowa czy rozbudowa nie jest realizacją nowej
zabudowy, o której mowa wyĪej. Dla terenów zainwestowanych dopuszcza siĊ
zachowanie dotychczasowych parametrów i wskaĨników zabudowy i zagospodarowania
terenów z tolerancją do 20%.
1b.3. Dla terenów „O” i „T” oraz zabudowy infrastruktury geotermalnej dopuszczonej na
obszarach „TO”:
1) dopuszczalna wysokoĞü nowej zabudowy do 15 m,
2) wskaĨnik zabudowy do 75%,
3) wskaĨnik udziaáu powierzchni biologicznie czynnej winien uwzglĊdniaü wymagania
wynikające z poáoĪenia w strefie ochrony uzdrowiskowej.
1b.4. Dla terenu „OZE”:
1) dopuszczalna wysokoĞü projektowanej zabudowy do 10 m,
2) wskaĨnik zabudowy do 50%,
3) wskaĨnik udziaáu powierzchni biologicznie czynnej winien uwzglĊdniaü wymagania
wynikające z poáoĪenia w strefie ochrony uzdrowiskowej.
1b.5. Dla obszarów „TO” ustala siĊ zakaz zabudowy, przy czym dopuszcza siĊ:
1) inwestycje celu publicznego w zakresie urządzeĔ infrastruktury technicznej,
zdefiniowanych w ustawie o gospodarce nieruchomoĞciami;
2) zachowanie istniejących ogrodów dziaákowych;
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3) obiekty infrastruktury geotermalnej;
4) na terenach w bezpoĞrednim sąsiedztwie ze strefami funkcjonalnymi lokalizacjĊ
niekubaturowego zagospodarowania nierolniczego w formie zieleni urządzonej wraz
z elementami maáej architektury.
1b.6. Dopuszcza siĊ korekty wskaĨników zabudowy i zagospodarowania terenów
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jeĞli uwarunkowania
wynikające z istniejącej zabudowy i istniejącego zagospodarowania na terenie
nieruchomoĞci lub w bezpoĞrednim sąsiedztwie wskazują na moĪliwoĞü takiej
korekty.
1b.7. Ustala siĊ dla wszystkich obiektów krytych dachem stromym (tzn. o spadku powyĪej
30%) pokrycie w kolorze czerwonej dachówki ceramicznej, brązowej lub grafitowej,
dla obiektów krytych dachem páaskim pokrycie winno byü w kolorze grafitowym lub
czarnym.

