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WSTĘP

REWITALIZACJA  –  kompleksowy,  skoordynowany,  wieloletni,  prowadzony  na określonym  obszarze  proces  przemian  przestrzennych,  technicznych,  społecznychi  ekonomicznych,  inicjowany  przez  samorząd  terytorialny  (głównie  lokalny)  w  celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.PROGRAM  REWITALIZACJI  -  Zespół  działań  rewitalizacyjnych  podejmowanychw  oparciu  o  wspólną,  zintegrowaną  i  zrównoważoną  strategię  mającą  na  celu ograniczenie  wysokiej  koncentracji  problemów  gospodarczych,  ekologicznych  oraz społecznych na określonym obszarze miasta. Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta  Głuszyca  na  lata  2011-2015  jest  poprawa  warunków  mieszkaniowych, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz podniesienie konkurencyjności zarówno Miasta  jak  i  Gminy  w  oparciu  o  działania  sprzyjające  długofalowemu  rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Zakłada się także realizację celów szczegółowych tj.:
• tworzenie warunków dla  utrzymania trwałego i  wysokiego tempa wzrostu gospodarczego;
• wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego; 
• podniesienie konkurencyjności  polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług;
• budowa  i  modernizacja  infrastruktury  technicznej,  mającej  podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów;
• wzrost  konkurencyjności  polskich  regionów  i  przeciwdziałanie  ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;
• rozwój obszarów wiejskich.Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Głuszyca  na  lata  2011-2015  został skonstruowany zgodnie z wytycznymi i w oparciu o kryteria Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,  tak,  aby projekty ujęte w programie kwalifikowały się do wsparcia w ramach konkursów organizowanych 
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przez  Instytucję  Zarządzającą  RPO  WD  na  lata  2007-2013.  Regionalny  Program Operacyjny  dla  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2007-2013  przedstawia  osie priorytetowe  i  działania.  Jednym  z  nich  jest  Priorytet  9  Odnowa  zdegradowanych obszarów  miejskich  na  terenie  Dolnego  Śląska  („Miasta”)  a  w  nim  Działanie  9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców, które określa ramy i warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów organizowanych przez Instytucje Zarządzającą.Przykładowe  rodzaje  projektów,  które  mogą  starać  się  o  wsparcie  to  inwestycjew dziedzinie mieszkalnictwa  dotyczące:• renowacji  części  wspólnych  wielorodzinnych  budynków  mieszkalnych,  tj. odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku:
o dachu,  elewacji  zewnętrznej,  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/ zewnętrznych, wejścia i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, windy,
o instalacji technicznej budynku,
o działania w zakresie oszczędności energetycznej;• przygotowania  do  użytkowania  nowoczesnych,  socjalnych  budynków mieszkalnych  dobrego  standardu  poprzez  renowację  i  adaptację  budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.• przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej• i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń.Natomiast beneficjenci, którzy kwalifikują się do wsparcia to:• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;• towarzystwa budownictwa społecznego;• podmioty działające w zakresie pomocy społecznej;• organizacje pozarządowe.Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Głuszyca  na  lata  2011-2015  dotyczy  obszaru wyznaczonego  wskaźnikami  w  zakresie  mieszkalnictwa.  Przy  jego  przygotowaniu zaangażowani  byli  lokalni  przedstawiciele  podmiotów z  terenu gminy,  którzy  chcą  i 5



będą korzystać ze środków strukturalnych m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,  innych  podmiotów  publicznych.  Zidentyfikowanie  zadań  Lokalnego Programu  Rewitalizacji  nastąpiło  w  wyniku  przeprowadzenia  diagnozy  stanu istniejącego  terenu  objętego  programem.  Określone  w  ten  sposób  potrzeby  będą stanowiły podstawę do przyjęcia kierunków rewitalizacji.

6



I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Tytuł: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2011-2015
Lokalizacja: Miasto Głuszyca
Obszar: obszar wytypowany wskaźnikowo
Liczba mieszkańców: 6619 os. (stan na 31.12.2010r.)
Operator Programu: Gmina Głuszyca
Partnerzy: Beneficjenci przewidziani do możliwości finansowania inwestycji w ramach projektów rewitalizacyjnych.
Cele  programu: zainicjowanie  przemian  przestrzennych,  technicznych,  społecznychi  ekonomicznych  w  celu  wyprowadzenia  wyznaczonych  obszarów  kryzysowych, poprzez nadanie im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do ich rozwoju, w podziale na sfery przestrzenne i społeczno-gospodarcze.
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II.  CHARAKTERYSTYKA  OBECNEJ  SYTUACJI  NA  OBSZARZE  I 

UZASADNIENIE PODJĘCIA REWITALIZACJI

II.1. LOKALIZACJA GMINY I MIASTA GŁUSZYCA

Miasto  i  Gmina  Głuszyca  położone  są  w  południowej  części  województwa dolnośląskiego,  w  powiecie  wałbrzyskim,  na  styku  z  powiatem  kłodzkim.  Teren położony jest w Sudetach Środkowych, w obszarze gór Wałbrzyskich, Sowich i Suchych na granicy polsko - czeskiej.
Rysunek 1 Lokalizacja miasta Głuszyca na tle województwa dolnośląskiego

Źródło: opracowanie własne
Gmina graniczy: 8



• od zachodu: z gminą Mieroszów
• od północy: z gminą Jedlina Zdrój
• od wschodu: z gminą Walim
• od południa: z gminą Nowa Ruda z Czechami

Rysunek 2 Lokalizacja Gminy Głuszyca na tle powiatu wałbrzyskiego

Źródło: opracowanie własne
Powierzchnia gminy wynosi 62 km2 (6192 ha), w tym powierzchnia miasta Głuszyca 16 km2.
Odległość od Warszawy wynosi 425 km, od Berlina 350 km, od Pragi 207 km, Drezna 276 km, od Brna 251 km, Krakowa 336 km, do Szczecina,  Wiednia i  Bratysławy jest  9



blisko 400 km, do Gdańska około 530 km.  Dogodne położenie Głuszycy sprawia, że w zasięgu 30 min drogi mieszka około 600 000 osób, a w zasięgu 90 min ponad 1 500 000 osób. Jest to ogromna grupa osób zainteresowana wypoczynkiem i rekreacją na terenie Gminy  Głuszyca.  W  najbliższym  sąsiedztwie  Głuszycy  leżą  miejscowości  niezwykle atrakcyjne  turystycznie  i  wypoczynkowo  jak  chociażby  Szczawno  Zdrój,  Świdnica, Kłodzko, czy Kudowa Zdrój i Polanica Zdrój.
MIASTO GŁUSZYCAMiasto Głuszyca jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej, położoną nad rzeką Bystrzycą, w kotlinie  pomiędzy  Górami  Sowimi a  Kamiennymi (Górami  Suchymi)  w  Sudetach Środkowych.  Głuszyca  w  XX  wieku  była  ośrodkiem  przemysłu  włókienniczego, odzieżowego oraz drzewnego.  Obecnie w konsekwencji przemian ustrojowych końca XX  w.  miasto  utraciło  charakter  ośrodka  przemysłowego.  Założycielami  osady  byli niemieccy koloniści osiedli tu w XIII wieku, kiedy ziemie te należały do korony czeskiej.  Prawie  od  samego  początku  była  ośrodkiem  tkactwa.  Jako  osada  przygraniczna (graniczyła z ziemiami należącymi do książąt świdnickich) była wielokrotnie niszczona przez przemarsze Husytów, podczas walk chłopów z kontrreformacją i podczas wojny trzydziestoletniej. Podczas drugiej wojny światowej w Głuszycy (Walimiu, Jugowicach, Kolcach,  Olszyńcu,  Zimnej i  Wałbrzychu) funkcjonowały filie obozu koncentracyjnego Gross Rosen. W latach 1943-1945 przez miejscowość przewieziono kilkanaście tysięcy przymusowych  robotników  do  pracy  w  Górach  Sowich  (projekt  Riese).  Po  wojnie Głuszyca stała  się  ważniejszym ośrodkiem tkactwa w tym regionie.  Dopiero w 1962 uzyskuje  prawa  miejskie.  Pod  koniec  lat  80-tych  XX  wieku  nastąpiło  załamanie gospodarki i wiele zakładów upadło. Dziś działają nieliczne, w tym DZAT „NORTECH” i  John COTTON EUROPE.   W mieście znajdują się liczne budynki i wille stylizowane na pałacyki należące niegdyś do właścicieli fabryk (głównie przy ulicy Grunwaldzkiej). Na szczególną  uwagę  zasługuje  barokowy  zajazd  "Pod  Jeleniem"  z  1784  r.,  kościół  MB Królowej Polski z XVIII wzniesiony przez protestantów (do 1946 ewangelicki).