Rozdziaá 3. Obszary oraz zasady ochrony Ğrodowiska i jego zasobów,
ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu
kulturowego i uzdrowiska
3.1. W granicach administracyjnych miasta wystĊpują:
1) Park Narodowy Gór Stoáowych wraz z otuliną utworzony na podst. rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 16 wrzeĞnia 1993 r. w sprawie utworzenia Parku
Narodowego Gór Stoáowych (Dz. U. z 1993 r., Nr 88, poz. 407):
a) status ochrony: ochrona parku wraz z otuliną rokrocznie ustalana na
podstawie zadaĔ ochronnych dla PNGS okreĞlanych zarządzeniem Ministra
ĝrodowiska – ostatnie Zarządzenie Ministra ĝrodowiska w sprawie zadaĔ
ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stoáowych wydano z dnia 8 stycznia
2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 6);
b) PNGS nie posiada planu ochrony;
2) Obszar Natura 2000 – SOO „Góry Stoáowe” (PLH020004):
a) status ochrony: obowiązują zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór
Stoáowych,
b) obszar posiada SFD,
c) obszar nie posiada planu zadaĔ ochronnych;
3) Obszar Natura 2000 – OSO „Góry Stoáowe” (PLB020006) obejmujący caáe miasto
w granicach administracyjnych:
a) status ochrony: dla czĊĞci obszaru obowiązują zadania ochronne dla Parku
Narodowym Gór Stoáowych,
b) obszar posiada SFD,
c) obszar nie posiada planu zadaĔ ochronnych;
4) obszar gáównego zbiornika wód podziemnych - GZWP nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-Zdrój – Bystrzyca Káodzka”, gdzie obowiązują zasady ochrony
okreĞlone w przepisach odrĊbnych;
5) Obszar i Teren Górniczy záoĪa wód leczniczych „Kudowa”, gdzie obowiązują
zasady ochrony okreĞlone w koncesji wydanej przez Ministra Ochrony ĝrodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeĞnictwa;
6) obszary stref ochrony uzdrowiskowej (A, B i C), gdzie obowiązują ograniczenia
dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenów okreĞlone w „Statucie
Uzdrowiska Kudowa-Zdrój” uchwalonym przez RadĊ Miejską Kudowy-Zdroju oraz
w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
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Zmiany granic stref uzdrowiskowych naleĪą do kompetencji Rady Miejskiej,
ich oznaczenie na rysunku studium jest informacyjne i moĪe byü zmienione
uchwaáą RM niezaleĪnie od ustaleĔ studium.
3.2. W studium uwzglĊdnia siĊ nastĊpujące elementy Ğrodowiska naturalnego poprzez
wycofanie terenów zabudowy z obszarów, na których wystĊpują siedliska chronione.
W miejscach wystĊpowania chronionych i rzadkich zwierząt naleĪy ograniczyü zakres
i termin prac budowlanych dostosowując je do ochrony okresów lĊgowych zwierząt.
Nie wyklucza siĊ zewidencjonowania nowych siedlisk – naleĪy przyjąü, Īe zasady
ochrony siedlisk są nadrzĊdne nad zasadami zabudowy.
Korekty zasiĊgu obszarów, na których wystĊpują siedliska chronione wymagają
uwzglĊdnienia w nowo tworzonych planach miejscowych.
3.3. Zapewnia siĊ nastĊpujące warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej
gospodarki zasobami Ğrodowiska (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Ğrodowiska), w szczególnoĞci poprzez:
1) ustalenie programu racjonalnego gospodarowania gruntami, polegającego na
obowiązku prowadzenia gospodarki leĞnej zgodnie z planem urządzenia lasu na
obszarach leĞnych wyznaczonych w studium,
2) uwzglĊdnienie obszarów wystĊpowania záóĪ kopalin oraz obecnych i przyszáych
potrzeb eksploatacji tych záóĪ – na obszarze miasta wystĊpuje jedno záoĪe kopaliny
wód leczniczych „Kudowa”, którego zasady eksploatacji okreĞlono w koncesji;
dziaáania podejmowane w granicach terenu górniczego záoĪa wód leczniczych
„Kudowa”, w szczególnoĞci wszelkie inwestycje związane z moĪliwą gáĊboką
ingerencją pod powierzchnią terenu wymagają (w zakresie projektowania,
wykonywania, eksploatacji i likwidacji danej dziaáalnoĞci) uwzglĊdnienia potrzeby
ochrony tego záoĪa, które podlega ochronie zgodnie z przepisami odrĊbnymi –
ustawa Prawo geologiczne i górnicze;
3) zapewnienie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miasta, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania Ğcieków,
gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz
urządzania i ksztaátowania terenów zieleni, polegające na:
a) ustaleniu zasad rozwoju systemów infrastruktury technicznej, w tym: gospodarki
wodnej, systemów odprowadzania i unieszkodliwiania Ğcieków, gospodarki
odpadami i kierunków rozwoju systemów komunikacji – ustalenia zawarto
w odpowiednich, zgodnych z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, rozdziaáach niniejszego studium;
b) zagwarantowaniu odpowiedniego udziaáu terenów zielonych w strefach ochrony
uzdrowiskowej,
c) ustaleniu zakazu zabudowy dla ok. 73% powierzchni miasta;
4) uwzglĊdnienie koniecznoĞci ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem
w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej polegające na ograniczeniu wielkoĞci
przestrzeni rolniczej;
5) zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych Ğrodowiska, polegające na:
a) okreĞleniu stref ochrony krajobrazowej,
b) okreĞleniu obszarów wymagających rekultywacji;
6) uwzglĊdnienie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich
skutkom poprzez okreĞlenie obszarów naraĪonych na niebezpieczeĔstwo osuwania
siĊ mas ziemnych i ustalenie tam zakazu zabudowy;
7) uwzglĊdnienie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi,
ochrony przed haáasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi, polegające na
ustaleniu odpowiednich wytycznych i wskaĨników zabudowy oraz zagospodarowania
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terenów – ustalenia zawarto w odpowiednich, zgodnych z ustawą z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozdziaáach niniejszego
studium.
3.4. Przy wskazywaniu kierunków przeznaczenia terenów na poszczególne cele oraz przy
okreĞlaniu zadaĔ związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania
terenu, ustalono proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich
równowagi przyrodniczej i prawidáowych warunków Īycia, áącznie z wykluczeniem
lokalizacji inwestycji, mogących powodowaü ponadnormatywne obciąĪenie Ğrodowiska
poza granicami dziaáek, do których inwestor lub uĪytkownik ma tytuá prawny. Ustalenia
zawarto w odpowiednich, zgodnych z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, rozdziaáach niniejszego studium.
3.5. Nie okreĞlono sposobów zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku
dziaáalnoĞci czáowieka, klĊsk Īywioáowych oraz ruchów masowych ziemi poniewaĪ na
obszarze miasta nie wystĊpują obszary zdegradowane w wyniku dziaáalnoĞci
czáowieka, klĊsk Īywioáowych oraz ruchów masowych ziemi.
3.6. Wymagania oraz obszary i zasady ochrony Ğrodowiska i jego zasobów, ochrony
przyrody i uzdrowiska okreĞlono na podstawie opracowania ekofizjograficznego,
opracowanego na potrzeby niniejszego dokumentu oraz map obrazujących lokalizacje
chronionych siedlisk na terenie miasta Kudowa-Zdrój przekazanych w czerwcu 2018
roku przez RDOĝ we Wrocáawiu.
3.7. Na rysunku studium wyznaczono strefĊ ochrony krajobrazu celem ochrony wskazanych
obszarów przed lokalizacją dysharmonijnych obiektów lub dominant przestrzennych
zarówno wysokoĞciowych jak i kubaturowych; zasiĊg strefy moĪe ulec zmianie na etapie
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ochrona
krajobrazu kulturowego powinna byü zapewniona na obszarach ujĊtych w rejestrze
zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Rozdziaá 4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspóáczesnej
4.1. Na rysunku studium „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”
wskazano obszary ochrony konserwatorskiej:
1) obszary wpisane do rejestru zabytków;
2) obszary wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) stanowiska archeologiczne.
Obszary wpisane do rejestru zabytków, obszary wpisane do wojewódzkiej ewidencji
zabytków oraz stanowiska archeologiczne stanowią warstwĊ informacyjną rysunku
studium.
4.2. OchronĊ konserwatorską zabytków archeologicznych naleĪy kaĪdorazowo ustalaü
w porozumieniu z odpowiednimi sáuĪbami ochrony zabytków archeologicznych
uwzglĊdniając bieĪące informacje wynikające z opracowania AZP dla miasta – zasady
ochrony zabytków archeologicznych okreĞlają przepisy odrĊbne.
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4.3. Zasady ochrony obiektów i terenów znajdujących siĊ w rejestrze zabytków
i w wojewódzkiej ewidencji zabytków są nastĊpujące:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytków, obiekty ujĊte wojewódzkiej ewidencji
zabytków są warstwą informacyjną studium – przy sporządzaniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego kaĪdorazowo naleĪy je zaktualizowaü;
2) zaleca siĊ by obszary wpisane do rejestru zabytków objĊte byáy strefą A ochrony
konserwatorskiej, obszary ujĊte w wojewódzkiej ewidencji zabytków objĊte byáy
strefą B ochrony konserwatorskiej; w ramach ochrony naleĪy ustaliü:
a) rygory – wymagania w formie nakazów i dopuszczeĔ dziaáaĔ inwestycyjnych
związanych z obiektem zabytkowym i otoczeniem tego obiektu, mogą dotyczyü
sąsiadujących obiektów niebĊdących zabytkiem,
b) postulaty – kierunki dziaáaĔ poĪądanych z punktu widzenia konserwatorskiego,
od których moĪliwe jest odstĊpstwo w wypadku istotnej kolizji z innymi
ustaleniami planu.
3) wokóá miejsc wystĊpowania zabytków archeologicznych naleĪy wyznaczyü strefĊ
ochronną – zasady ochrony wynikają z przepisów ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.