Rysunek 3 Miasto Głuszyca
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Mapy.
OBSZAR  WSPARCIA  LOKALNEGO  PROGRAMU  REWITALIZACJI  ZAJMUJE  W 

CAŁOŚCI  MIASTO  GŁUSZYCA  OBEJMUJĄCE  OBSZAR  16  KM 2.  OBSZAR 

REWITALIZOWANY  ZAMIESZKUJE   6619  OSÓB.  MAPA  PONIŻEJ  PREZENTUJE 

GRANICE OBSZARU WSPARCIA.

Rysunek  4 Obszar  wsparcia  Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta Głuszyca  na lata  2011  – 

2015
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Źródło: opracowanie własne
II.2. SFERA PRZESTRZENNA
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II. 2.1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Ze względu na charakter gminy miejsko – wiejski zaznacza się dwa układy funkcjonalne:  układ miasta Głuszycy oraz układ terenów wiejskich. Zabudowa jednorodzinna stanowi 5 % zabudowy gminy,  a wielorodzinna 95 %. Na terenie gminy wyznaczono strefy o zróżnicowanej  polityce  przestrzennej  oraz  zawarte  w  nich  obszary  o  odmiennych funkcjach.Strefa Miejska – obejmuje teren miasta Głuszyca. W jej granicach wyodrębniono:

• centrum miasta o dominującej funkcji usługowo – administracyjno – turystycznej,
• obszar osiedli mieszkaniowych,
• obszar przemysłowo – inwestycyjny,
• obszar rekreacyjno – wypoczynkowy,
• obszar rolniczy.Strefa obejmująca pozostałe osadnicze tereny gminy. W jej granicach wyodrębniono:
• obszar osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej,
• obszar o preferowanej funkcji rolniczo – przemysłowej,
• obszar o preferowanej funkcji turystycznej.Strefa  turystyczno  –  gospodarcza,  obejmująca  teren otwarty  chronionego  krajobrazui parku krajobrazowego, gruntów rolnych, leśnych i występowania zasobów surowców naturalnych. W jej granicach wyodrębniono:
• obszar gospodarki leśnej (lasy i dolesienia wyłączone spod zabudowy),
• obszar rolniczy (wyłączone spod zabudowy użytki rolne w klasach bonitacji I –  IV, dopuszczalność zabudowy na użytkach rolnych od V klasy i nieużytkach),
• obszar aktywizacji przemysłowej,
• obszar turystyczno – rekreacyjny.Dominującym  układem  struktury  osadniczej  jest  typ  wsi  o  zabudowie  łańcuchowej  (Głuszyca  Górna,  Kolce,  Łomnica,  Grzmiąca  wraz  z  przysiółkiem  Rybnica  Mała). Przysiółek Rybnica Mała posiada charakter owalnicy.

II.2.2. ZABYTKI NA TERENIE MIASTA GŁUSZYCA
13



Obiekty  zabytkowe  są  dowodem przeszłości.  Poprzez  swój  wygląd,  swą architekturę ukazują  mentalność  minionych  pokoleń,  w  tym  przemijające  i  powracające  kanony piękna. Obiekty te ponadto tworzą dorobek kulturowy i są podstawą do budowy nowych wartości.  Na terenie miasta Głuszyca znajdują się liczne zabytki, które prezentuje tabela poniżej.
Tabela 1 Zabytki w mieście Głuszyca

Nazwa ulicy Zabytek

Bohaterów 

Getta

Dom mieszkalny,1875 80, nr 8,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 12,Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 24,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 38,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 40,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 54.
Górna

Dom mieszkalny, 3 ćw. XIX, nr 1,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 3,Dom mieszkalny, 1904, nr 5.

Grunwaldzka

Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 5,Dom mieszkalny, k. XIX, nr 6,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 13,Dom mieszkalny, 4 ć. XIX, nr 14,Willa, pocz. XX, nr 15,Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 20,Pałac fabrykanta, 4 ćw. XIX, wpis do rejestru zabytków z dnia 02.02.95 r. Nr 1452/wł. nr 21,Dom mieszkalny, 2 poł. XIX, nr 26,Dom mieszkalny, 2 poł. XIX, nr 28,Szpital, XIX/XX, nr 29,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX nr 30,Dom mieszkalny, ok. 1910, nr 33,Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 34,Willa, 4 ćw. XIX, nr 36,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 36a,Zespół szkół:budynek szkoły, ok. 1910, nr 37,sala gimnastyczna, około 1910, nr 37. 14



Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 38,Pałac, obecnie dom mieszkalny, 1800, 1959, wpis do rejestru zabytków dnia 30.06.66 r. Nr 1734, nr 41,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 43,Zajazd „Pod Jeleniem", 1786, pocz. XX, wpis do rejestru zabytków dnia 30.06.66 r. Nr 1733, nr 44,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 47,Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 48,Dom mieszkalny , 4 ćw. XIX, nr 52,Dom mieszkalny , 4 ćw. XIX, nr 54.budynek administracyjny, obecnie Urząd Gminy, pocz. XX, nr 55,Dom mieszkalny, k. XIX, nr 67,Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 81,Dom mieszkalny, 1839, nr 87,Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 88.
Kościuszki

Dom mieszkalny, 1 ćw. XX, nr 3,Dom mieszkalny, 1862, nr 7,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 8,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 13,Dom mieszkalny, ok. poł. XIX, nr 15.
Leśna Dom mieszkalny, k. XIX, nr 10.

Parkowa

Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 1,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 3,Dom mieszkalny, poł. XIX, nr 5,Willa z XIX/XX, nr 7,Willa fabrykanta, obecnie Zespół Szkół, XIX/XX, nr 9.
Polna Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 1.Dom mieszkalny, k. XIX, nr 8,Dom mieszkalny, 1875, nr 15,Dom mieszkalny, k. XIX, nr 17,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 19,Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 27,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 33,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 59,Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX, nr 61,
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Sienkiewicza

Dom mieszkalny, pocz. XX, nr 63,Dom mieszkalny, k. XIX, nr 65,Dom mieszkalny, k. XIX, nr 75.
Włókniarzy

Dom mieszkalny, pocz. XX, nr 5,Dom mieszkalny, k. XIX, nr 7,Willa fabrykanta, ok. 1870.
Wysoka Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 1,Dom mieszkalny, XIX/XX, nr 3.Źródło: opracowanie własne.