Rozdziaá 5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej
5.1. Kierunki rozwoju systemów komunikacji
1. Wyznacza siĊ podstawowy ukáad komunikacyjny miasta, w skáad którego wchodzą:
1) droga krajowa w ciągu drogi nr 8 – klasy technicznej „gáówna” lub wyĪsza;
2) droga wojewódzka w ciągu drogi nr 387 – klasy technicznej „zbiorcza” lub
wyĪsza;
3) waĪniejsze drogi gminne – minimum klasy technicznej „lokalna”.
2. Wyznacza siĊ kierunki rozwoju ukáadu komunikacyjnego miasta oznaczone na rysunku
studium „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” linią przerywaną,
w skáad którego wchodzą:
1) postulowany przez gminĊ przebieg drogi krajowej w ciągu drogi nr 8 – klasy
technicznej „gáówna ruchu przyspieszonego” (kolor czarny);
2) postulowany przez gminĊ przebieg drogi wojewódzkiej w ciągu drogi nr 387 –
klasy technicznej „zbiorcza” lub wyĪsza (kolor czarny);
3) postulowany przez gminĊ przebieg waĪniejszej drogi gminnej – minimum klasy
technicznej „lokalna” (kolor szary).
3. Ukáad dróg obsáugujących poszczególne nieruchomoĞci (drogi publiczne i wewnĊtrzne)
nie zostaá uwidoczniony na rysunku studium. Drogi publiczne winny byü realizowane
jako ulica klasy technicznej „dojazdowa” lub „lokalna”, drogi wewnĊtrzne jako ulica lub
ciąg pieszo-jezdny.
4. Przebieg istniejącej linii kolejowej uwidoczniono na rysunku studium „KIERUNKI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”.
5.2. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej.
1. Ustala siĊ nastĊpujące zasady rozwoju systemów infrastruktury technicznej:
1) zakáada siĊ dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w granicach
aglomeracji Kudowy-Zdroju;
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2) dopuszcza siĊ indywidualne rozwiązania zaopatrzenia w wodĊ i odbioru Ğcieków na
obszarach miasta poáoĪonych poza granicami aglomeracji, w tym lokalizacjĊ
lokalnych oczyszczalni Ğcieków;
3) indywidualne rozwiązania dotyczące odbioru Ğcieków nie mogą powodowaü
zagroĪenia zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych;
4) zakáada siĊ rozwój dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej w oparciu o istniejący
GPZ;
5) zakáada siĊ rozwój dystrybucyjnej sieci gazowej przez rozbudowĊ istniejącej sieci
w oparciu o zasilanie gazem z SRP Jeleniów;
6) rezerwy terenów pod sieci przesyáowe elektroenergetyczne WN i gazowe wc naleĪy
ustalaü w planach miejscowych zgodnie z proponowanymi przez administratorów
przebiegami z zastrzeĪeniem moĪliwoĞci wprowadzania korekt jeĞli proponowane
przebiegi uniemoĪliwiają zagospodarowanie dziaáek przeznaczonych pod zabudowĊ lub
w inny sposób naruszają interes prawny ich wáaĞcicieli; dla istniejącej linii WN (110 kV)
naleĪy w planach miejscowych wyznaczyü pas technologiczny o szerokoĞci do 15 m od
osi tej linii, w wyznaczonym pasie technologicznym zakazuje siĊ lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej;
7) w zakresie telekomunikacji przewiduje siĊ rozwój systemów telekomunikacyjnych
i teleinformatycznych, w tym szerokopasmowego dostĊpu do Internetu,
przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na
usáugi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, poáączonych z systemem sieci
wojewódzkiej i krajowej, z zachowaniem wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju
usáug i sieci telekomunikacyjnych.
2. Lokalizacja infrastruktury technicznej w planach miejscowych winna uwzglĊdniaü
zasadĊ ostroĪnoĞci sformuáowaną w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia
2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpáywu pól elektromagnetycznych
na zdrowie.
3. W zmianach planów miejscowych naleĪy uwzglĊdniü postanowienia zawarte w § 5
rozporządzenia nr 2 Wojewody DolnoĞląskiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji: Bardo, Jemielno, Kamienna Góra, Kowary, Kudowa-Zdrój,
Lubin, OleĞnica, Oldrzychowice Káodzkie, Pieszyce, Waábrzych, Wąsosz, WiĔsko,
Zawonia, ĩmigród, ĩukowice (Dz. Urz. Woj. DolnoĞląskiego Nr 53,z dnia 10 marca
2006 r., poz. 871).

Rozdziaá 6. Obszary, na których rozmieszczone bĊdą inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym
6.1. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym naleĪy lokalizowaü zgodnie
z ustaleniami studium okreĞlonymi w rozdziale 1a.
6.2. Ograniczenia i zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym nie
dotyczą dróg, budowli wodnych i terenowych urządzeĔ rekreacyjnych (nie
zawierających budynków).
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Rozdziaá 7. Obszary, na których rozmieszczone bĊdą inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami
planu zagospodarowania przestrzennego województwa
i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1
7.1. Obszary, na których rozmieszczone bĊdą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym wyznaczono w studium, są to:
 przebieg drogi krajowej (istniejący);
 przebieg drogi wojewódzkiej (istniejący);
 przebieg istniejącej linii kolejowej.
7.2. Inne inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym moĪna lokalizowaü na
obszarze miasta, zgodnie z aktualnym programem zadaĔ inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym okreĞlonym w planie województwa dolnoĞląskiego lub
programem zadaĔ rządowych, po przeprowadzeniu wáaĞciwej procedury
lokalizacyjnej, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
7.3. Zgodnie z Postanowieniem Nr 51/422/18 z dnia 14.08.2018 r. Zarządu Województwa
DolnoĞląskiego:
„W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa DolnoĞląskiego, Perspektywa 2020,
przyjĊtego Uchwaáą Nr XLVlIl/1622/14 Sejmiku Województwa DolnoĞląskiego z dnia 27 marca 2014 r.
i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 22 maja 2014 r. poz. 2448, na terenie miasta Kudowa-Zdrój
ujĊto nastĊpujące zadania sáuĪące realizacji ponadlokalnych celów publicznych:
o znaczeniu krajowym:
-