Ponadto na terenie Gminy Głuszyca znajdują się następujące atrakcje turystyczne:
1. Ruiny zamku Rogowiec 

• Stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków 
• Numer wpisu do rejestru zabytków: 675 
• Data wpisu do rejestru zabytków: 30.03.1960 rok

HISTORIA U stóp góry Rogowiec miał prowadzić średniowieczny trakt handlowy zwany Wysoką Drogą. Dla jego ochrony, a przede wszystkim dla zabezpieczenia pd. granicy księstwa świdnickiego,  wzniesiono  zamek  o  tej  samej  nazwie  (Rogowiec)  i  prawdopodobnie sąsiednie  Radosno.  Przyjmuje  się  że  budowniczym  zamku  był  ks.  świdnicki  Bolko  I, ewentualnie ks. Bernard. Wiadomo natomiast, że w latach 1292 - 1299 burgrabią był tu Reinczko Schloff, ze sławnego później śląskiego rodu rycerskiego Schaffgotschów. Był to wówczas jeden z ważniejszych i obronniejszych zamków w księstwie świdnickim. Nie może więc dziwić, że właśnie tu w 1317 r. schronił się ks. legnicki Władysław, który zmuszony był przez brata do opuszczenia Legnicy, stąd prowadził łupieżcze wyprawy. Później burgrabią był Nicolas de Bolcze, który występował w dokumentach z lat 1361 -1374. Po śmierci ks. Agnieszki, wdowy po ks. Bolku II, zamek z całym księstwem stał się  własnością korony czeskiej. Do Rogowca należały rozległe tereny, sięgające na pn. aż po Bystrzycę Górną, Lubachów i Niedźwiedzice, na wsch. po Głuszycę, na pd. po Grzmiącą, a  na zach. po Rybnicę Leśną. 
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Po włączeniu do Czech zamek stał się własnością prywatną, ponieważ utracił znaczenie strategiczne.  W  okresie  wojen  husyckich  został  prawdopodobnie  opanowany  przez husytów, stał się też siedzibą rycerzy rozbójników. W 1420 r. zdobył go raubriterr Franz von  Pogorella,  a  w  1429  r.  Wenzel  von  Schllendorf,  który  opanował  też  sąsiednie Radosno. Mając te dwa zamki, on i jego potomkowie utrzymali się w nich do 1497 r. (wg niektórych źródeł do 1483 r.), gdy wojska kr. Macieja Korwina, dowodzone przez Georga von  Steina,  zdobyły  i  zniszczyły  obie  siedziby  Hansa  von  Schellendorfa.  Od  tego momentu zamek pozostaje w ruinie. W pocz. XVI w. Rogowiec znalazł się w obrębie dóbr książeńskich, które nabył hr. von Hochberg. Ruiny już w XIX w. cieszyły się zainteresowaniem turystów, którzy wówczas docierali  tu głównie z Rybnicy Leśnej,  lub Rybnicy Małej,  później  też z  Głuszycy.  Już wówczas  podziwiano panoramę ze szczytu.  Dopiero w 1988 i  1992  podjęto  badania archeologiczne ruin, które ujawniły, że Rogowiec był większy niż dotychczas sądzono. Ruiny zamku Rogowiec z końca XIII w wznoszą się na skalistym wierzchołku, w związku z czym miał on nieregularny kształt, dostosowany do terenu i obejmował mniej więcej  trójkąt o wym. ok. 30 x 20 m. W najwyższym punkcie, w narożu, stała potężna kamienna,  cylindryczna  wieża  o  średnicy  ok.  10,0  m,  z  której  zachowały  się  tylko  fragmenty przyziemia. Poniżej, na splantowanym wierzchołku, stały jakieś budowle mieszkaniowe i  gospodarcze,  otoczone  murem  obwodowym,  z  którego  na  przeciwległym  krańcu zachowały się nikłe resztki. Rogowiec jest węzłem szlaków. Dochodzą tu: czerwony Główny Szlak Sudecki i niebieski szlak z Rybnicy Małej oraz żółty z Głuszycy, aby prowadzić dalej (nieco różnymi trasami) na Przełęcz Trzech Dolin.
II.2.3. MIESZKALNICTWO I SPOŁECZNE ASPEKTY MIESZKALNICTWA

Budynki miasta zostały w większości wybudowane przed rokiem 1918. Takie budynki stanowią  55%  (50%  izb),  a  budynki  z  lat  1918-1944  stanowią  34%  (19%  izb). Generalnie  przeważają  budynki  stare,  w  złym  stanie  technicznym,  zwilgocone,  brak izolacji pionowych i poziomych. Dachy w 80% kwalifikują się do remontów kapitalnych. W złym stanie są stolarki okienne oraz stropy i tynki. Ocenia się, iż 5% budynków należy przeznaczyć do rozbiórki.
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W  mieście  Głuszyca  w  2008  roku  znajdowało  się  2  635  mieszkań.  Przeciętna powierzchnia  1  mieszkania  wyniosła  54,9  m2  i  była  dużo  mniejsza  od  średniej wojewódzkiej wynoszącej 66,8 m2. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.
Tabela 2 Zasoby mieszkaniowe wg form własności w mieście

J. m. 2008
Mieszkania mieszk. 2 635

Izby izba 8 038
Powierzchnia użytkowa mieszkań m2 144 632

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 

mieszkańca
m2 54,9

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę m2 21,1Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę wyniosła 21,1 m2, podczas gdy średnia dla województwa wyniosła 24,1 m2.
Tabela 3 Mieszkania wyposażone w instalacje w % J. m. 2008

Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań
Wodociąg % 97,9
Łazienka % 68,7
Centralne ogrzewanie % 66,1Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2008

Jak wynika z tabeli załączonej powyżej, 97,9% mieszkań w Głuszycy jest podłączonych do sieci wodociągowej, 68,7% posiada łazienkę a 66,1% centralne ogrzewanie. W 2008 roku 2 579 z 2 635 mieszkań było podłączonych do sieci wodociągowej, 1 742 posiadało centralne ogrzewanie a 2 262 było podłączonych do gazu sieciowego. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia tabela poniżej.
Tabela 4 Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w Głuszycy

Mieszkania znajdujące się w zasobach gminnych: 18

 J. m. 2008
Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne
Wodociąg mieszk. 2 579
Ustęp spłukiwany mieszk. 1 932
Łazienka mieszk. 1 809
Centralne ogrzewanie mieszk. 1 742
Gaz sieciowy mieszk. 2 262



• Ilość mieszkań: 785 lokali 
• Powierzchnia mieszkania przypadająca na jednego  mieszkańca: 16.01 m2 

• Ilość izb mieszkalnych: 1884

II.2.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1. Zaopatrzenie w wodę

Na  terenie  gminy  funkcjonuje  19,2  km  sieci  wodociągowej.  Długość  czynnej  sieci rozdzielczej  w  mieście  Głuszyca  wynosi  16,9  km.  Jedynie  wsie  Sierpnicai  Kolce  oraz  część  ulicy  Granicznej  w  Głuszycy  nie  są  jeszcze  zwodociągowanie. Pozostałe obszary posiadają własne ujęcia wód powierzchniowych:
• Ujęcie Głuszyca – Kamieniołom – jest to wyrobisko po kamieniołomach melafiru na  płd.  –  wsch.  Zboczu  góry  Ostoja.  Wielkość  zatwierdzona  zasobów eksploatacyjnych wynosi Qśr. d = 600 m3/d , Qmax.d = 1000 m3/d. Ujęcie to jest awaryjne. Woda podlega filtracji powolnej chlorowaniu. Ujęcie Głuszyca– jest to ujęcie: 

o 1a) drenażowe i ze sztolni w Głuszycy Górnej. Ujęcie zlokalizowane jest na ulicy  Granicznej.  Ujęcie  posiada  również  zbiornik  wyrównawczy  wody pitnej o całkowitej pojemności 0,450 tyś m3.
o 1b)  drenażowe  w  Grzmiącej  zlokalizowane  jest  przy  ul.  Wiejskiej. Znajdujący się zbiornik wyrównawczy wody pitnej ma pojemność 0,070 tys. m3. Wielkość zatwierdzona zasobów eksploatacyjnych wynosi Qśr. d = 1200  m3/d  ,  Qmax.d  =  1500  m3/d.  Woda  pobierana  z  tego  ujęcia  jest chlorowana. Pobór całkowity z tego ujęcia w 2002 roku wyniósł 309 718 m3/rok.Ujęcia eksploatowane są przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Al. Wyzwolenia 39 58 –300 Wałbrzych.