„MiĊdzynarodowy turystyczny produkt markowy „Uzdrowiska Káodzkie”" – lista projektów indywidualnych
dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,

-

Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Káodzko Nowe - Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój
- Kudowa Zdrój - Zestawienie inwestycji zawartych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych na
lata 2010-2013,
o znaczeniu wojewódzkim:

-

„Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnoĞląskie] sieci szkieletowej”, (zadanie
zrealizowane) - lndykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych dla Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa DolnoĞląskiego na lata 2007-2013,

-

„Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnoĞląskiej sieci szkieletowej”, (zadanie
zrealizowane) - Wykaz zadaĔ przewidzianych do finansowania w ramach limitów zobowiązaĔ
okreĞlonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorządu Województwa DolnoĞląskiego."
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Rozdziaá 8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
podstawie przepisów odrĊbnych, w tym obszary wymagające
przeprowadzenia scaleĔ i podziaáu nieruchomoĞci, a takĪe
obszary przestrzeni publicznej
8.1. Prawie caáy obszar miasta Kudowa-Zdrój jest objĊty planami miejscowymi. Teren
i Obszar Górniczy záoĪa wód leczniczych „Kudowa” poáoĪony jest w granicach
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8.2. Nie wyznacza siĊ obszarów wymagających przeprowadzenia scaleĔ i podziaáu
nieruchomoĞci.
8.3. Obszary realizacji przestrzeni publicznych przewidziano w strefach funkcjonalnych
(bez ograniczeĔ) - nie posiadają one odrĊbnego oznaczenia na rysunku studium
„KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”.
8.4. Obszary przestrzeni publicznej naleĪy wyznaczaü w planach miejscowych przede
wszystkim tam, gdzie wáadającym jest Gmina Miejska Kudowa-Zdrój. Dopuszcza siĊ
wyznaczenie takich obszarów na terenach zawierających nieruchomoĞci we wáadaniu
innych podmiotów.

Rozdziaá 9. Obszary, dla których miasto zamierza sporządziü miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego w tym obszary
wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
i leĞnych na cele nierolnicze i nieleĞne
9.1. Prawie caáy obszar miasta Kudowa-Zdrój jest objĊty planami miejscowymi. Zamiar
sporządzenia zmiany planu miejscowego nie jest wykazywany w studium.
9.2. Na podstawie art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leĞnych nie wyznacza siĊ obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze.
9.3. Obszary, dla których wymaga siĊ zmiany przeznaczenia terenów leĞnych na nieleĞne
w planach miejscowych mogą zostaü wyznaczone wyáącznie w strefach
funkcjonalnych.
9.4. Tereny leĞne, leĪące w strefach funkcjonalnych, dla których przewiduje siĊ
przeznaczenie nieleĞne, moĪna w planach miejscowych pozostawiü w uĪytkowaniu
leĞnym.
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Rozdziaá 10. Kierunki i zasady ksztaátowania rolniczej i leĞnej
przestrzeni produkcyjnej.
10.1. Rolnicza przestrzeĔ produkcyjna skáada siĊ z obszarów przestrzeni rolniczej, dla
których przewiduje siĊ nastĊpujące zasady zagospodarowania:
1) dla gruntów rolnych poáoĪonych w terenach otwartych „TO” naleĪy wprowadziü
zakaz zabudowy za wyjątkiem istniejących, zabudowanych dziaáek siedliskowych
i istniejących ogrodów dziaákowych;
2) dopuszcza siĊ lokalizacjĊ obiektów okreĞlonych w poz. 1a.8.
10.2. W obszarach leĞnych wskazanych w studium naleĪy prowadziü gospodarkĊ leĞną
zgodnie z planem urządzenia lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu, zaleĪnie od
podmiotu wáadającego lasem.
10.3. Tereny poza obszarami leĞnymi wyznaczonymi w studium mogą zostaü zalesione
jeĞli speániają wszystkie, nastĊpujące warunki:
1) posiadają bonitacjĊ niĪszą niĪ III klasa gruntu (tzn. IV, V itd.);
2) leĪą w odlegáoĞci mniejszej niĪ 20 metrów od istniejących lasów;
3) leĪą w odlegáoĞci wiĊkszej niĪ 40 m od terenów zabudowanych lub przeznaczonych
w planach miejscowych pod zabudowĊ;
4) nie leĪą w obszarach gdzie moĪliwy jest przepáyw wezbranych wód,
5) nie naruszają celów ochronnych obszarów Natura 2000.

Rozdziaá 11. Obszary naraĪone na niebezpieczeĔstwo powodzi
i osuwania siĊ mas ziemnych
11.1. Na obszarze miasta Kudowy-Zdroju nie wyznaczono obszarów naraĪonych na
niebezpieczeĔstwo powodzi.
11.2. Na podstawie „Przeglądowej mapy osuwisk i obszarów predysponowanych do
wystĊpowania ruchów masowych w Województwie DolnoĞląskim” PaĔstwowego
Instytutu Geologicznego w Warszawie wyznaczono obszary naraĪone na
niebezpieczeĔstwo osuwania siĊ mas ziemnych.
11.3. Obszary naraĪone na niebezpieczeĔstwo osuwania siĊ mas ziemnych naleĪy objąü
zakazem zabudowy.

Rozdziaá 12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza siĊ w záoĪu
kopaliny filar ochronny
W mieĞcie Kudowa-Zdrój nie ustala siĊ obiektów lub obszarów, które wymagaáyby
wyznaczenia filarów ochronnych w istniejących záoĪach kopalin.
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Rozdziaá 13. Obszary pomników zagáady i ich stref ochronnych
oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia
dziaáalnoĞci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byáych
hitlerowskich obozów zagáady (Dz. U. Nr 41, poz. 412
z póĨn. zm.)
Miasto Kudowa-Zdrój nie posiada pomników zagáady w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byáych hitlerowskich obozów zagáady.

Rozdziaá 14. Obszary wymagające przeksztaáceĔ, rehabilitacji,
rekultywacji lub remediacji
14.1. Obszarem wymagającym rekultywacji jest teren nieczynnego skáadowiska odpadów
komunalnych poáoĪony w poáudniowej czĊĞci miasta w sąsiedztwie drogi do Brzozowia.
14.2. Dopuszcza siĊ wyznaczenie w planach miejscowych dodatkowych obszarów
wymagających przeksztaáceĔ i rehabilitacji.

Rozdziaá 15. Granice terenów zamkniĊtych i ich stref ochronnych
15.1. Na obszarze miasta wystĊpują tereny zamkniĊte. Są to tereny (dz. nr 17/2, obr.
Zakrze – pow. 2,5466 ha), przez które przebiega linia kolejowa, ustalone przez
ministra wáaĞciwego do spraw transportu (Dz. Urz. MIiR z 27 marca 2014, poz. 25).
15.2. Na podstawie art. 4 ust. 4 w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wyznaczono terenów linii
kolejowych jako terenów zamkniĊtych. Oznaczono je na rysunku studium „KIERUNKI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” jako element komunikacji. OdlegáoĞü
zabudowy i zagospodarowania od linii kolejowych regulują przepisy odrĊbne.

Rozdziaá 16. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zaleĪnoĞci
od uwarunkowaĔ i potrzeb zagospodarowania
wystĊpujących w mieĞcie
16.1. Studium wskazuje na koniecznoĞü kontynuowania likwidacji i rekultywacji terenu
nieuĪywanego skáadowiska odpadów komunalnych poáoĪonego w poáudniowej czĊĞci
miasta w sąsiedztwie drogi do Brzozowia.
16.2. Na obszarze miasta wyznacza siĊ obszar, na którym moĪna rozmieĞciü urządzenia
wytwarzające energiĊ z odnawialnych Ĩródeá energii o mocy przekraczającej 100 kW
(rejon w sąsiedztwie oczyszczalni Ğcieków), z wykluczeniem:
1) lokalizacji generatorów wiatrowych, których realizacji zakazuje siĊ niezaleĪnie od
przewidywanej mocy;
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2) lokalizacji gruntowych wymienników ciepáa wykorzystujących ciepáo ziemi, opartych na
otworach o gáĊbokoĞci powyĪej 30 metrów, których realizacji zakazuje siĊ na obszarze
wystĊpowania wód mineralnych i leczniczych oraz wód podziemnych zbiornika
wodonoĞnego, niezaleĪnie od przewidywanej mocy.
PowyĪsze wykluczenia obowiązują na caáym obszarze miasta.
16.3. Obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym typu: „przygraniczny obszar
funkcjonalny” (art. 49b. pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) nie wyznacza siĊ na mocy Ukáadu z Schengen oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 165, poz. 1170).

Rozdziaá 17. Lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaĪy
powyĪej 2000 m2
W mieĞcie nie przewiduje siĊ lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaĪy
powyĪej 2000 m2.