Tabela 5 Urządzenia sieci wodociągowej w mieście Głuszyca
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Długość czynnej sieci rozdzielczej km 16,9Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 427Woda dostarczona gospodarstwom domowym dm3 179,4Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 6 717Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2009 r.
W  2009  roku  w  mieście  Głuszyca  z  sieci  wodociągowej  korzystało  6717  osób. Gospodarstwom  domowym  dostarczano  179,4  dm3 wody  poprzez  427  szt.  połączeń prowadzących  do budynków mieszkalnych i  zbiorowego  zamieszkania.  Przeciętnie  1 mieszkaniec Głuszycy zużył w 2009 roku 26,3 m3 wody. Średnio na jednego mieszkańca przypadło 26,7 m3 wody.1 Z wodociągów korzysta 98,6% mieszkańców Głuszycy. 
2. Odprowadzenia i oczyszczenie ściekówNa  terenie  gminy  sieć  kanalizacyjna  funkcjonuje  tylko  w  mieście  Głuszycy  i  części Głuszycy  Górnej,  na  pozostałym  obszarze  ścieki  odprowadzane  są  do  zbiorników bezodpływowych lub bezpośrednio  do  cieków wodnych.  Ścieki  z  sieci  kanalizacyjnej odprowadzane są do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Jugowicach w gminie  Walim.  Średnia  ilość  odprowadzanych  ścieków  wynosi  161,5  dam3. Oczyszczalnia  obsługuje  następujące  gminy:  Głuszycę,  Walim  i  Jedlinę  Zdrój. Oczyszczone ścieki odprowadzane są kolektorem ściekowym „opaską” poza zbiornik w Lubachowie,  celem ochrony wód zbiornika.  Szczegółowe dane w zakresie  kanalizacji sanitarnej w mieście Głuszyca przedstawia tabela poniżej.
Tabela 6 Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Głuszyca

 J. m. 2009KanalizacjaDługość czynnej sieci kanalizacyjnej km 12,3Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 299Ścieki odprowadzone dm3 161,5Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach osoba 4 315Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 4 315Źródło: Dane GUS, stan na 31.12.2009 r.
Jak wynika z tabeli zawartej powyżej na terenie miasta Głuszyca długość czynnej sieci  kanalizacyjnej  wynosi  12,3  kilometrów.  Z  sieci  kanalizacji  sanitarnej  korzysta  4315 osób, co stanowi 63,3% mieszkańców. Do budynków mieszkalnych podłączonych jest 
1 Dane GUS, stan na 31.12.2009 20



299  budynków  mieszkalnych  i  zbiorowego  zamieszkania.  Kanalizacja  deszczowa  na terenie  Gminy  obejmuje  jedynie  miasto.  Kanalizacja  w  postaci  rurociągów kanalizacyjnych i rowów przydrożnych w zasadzie spełnia swoje zadanie. Niestety brak jest  urządzeń  podczyszczających.  Ścieki  te  odprowadzane  są  do  cieków powierzchniowych (głównie Bystrzyca i jej dopływy).
3. Zaopatrzenie w energię cieplnąNa terenie miasta i gminy funkcjonuje zorganizowana gospodarka cieplna. Zaopatrzenie w  ciepło  następuje  z  lokalnych  źródeł  ciepła  –  kotłowni  lokalnych.  W  Grzmiącej  znajduje  się  kotłownia  obsługująca  nowe  budynki  mieszkaniowe  w Głuszycy na osiedlu „Słoneczne Wzgórze”– zainstalowane są tu dwa kotły typu KR – 125 oraz KRm – 2,9 o mocy zainstalowanej 2,91 MW – KR -125 i 2x 2,91 MW – KRm -2,9 na miał  węglowy.  Do  kotłowni  podłączonych  jest  12  budynków  mieszkalnych wielorodzinnych  oraz  1  budynek  użyteczności  publicznej  (szkoła).  Inne  zasoby  są obsługiwane poprzez ogrzewanie indywidualne.

4. Zaopatrzenie w energię elektrycznąObszar  gminy  jest  w  całości  zelektryfikowany.  Przez  obszar  miasta  przebiega  linia energetyczna  wysokiego  napięcia  110  kV  relacji  Wałbrzych  –  Nowa  Ruda  oraz  linie średniego napięcia 10 i 20 kV. Na terenie Głuszycy znajduje się Główny Punkt Zasilania. Zużycie  energii  elektrycznej  w mieście  Głuszycy  wynosiło  w 2009  roku 4414  MWh. Liniami  energetycznymi  na  terania  gminy  zarządza  TAURON  Sp.  z  o.o.  oddział  w Wałbrzychu. Na terenie gminy zlokalizowane są 43 stacje SN/nN. Łączna długość linii średniego napięcia wynosi ok. 42,6 km a linii niskiego napięcia ok. 71,6 km.
5. Zaopatrzenie w gazW  gminie  z  gazu  przewodowego  korzysta  w  części  miasto  oraz  część  wsi  Głuszyca Górna. W mieście zasilanych jest 278 budynków. Jest to możliwe dzięki istnieniu około 18,5  km  sieci  gazowej  w  mieście  Głuszyca.  Przez  obszar  gminy  przebiega  gazociąg wysokiego  ciśnienia  relacji  Wałbrzych  –  Nowa  Ruda  –  Polanica  Zdrój.  Do  miasta 
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doprowadzony jest gazociąg średniego ciśnienia z Wałbrzycha. Na pozostałym terenie gminy ludność korzysta z gazu bezprzewodowego. 
6. Gospodarka odpadamiNa  terenie  gminy  wywozem  niesegregowanych  odpadów  komunalnych  zajmują  się następujące firmy:

• ALBA Sp.  z o.o., ul. Piasta 16 w Wałbrzychu posiadające decyzję Burmistrza z 01 września 1998 roku. Na zbiórkę odpadów komunalnych niesegregowanych.
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MAXER” Grzmiąca,  ul.  Wiejska 14. 58 – 340 Głuszyca. Firma posiada pozwolenie Burmistrza na zbiórkę odpadów  komunalnych  –  stałych  i  płynnych  (decyzja  nr  Ośli  –  705/10/2000z dnia 30.11.2000 r.)
• VEOLIA  Usługi  dla  Środowiska  S.A.  Ul.  M.  Skłodowskiej  –  Curie  8,  58-100 Świdnica,
• Transport drogowy, wywóz nieczystości stałych i płynnych – Paweł Kasprzak, 58 – 320 Walim, ul. Długa 3b/7 – w zakresie wywozu nieczystości płynnych (decyzja nr Ośli – 705/9/2000 z dnia 30.11.2000 r.).Na  terenie  gminy  nie  ma  czynnego  składowiska  odpadów  komunalnych.  Istniejące składowisko na terenie Głuszycy Górnej zostało zamknięte w 1998 roku. W związku z tym  odpady  powstające  na  terenie  gminy  Głuszyca  wywożone  są  na  następujące składowiska: w Wałbrzychu, w Sulisławicach, w Mieroszowie oraz w Starym Jaworowie. Szacowane  ilości  zgromadzonych  na  nim  odpadów  wynoszą  600  000  m3 (odpady komunalne,  gruz  budowlany).  Składowisko  jest  przeznaczone  do  rekultywacji.Na terenie gminy odpady gromadzone są w pojemnikach o pojemności: 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l oraz w kontenerach o pojemności 7 m3. Liczba punktów gromadzenia odpadów wynosi 566. Na terenie gminy funkcjonuje także system selektywnej zbiórki odpadów. Zbierane  są  następujące  frakcje:  szkło,  papier  i  tworzywa  sztuczne.  Zbiórką  tych odpadów  zajmuje  się  VEOLIA  Usługi  dla  Środowiska  S.A. Na  terenie  gminy zlokalizowanych jest 11 zestawów pojemników do zbiórki odpadów segregowanych, w każdym zestawie znajdują się trzy pojemniki o pojemności 1,5 m3 . Na terenie gminy Głuszyca  nie  jest  prowadzona  zbiórka  odpadów  niebezpiecznych  występujących  w strumieniu odpadów komunalnych.
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7. Infrastruktura komunikacyjnaIlość dróg komunikacyjnych w gminie jest zadowalający i obsługuje wszystkie jednostki osadnicze.  Jednak  stan  techniczny  sieci  dróg  nie  jest  zadowalający.  W  większości wymagają  one  modernizacji  i  napraw  w  zakresie:  jakości  nawierzchni,  podniesienia parametrów  technicznych  tj.:  geometrii  dróg,  nienormatywności  łuków,  zwiększenie szerokości jezdni, wykonania poboczy oraz wydzielenie miejsc parkingowych.
Tabela 7 Drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne w gminie i mieście Głuszyca

Lp.
Nazwa ulicy w 

ciągu drogi
Nr drogi

Długość 

drogi
Szerokość Powierzchnia Stan techniczny

DROGI POWIATOWE - zarządzający Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu1 Świerkowa 3377D 4030 5,85 24178 Asfalt - dobry2 Pamięci narodowej 3377D 2310 7,58 17508 Asfalt - zły3 Kościuszki 3377D 1045 7,48 7820 Asfalt - zły4 Graniczna 3363D 670 5,00 3999 Asfalt- dobry5 Kolejowa 3381D 1958 6,90 13500 Asfalt - zły6 Spółdzielców 3381D 397 6,52 2738 Asfalt - dobry6 Łomnicka 3379D 447 5,50 3200 Asfalt - dobry7 Sudecka 3379D 2287 4,63 10605 Asfalt - dobry9 Ustronie 3379D 2632 4.20 12213 Asfalt - zły8 Trzy strugi 3380D 1903 4,09 8313 Asfalt- zły11 Wiejska 3378D 2182 7,33 15963 Asfalt- dobry12 Dworcowa 3378D 257 6,23 2353 Asfalt- dobry
DROGI WOJEWÓDZKIE - zarządzający DZDW1 Chrobrego 380 862 4,35 5590 Asfalt - zły2 Turystyczna 380 882 6,30 5732 Asfalt - zły3 Sienkiewicza 381 2324 9,47 22018 Asfalt- zły4 Grunwaldzka 381 1674 6,10 22550 Asfalt- zły5 Kłodzka 381 2001 6,20 12406 Asfalt- zły

DROGI LOKALNE MIEJSKIE- GMINNE- zarządzający Gmina Głuszyca1 Zielona 117818D 342 3,39 1162 Asfalt - dobry2 Cmentarna 117732D 513 4,25 2071 asfalt - dobry3 Gdańska 117792D 1802 5,75 7149 Asfalt- dobry4 Polna 117810D 320 2,75 1283 asfalt - dobry5 Leśna 117800D 1097 5,50 6033 kostka brukowa – dobry
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6 Dolna 117794D 1155 3,85 6039 Asfalt -dobry7 Włókniarzy 117815D 180 5,75 1071 Kostka brukowa- zły8 Częstochowska 117793D 407 3,90 3058 Asfalt - dobry9 Zdrojowa 117817D 240 3,20 934 Asfalt - dobry10 Górna 117798D 993 3,75 3143 Kostka brukowa- zły11 Łukasiewicza 117803D 611 14,60 8967 Asfalt - dobry12 Pionierów 117808D 575 13,50 6374 Asfalt - dobry13 Warskiego 117813D 325 6,00 1950 Asfalt - dobry14 Krasickiego 117799D 278 4,25 1218 Asfalt- dobry15 Warszawska 117814D 596 5,75 3218 Asfalt - dobry16 Lipowa 117801D 1485 4,15 6154 Asfalt - dobry17 Piastowska 117809D 561 3,50 2798 Asfalt - dobry18 11 Listopada 117802D 965 5,25 5223 Asfalt - dobry19 Ogrodowa 117806D 149 5,50 1947 Asfalt - dobry20 Dąbrowskiego 117795D 267 5,50 1947 Asfalt - dobry21 Niecała 117805D 200 3,45 690 Asfalt- zły22 Przemysłowa 117812D 586 5,00 2890 Kostka brukowa-zły23 Boh. Getta 117791D 1217 5,00 6026 Asfalt- cz. dobry24 Parkowa 117807D 732 4,87 4380 Asfalt- zły25 Górnośląska 117797D 870 3,00 3375 Asfalt - dobry26 Pomorska 117811D 401 3,50 1403 Asfalt - dobry27 Mazurska 117797D 1039 2,70 2493 Asfalt - dobry28 Wysoka 117816D 166 3,00 842 Asfalt - dobry29 Łącznik Kolejowa-Piastowska 117819D 673 3,75 1300 Asfalt - dobry30 Granna-Łomnica 4503004 588 3 1764 Asfalt - dobry31 Osówka-Sierpnica 1350 mb 4 5400 Asfalt - dobry32 Sierpnica-Walim 4503001 2716 3,75 10 185 Asfalt - dobryŹródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszyca.
Miasto  posiada  zabudowę  łańcuchową  w  znacznej  części  skupioną  wzdłuż  drogi wojewódzkiej nr 381 gdzie realizowany jest cały ruch kołowy z Wałbrzycha do Nowej Rudy,  Kłodzka  i  przejść  granicznych  w  Tłumaczowie,  Boboszowie  i  Kudowie.Główna  droga  wojewódzka  prowadząca  przez  Głuszycę  jest  nieprzystosowanado  prowadzenia  ruchu  tranzytowego  zwłaszcza  z  udziałem  transportu  ciężkiego. Powoduje to nie tylko utrudnienia w ruchu miejskim, ale także wzrost wypadkowości, zanieczyszczenie  atmosfery  oraz  większe  zagrożenie  hałasem  i  wibracjami. 24



Uzupełnieniem istniejącego układu sieci komunikacji drogowej, jest trasa linii kolejowej relacji Wałbrzych – Kłodzko z dwoma dworcami usytuowanymi w Głuszycy i Głuszycy Górnej.  Pomimo  atrakcyjności  turystycznej  w/w  linii,  zauważa  się  znaczący  spadek przewozów pasażerskich wraz z likwidacją połączeń.
II.2.5. ŚRODOWISKO

Głuszyca  jest  gminą  o  bardzo  dużych  zasobach  i  walorach  przyrodniczych.  Ponad połowę powierzchni gminy pokrywają lasy.  Tak duży potencjał terenów atrakcyjnych przyrodniczo,  w  tym  prawnie  chronionych,  świadczy  o  dużych  możliwościach  jego wykorzystania  dla  potrzeb  turystycznych,  wypoczynku  i  rekreacji  mieszkańców,z  drugiej  jednak  strony  niesie  z  sobą  ograniczenia  dotyczące  zagospodarowania przestrzennego terenów objętych prawna ochroną, szczególnie dla nowych inwestycji.
Wyróżnić tu można najważniejsze elementy przyrodnicze i krajobrazowe:

1. LasyLasy gminy Głuszyca położone są w VII Sudeckiej Krainie Przyrodniczej, dzielnicy Sudety Środkowe. Lasy pełnią bardzo ważne funkcje przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne, do których należą m.in.:
• retencjonowanie wody, zwłaszcza w okresie ulewnych deszczy,
• przeciwdziałanie erozji,
• poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
• łagodzenie klimatu lokalnego, m.in. niższe amplitudy temperatur, niższe prędkości wiatrów, zmiana bilansu cieplnego,
• poprawa estetyki krajobrazu,
• zwiększenie bioróżnorodności oraz ochrona dzikich gatunków flory i fauny,
• poprawa warunków życia mieszkańców, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym,
• rozwój turystyki.
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Na  terenie  gminy  Głuszyca  lasy  zajmują  powierzchnię  3312  ha,  co  stanowi  53,4% powierzchni  gminy.  Jest  to  jeden  z  największych  wskaźników  lesistości  na  terenie województwa  dolnośląskiego.  Wszystkie  lasy  w gminie  należą  do  lasów  ochronnych (wodno-i  glebochronne).  Lasy  skoncentrowane  są  przede  wszystkim  na  terenach górskich. Lasy na terenie gminy to głównie bory mieszane i lasy mieszane. Aż 60 – 70 % składu  gatunkowego  całości  lasów  zajmują  świerki.  Ponadto  z  drzew  iglastych występują  sosny  i  modrzewie oraz  w niewielkiej  ilości  jodły i  jedlice.  Jeżeli  chodzi  o drzewa liściaste, to ponad 11 % całości drzewostanu stanowią buki. Występują tu także dęby, jesiony, jawory, wiązy, brzozy, i akacje oraz niewielkie ilości olch, osik i lip. Stan zdrowotny drzewostanów iglastych określa się jako średni, a liściastych jako dobry.
2. Obszary i obiekty chronioneNa terenie gminy Głuszyca występują następujące elementy prawnie chronione

• Parki  krajobrazowe  –  zgodnie  z  obowiązującym  prawodawstwem:  „park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne  i  kulturowe  oraz  walory  krajobrazowe  w  celu  zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju” (Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, Dz. U. 92, poz. 880, Art. 16. pkt. 1.).  Na terenie gminy znajdują się dwa parki krajobrazowe. Są to:
o Park Krajobrazowy Gór Sowich – park powstał na mocy rozporządzenia Wojewody  Wałbrzyskiego  nr  7/91  z  dnia  8  listopada  1991  roku. Całkowita  powierzchnia  Parku  wynosi  8140,7  ha  i  obejmuje  swoim zasięgiem najwyższą część Sudetów Środkowych wraz ze szczytem Wielka Sowa  (1015  m  n.p.m.).  Masyw  Sowiogórski  zbudowany  jest  z  gnejsów prekambryjskich, uznanych za najstarsze formy geologiczne w Sudetach. Lasy na terenie  Parku zajmują  ponad 94 % jego powierzchni  i  mają  w większości charakter monokulturowy – świerkowy. Miejscami zachowały się  także  fitocenozy  leśne  o  charakterze  zbliżonym  do  naturalnego. Reprezentuje je podgórski łęg jesionowy (Carici remotae – Fraxinetum), jaworzyna  górska  (Lunario  Aceretum),  kwaśna  buczyna  górska,  żyzna buczyna  sudecka,  a  także  bór  świerkowy  (Plagiothecio  –  Piceetum hercynicum).  W  Parku  występuje  28  gatunków  roślin  podlegających ochronie  całkowitej,  przy  czym do gatunków zagrożonych wyginięciem 26



należą storczyki – buławnik wielokwiatowy i storczyk plamisty. W 1996 roku w granic Parku włączono kompleks leśny Nadleśnictwa Wałbrzych w gminie Głuszyca o powierzchni 1243,67 ha z drzewostanami nasiennymi i licznymi ostojami zwierzyny.
o Park  Krajobrazowy  Sudetów  Wałbrzyskich  –  park  został  utworzony Rozporządzeniem nr 20/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 1998  roku.  Swoim  zasięgiem  park  obejmuje  były  Obszar  Chronionego Krajobrazu Gór Kamiennych o powierzchni 6300 ha.  W całości  zajmuje powierzchnię 6493 ha, a otulina 2849,6 ha. Celem utworzenia Parku było zachowanie  przyrodniczych,  kulturowych,  turystycznych  i  estetycznych walorów Gór Suchych w górach Kamiennych i Masywu Borowej w górach Wałbrzyskich  oraz  stworzenie  przebywającym  do  Parku  godziwych warunków  do  wypoczynku,  rekreacji  i  rozwijania  kompleksowej działalności turystycznej. Ponad 88% powierzchni Parku pokrywają lasy. 87% zespołów leśnych stanowią lasy świerkowe, 8% lasy bukowe i 5 % lasy mieszane.  W runie lasów wyróżnia się  liczne paprocie – paprotnik kolczasty,  chroniona  śnieżyca  wiosenna  i  gwiazdnica  gajowa.W  dolinach  górskich  łąki  i  pastwiska  mają  silnie  zmieniony  skład gatunkowy roślin wskutek nawożenia i wykaszania traw.  Fauna obszaru jest  charakterystyczna  jak  w  innych  częściach  Sudetów  Środkowych.Z dużych ssaków występują jelenie szlachetne, sarny, dziki, lisy i zające. Do drobniejszych ssaków zalicza się: wiewiórkę, kreta, ryjówkę górską i mysz polną.  Bogato  reprezentowana  jest  także  ornitofauna:  sikory,  pluszcz, zięba, kowalik, dzięcioły, myszołów zwyczajny.

3. Pomniki przyrodyZgodnie  z  obowiązującym  prawodawstwem:  „...pomnikami  przyrody  są  pojedyncze twory  przyrody  żywej  i  nieożywionej  lub  ich  skupiska  o  szczególnej  wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się  indywidualnymi  cechami,  wyróżniającymi  je  wśród  innych  tworów,  okazałych rozmiarów  drzewa,  krzewy  gatunków  rodzimych  lub  obcych,  źródła,  wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie” (Ustawa o ochronie przyrodyz 16 kwietnia 2004 roku, Dz. U. 92, poz. 880, Art. 40 pkt. 1). Na terenie gminy Głuszyca 27



ustanowiono  5  pomników  przyrody,  którymi  są  pojedyncze  drzewa.  Ich  wykaz przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 8 Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Głuszyca

Lp.
Rodzaj 

obiektu
Miejscowość Ulica

Obwód w 

cm

Nr w rejestrze

Konserwatora

Przyrody

1. Cis pospolity Głuszyca Parkowa 704 7140/184/82
2. Sosna limba Głuszyca Grunwaldzka 29 90 7140/183/82
3.

Dąb 

szypułkowy
Głuszyca Sienkiewicza (Park przy Stacji Benzynowej) 327 7140/179/82

4.
Dąb 

szypułkowy
Głuszyca Sienkiewicza (Park przy Stacji Benzynowej) 396 7140/180/82

5. Sosna limba
Głuszyca Górna Kłodzka 70 114 7140/181/82Źródło:  Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Głuszyca na lata 2004- 2011.