STUDIUM UWARUNKOWAē I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

str. 42

CZĉĝû III. UZASADNIENIE
Rozdziaá 1. ObjaĞnienie przyjĊtych rozwiązaĔ
Od uchwalenia studium miasta we wrzeĞniu 1995 r. upáynĊáo ponad 20 lat, w trakcie
których uchwalono dwie jego zmiany. Zmiany polegaáy na nieznacznym poszerzeniu
terenów przewidzianych pod zabudowĊ lub zagospodarowanie. W tym czasie wszystkie
przepisy dotyczące planowania przestrzennego zostaáy zmienione.
NaleĪy podkreĞliü, Īe studium Kudowy-Zdroju byáo pierwszym takim dokumentem
uchwalonym w ówczesnym województwie waábrzyskim na podstawie nowej wówczas
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i z tego tytuáu
zostaáo opracowane w sposób uproszczony, dostosowany literalnie do obowiązujących
wówczas przepisów prawa. To studium nie odpowiada juĪ na wymogi stawiane przez
obecnie obowiązującą ustawĊ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozwój
i modernizacja tkanki miejskiej, zmiany przepisów innych ustaw, potrzeby mieszkaĔców
i inwestorów spowodowaáy koniecznoĞü sporządzenia nowego studium.
Burmistrz Miasta zleciá zatem, we wrzeĞniu 2010 roku, opracowanie pt.: “ANALIZA
ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA KUDOWY-ZDROJU – ocena
aktualnoĞci studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
planów miejscowych”, a nastĊpnie przedstawiá wnioski z tego opracowania Radzie
Miejskiej, która przyjĊáa je uchwaáą Nr LX/404/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10
listopada 2010 r. w sprawie oceny aktualnoĞci studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla
terenu gminy Kudowa-Zdrój.
W konsekwencji powyĪszych dziaáaĔ na podstawie uchwaáy Nr LX/405/10 Rady
Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta KudowaZdrój, przystąpiono do aktualizacji studium.
Na podstawie wniosków z opracowanej analizy oraz po przeanalizowaniu nowych
uwarunkowaĔ, ustalono nastĊpujący zakres problemów i przesáanek, które powinny zostaü
rozwiązane i uwzglĊdnione w nowej edycji studium:
1) uwzglĊdnienie w ustaleniach dla stref funkcjonalnych aktualnego stanu prawnego;
2) zdefiniowanie aktualnych uwarunkowaĔ i sprecyzowania przewidywanego ukáadu
komunikacyjnego, szczególnie dla przebiegów dróg: krajowej, wojewódzkiej oraz
gáównych dróg ukáadu lokalnego;
3) uwzglĊdnienie obszarów Natura 2000 i wáaĞciwe wyznaczenie terenów wolnych od
zabudowy gdzie ograniczenia zabudowy naleĪy dokonaü w planach miejscowych;
4) uwzglĊdnienie granicy PNGS i jej strefy buforowej;
5) usuniĊcie ustaleĔ dotyczących terenów nieistniejącego obecnie przejĞcia granicznego
oraz związanych z nim funkcji i wprowadzenie tam nowych ustaleĔ;
6) usuniĊcie rozbieĪnoĞci graficznych pomiĊdzy ustaleniami obowiązujących planów
miejscowych a ustaleniami studium;
7) ustalenie wytycznych dotyczących charakteru zabudowy na terenach przeznaczonych
w studium pod zabudowĊ – poniewaĪ nie zostaáy ustalone w obowiązującym studium;
8) zdefiniowanie pozostaáych, aktualnych uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania;
9) rozstrzygniĊcie o uwzglĊdnieniu lub odrzuceniu záoĪonych wniosków o zmianĊ planu.
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Najistotniejszym zadaniem dla nowej edycji studium byáa zatem aktualizacja jego
przepisów w dostosowaniu do nowych uwarunkowaĔ prawnych oraz generalizacja
i rozwarstwienie jego ustaleĔ w taki sposób, aby prowadzenie polityki przestrzennej byáo
áatwiejsze.
JednoczeĞnie naleĪaáo stworzyü taki sposób zapisu ustaleĔ nowego studium aby
uwzglĊdniaáy przepisy obowiązujących planów miejscowych.
PrzyjĊto zatem trzy podstawowe warstwy ustaleĔ studium:
1) strefy funkcjonalne – dla których sformuáowano ustalenia dotyczące dominującego
i dopuszczalnego przeznaczenia terenów oraz przewidywanego charakteru
i wskaĨników dla przewidywanej zabudowy,
2) obszary gdzie ogranicza siĊ zabudowĊ – dla których sformuáowano ustalenia
dotyczące
rodzajów
ograniczeĔ
projektowanej
zabudowy
(Ğrodowiskowe,
uzdrowiskowe, krajobrazowe, konserwatorskie itp.) oraz
3) obszary chronione – dla których sformuáowano lub wskazano obowiązujące na
podstawie przepisów odrĊbnych zakazy i ograniczenia.
Takie rozwarstwienie ustaleĔ pozwoliáo, z jednej strony, zachowaü zasiĊg terytorialny
i przeznaczenie terenów ustalone w obowiązujących planach, a z drugiej strony,
umoĪliwiáo zapisanie ustaleĔ przestrzennych i poĪądanego charakteru zabudowy
z uwzglĊdnieniem istotnych elementów Ğrodowiska naturalnego i przepisów
sformuáowanych w Statucie Uzdrowiska Kudowy-Zdroju.
W projekcie nowego studium ustalono przewidywane przebiegi dróg i ulic klasy Z zbiorcza lub wyĪsza (z kilkoma wyjątkami, gdzie ulice niĪszej klasy stanowią waĪny
element ukáadu komunikacyjnego miasta).
Ograniczenia, dopuszczenia, nakazy i zakazy zawarte w przepisach studium są
zgodne z polityką przestrzenną sformuáowaną w „STRATEGII ROZWOJU GMINY KUDOWA
ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH” przyjĊtej do realizacji Uchwaáą Rady
Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 maja 2004 roku (w szczególnoĞci w rozdziale 6 „MISJA
I CELE STRATEGICZNE” i w rozdziale 10 dotyczącym Ĩródeá finansowania rozwoju) a takĪe w
innych przyjĊtych dokumentach i nie wywoáują obowiązku zmiany studium dla dziaáaĔ
polegających na opracowaniu i zmianach planów miejscowych, zgodnych ze strategią.
ZaáoĪenia ogólne, dotyczące rozmieszczenia podstawowych stref funkcjonalnych
miasta (uzdrowisko, tereny zabudowy mieszkaniowo-usáugowej, tereny zabudowy
usáugowej, skáadów i magazynów, tereny zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowousáugowej oraz tereny otwarte i lasy) a takĪe szkielet ukáadu komunikacyjnego nie zostaáy
zmienione, tylko nieznacznie skorygowane, poniewaĪ zarówno uwarunkowania jak
i aktualnie prowadzona polityka przestrzenna utrwalają, ustalone w obowiązującym
studium i w planach miejscowych, kierunki rozwoju miasta i podstawowe elementy ukáadu
komunikacyjnego.
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Rozdziaá 2. Synteza ustaleĔ projektu studium
Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta zostaáy okreĞlone przy pomocy
nastĊpujących dziaáaĔ:
1) wyznaczono strefy funkcjonalne, w których sformuáowano nastĊpujące ustalenia:
a) dominujące przeznaczenie terenów na caáym obszarze,
b) zalecane parametry projektowanej zabudowy,
c) wytyczne dla planów miejscowych,
d) dopuszczalne wskaĨniki intensywnoĞci zabudowy;
2) wyznaczono podstawowy ukáad komunikacyjny miasta (istniejący i kierunkowy),
3) wskazano obszary objĊte ochroną prawną, dla których sformuáowano nastĊpujące
ustalenia:
a) charakter ochrony prawnej,
b) wytyczne dla planów miejscowych;
4) uwzglĊdniono miejsca wystĊpowania chronionych i rzadkich zwierząt, obszary
o podwyĪszonej wartoĞci Ğrodowiska oraz obszary, na których wystĊpują siedliska
chronione.
Obszary stref funkcjonalnych scharakteryzowano i wyznaczono wykorzystując cechy
istniejącej zabudowy i zagospodarowania, z zastosowaniem zasady zrównowaĪonego
rozwoju oraz ustaleĔ zawartych w obowiązujących planach miejscowych.
Kierunki rozwoju stref funkcjonalnych skorygowano, w stosunku do obowiązujących
planów miejscowych, przyjmując czĊĞü wniosków o zmianĊ planów miejscowych,
uwzglĊdniając moĪliwoĞci rozwoju infrastruktury technicznej oraz zachowując niezbĊdne
zasady ochrony wartoĞci kulturowych, uzdrowiskowych i Ğrodowiskowych.
OkreĞlono obszary, gdzie wymaga siĊ ustalenia w planach miejscowych zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóáczesnej.
Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustalono, dla
wiĊkszoĞci elementów w sposób umoĪliwiający realizacjĊ zadaĔ niezbĊdnych dla potrzeb
komunalnych związanych z funkcjonowaniem gminy uzdrowiskowej.
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