4. Tereny zieleni urządzonej„Tereny zieleni  -  tereny wraz z  infrastrukturą techniczną i  budynkami funkcjonalniez  nimi  związanymi,  pokryte  roślinnością,  znajdujące  się  w  granicach  wsi  o  zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym  fortyfikacjom,  budynkom,  składowiskom,  lotniskom  oraz  obiektom kolejowym i przemysłowym” (Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, Dz. U.  92,  poz.  880,  Art.  5  pkt.  21)  Wykaz terenów zieleni  urządzonej  na  terenie  gminy Głuszyca przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 9 Wykaz terenów zieleni urządzonej znajdujących się na terenie gminy Głuszyca

Lp. Nazwa Lokalizacja
Powierzchni

a [ha]

Cenny 

drzewostan

Stan 

utrzymania

Parki miejskie1. Ogród Jordanowski ul. Grunwaldzka 0,33 brak dobry
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2. Park ul. Sienkiewicza 1,07 dąbszypułkowy dostateczny3. Park ul. Parkowa 1,83 cis pospolity dobry
Cmentarze1. Komunalny ul. Cmentarna 3,66 brak dobry

2. Parafialny – Sierpnica ul. Świerkowa 0,17 brak dobry
3. Parafialny – Grzmiąca ul. Wiejska 0,28 brak dobry
4. Parafialny – Głuszyca Górna ul. Kłodzka 56 0,7 brak dobry

Ogrody działkowe

1. Ogrody działkowe „PIAST”
ul. Sienkiewicza ul. Mazurska ul. Polna ul. Łukaszewicza ul. Zielona

24, 52 brak dobry
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Głuszyca na lata 2004 – 2011.
Tereny zieleni urządzonej zajmują na terenie gminy powierzchnię 32,82 ha (stanowi to 0,53 % powierzchni gminy). 
5. Sieć ECONETKrajowa  sieć  ekologiczna  ECONET  –  POLSKA  jest  wieloprzestrzennym  systemem obszarów  węzłowych  najlepiej  zachowanych  pod  względem  przyrodniczymi reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju,  wzajemnie ze sobą powiązanych  korytarzami  ekologicznymi,  które  zapewniają  ciągłość  więzi przyrodniczych  w  obrębie  tego  systemu.  Obszary  węzłowe  i  łączące  je  korytarze ekologiczne  zostały  wyznaczone  na  podstawie  takich  kryteriów,  jak  naturalność, różnorodność, reprezentatywność, rzadkość i wielkość. Sieć ECONET-POLSKA zawiera w sobie  również  obszary  prawnie  chronione  (parki  narodowe  i  krajobrazowe  oraz rezerwaty),  ostoje  przyrody  CORINE  lub  ważne  ostoje  ptaków,  które  najczęściej  są "wbudowane"  w  najcenniejsze  fragmenty  obszarów  węzłowych  jako  tzw.  biocentra (regionalne i lokalne). 29



Przez teren gminy Głuszyca przebiega obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 26 – K Gór  

Sowich. Powierzchnia tego obszaru wynosi 323 km2. Obejmuje on pasmo Gór Sowich. Jest to  zrąb  tektoniczny  zbudowany  z  prekambryjskich  gnejsów,  o  bardzo  mało rozczłonkowanej  rzeźbie.  Dominują  tu  lasy,  na  ogół  silnie  przekształcone  przez gospodarkę  leśną  (monokultury  świerkowe),  w  których  zachowała  się  pewna  liczba fitocenoz leśnych o składzie zbliżonym do  naturalnego. Poza zbiorowiskami typowymi dla dolnego regla w Sudetach (buczyny,  grąd,  acidofilna dąbrowa, 3 zespoły łęgowe) zachowały  się  miejscami  zboczowe  lasy  jaworowe.  Na  najwyższym  wzniesieniu zrównanej  partii  wierzchowinowej  (Wielka Sowa) występuje  sudecki  bór  świerkowy regla górnego. Występują tu też dobrze wykształcone zbiorowiska źródliskowe Montio –  

Cardaminetea oraz zbiorowiska półnaturalnych łąk świeżych i wilgotnych. Stwierdzono tu m.in. 3 gatunki roślin zagrożonych w Europie, 1 gatunek w Polsce uznany za ginący, 2 gatunki  roślin  zagrożonych  w  Polsce,  2  gatunki  rzadkie  i  5  gatunków  regionalnie rzadkich. W obrębie obszaru występuje też 1 rzadki gatunek ślimaka lądowego i bardzo rzadki w Europie oraz uważany za skrajnie zagrożony gatunek mrówek, a także rzadkie gatunki nietoperzy.Istotne  ze  względu  na  ciągłość  systemu  ochrony  przyrody  są  również  korytarze ekologiczne położone na terenie miasta i gminy. Są to pasy terenu, wyróżniające się od otaczającego tła, najczęściej przyjmują postać cieku wodnego, bądź pasa zieleni. Pełnią one następujące funkcje:
• zmniejszają stopień izolacji „płatów” krajobrazowych i ułatwiają przemieszczanie się roślin i zwierząt,
• stanowią  tzw.  efekt  bariery  półprzepuszczalnej,  modyfikują  odpływ powierzchniowy  i  podziemny,  działanie  wiatru,  wywiewanie  gleby, przemieszczanie aerozoli, bierne przemieszczanie organizmów,
• siedliskowe dla specyficznych grup gatunków,
• wzbogacające  i  regulujące  oddziaływanie  na  otaczające  tło  (umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi, co utrzymuje równowagę ekologiczną i bioróżnorodność).

6. Obszary Natura 2000Na obszarze miasta Głuszyca stykają się dwa obszary Natura 2000:
• Obszar Góry Kamienne, 30



• Obszar Ostoja Nietoperzy Gór Sowich.
Rysunek 5 Obszary Natura 2000 w gminie i mieście Głuszyca

Źródło: http://www.salamandra.sylaba.pl/Natura2000/mapa.html
Góry Kamienne

• Powierzchnia: 24098.9 ha
• Kod obszaru: PLH020038
• Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
• Status obszaru: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji EuropejskiejProponowany obszar obejmuje stare wulkaniczne Góry Kamienne oraz niewielką część piaskowców  Gór  Stołowych  (Zawory).  Jest  to  głównie  teren  górzysty,  w  większości pokryty  przez  półnaturalne  łąki  oraz  naturalne  zbiorowiska  leśne,  wśród  których najistotniejsze  są  buczyny  i  zboczowe  lasy  Tilio-Acerion,  wykształcone  na  stokachi piargach. Obszar jest częściowo przekształcony przez człowieka.  Niestety większość stanowisk lasów liściastych zostało  przekształcone w bory,  pola  oraz  kamieniołomy. Siedliska przyrodnicze z Załącznika I DS pokrywają około 50 % obszaru. Główne siedliska naturalne to lasy Tilio-Acerion, mezo- i eutroficzne buczyny oraz bory bagienne.  Wśród  półnaturalnych  siedlisk  nieleśnych  należy  zwrócić  uwagę  na ekstensywnie  użytkowane,  podgórskie łąki  należące do związku Arrhenatherion oraz 31



łąki  trzęślicowe,  a  także  bardzo  istotne  są  bogate  gatunkowo  murawy  bliźniczkowez kostrzewą czerwoną Festuca rubra, które pokrywają większość pastwisk. Obszar jest również  bardzo  ważny  dla  ochrony  rzadkich  w  polsce  podgórskich  łąk  Polygono-Trisetion  oraz  naskalnych  muraw  nawapiennych  ze  związku  Alysso-Sedion  (6110)w  rezerwacie  "Kruczy  Kamień".  Na  niewielkich  powierzchniach  wystepują  suche murawy  (Brometalia  erecti)  i  ich  stadia  sukcesyjne  (obejmujące  m.in.  stanowiska storczyków),  siedliska  naskalne  oraz  jaskinie.  Jest  to  również  obszar  ważny  dla gatunków zwierząt z II Załącznika DS. Wśród  nich  najważniejsze  to  nietoperze:  Barbastella  barbastellus,  Myotis  bechsteini, Myotis  emarginatus,  Myotis  myotis,  Rhinolophus  hipposideros.  Kamienne  Góry  są ponadto bardzo ważną częścią korytarza ekologicznego Sudetów. Jest to jedyny dobrze zachowany obszar pomiędzy Karkonoszami i Górami Stołowymi.
Ostoja Nietoperzy Gór Sowich

• Powierzchnia: 21324.9 ha
• Kod obszaru: PLH020071
• Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
• Status obszaru: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Obszar leży na wysokości 291 - 1020 m npm i obejmuje większość pasma Gór Sowich,  które  zbudowane  są  z  gnejsów  prekambryjskich,  stanowiących  najstarszą  jednostkę strukturalną Sudetów.  Tworzą się  na nich gleby ubogie w składniki  odżywcze,  silnie szkieletowe i kwaśne, szczególnie w partiach szczytowych. Zachowały się tu fragmenty naturalnego  zbiorowiska  świerczyny  górnoreglowej.   Obszar  obejmuje  m.in.  dolinę przełomową częściowo uregulowanej  Bystrzycy ze zbiornikiem zaporowym,  zwanym jeziorem Bystrzyckim. Zbocza tej doliny porastają lasy liściaste – klonowo-lipowe (około 40 ha), kwaśne buczyny i niewielkie fragmenty grądów, a jej dno zajmują łąki kośne o bogatym składzie gatunkowym (około 300 ha). Są to najlepiej zachowane w regionie łąki tego typu.Obszar  obejmuje  16  miejsc  zimowania  i  żerowiska  kolonii  rozrodczych  nietoperzy: Sokolec, Sztolnia w Bystrzycy Górnej, Jugowice I, II i III, Włodarz, Srebrna Sztolnia koło Walimia, Rzeczka, Soboń, Osówka, Osówka II, Rościszów - budynek komunalny, Sztolnia 
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za Domem Ani, Sztonia w Podlesiu, Augustyna w Kamionkach, Sztolnia na Chałupą I i (II)  w Kamionkach.
Tereny rolnicze zajmują 33,00 % powierzchni terenu, lasy 73 % terenu, w tym: iglaste - 21,00 %, lasy liściaste -  13,00 %, lasy mieszane 37,00 %, łąki  i  pastwiska 2,00 %, a tereny luźno zabudowane 1,00 % obszaru.Na  terenie  obszaru  stwierdzono  3  gatunki  nietoperzy  z  załącznika  II  Dyrektywy Siedliskowej. W Rościszowie występuje jedno z największych letnich zgrupowań nocka dużego w Polsce.
OBSZAR  WSPARCIA  LOKALNEGO  PROGRAMU  REWITALIZACJI  MIASTA 

GŁUSZYCA NA LATA 2011-2015 NIE JEST   POŁOŻONY NA OBSZARACH NATURA 

2000, LECZ W BLISKIEJ ODLEGŁOŚCI. SZCZEGÓŁOWĄ LOKALIZACJĘ OBSZARU 

WSPARCIA  W  STOSUNKU  DO  OBSZARÓW  NATURA  2000  PREZENTUJE  MAPA 

PONIŻEJ.

Rysunek 6 Lokalizacja obszaru wsparcia na tle mapy obszarów Natura 2000

Źródło: opracowanie własne przy użyciu mapy ze strony:  http://natura2000.eea.europa.eu/
33



7. Budowa geologicznaObszar  gminy  położony  jest  w  obrębie  dużej  jednostki  tektonicznej  –  bloku dolnośląskiego,  który  zajmuje  obszar  między  dolinami  Odry  i  Nysy  Łużyckiej.  Blok dolnośląski  obejmuje  Sudety  Zachodnie  i  Środkowe  oraz  Przedgórze.  Sudety  swoją obecną  rzeźbę  zawdzięczają  trzeciorzędowym ruchom tektonicznym,  ale  ich  budowa wewnętrzna  wykazuje  związek  ze  strukturami  waryscyjskimi  Europy.  Na  obszarze bloku dolnośląskiego można wyróżnić dwa główne pietra strukturalne:
• starsze  -  w  skład  którego  wchodzą  kompleksy  skalne  od  prekambru  do paleozoiku. Piętro to jest zbudowane wyłącznie przez skały przeobrażone epi-, mezo- i katametamorficzne oraz skały intruzyjne; 
• młodsze  piętro  strukturalne  obejmuje  wszystkie  skały  osadowe,  od  górnego karbonu  po  osady  kenozoiczne,  leżące  na  skałach  starszego  piętra strukturalnego.Według bardziej szczegółowego podziału – na mniejsze struktury geologiczne, obszar gminy  znajduje  się  w  obrębie  Sudetów  Środkowych,  a  dokładnie  na  obszarze  kry sowiogórskiej i depresji śródsudeckiej.

Krasowiogórska – jest jedną z ważniejszych struktur w Sudetach Środkowych. Zajmuje obszar o powierzchni ponad 600 km2. Struktura ta jest podzielona przez Uskok brzeżny na  część  południową  –  Góry  Sowie  i  część  północną  obniżoną  w  trzeciorzędzie wchodząca  w  skład  Przedgórza.  Wiek  kry  jest  różnie  interpretowany.  Skały sowiogórskie były dawniej  określane jako archaiczne,  następnie proterozoiczne.  Były także wypowiadane poglądy o ich paleozoicznym wieku. Kra zbudowana jest ze skał silnie przeobrażonych. Tworzą ją gnejsy i migmatyty. Badania petrograficzne wykazały, że gnejsy sowiogórskie przeszły przez kilkuetapowe procesy metamorfizmu. Ważnym składnikiem skał kry sowiogórskiej są granulity,  a także serpentynity i  gabra.  Gnejsy sowiogórskie miejscami przykryte są skałami osadowymi. W skałach górno dewońskichi  dolnokarbońskich  otaczających  kręsowiogórską,  znaleziono  duże  ilości  otoczaków gnejsów,  co  świadczy  o  tym,  że  kra  po  górnym  dewonie  została  podniesionai erodowana. W trzeciorzędzie kra została podzielona uskokiem brzeżnym. Kra do dziś  dzień  wykazuje  tendencje  do  ruchów  wznoszących  w  stosunku  do  najbliższego otoczenia.
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Depresja śródsudecka – jednostka ta zwana jest także niecką wewnętrznosudecką lub synklinorium  śródsudeckim.  Jest  to  struktura  o  kierunku  NW  –  SE.  Swój  dzisiejszy kształt zawdzięcza młodym ruchom górnokredowym, które spowodowały odmłodzenie starych dyslokacji i powstanie nowych. Największy uskok występuje wzdłuż północno -wschodniego skrzydła niecki, na granicy z krą sowiogórską. Depresja jest zapadliskiem śródgórskim  powstałym  z  początkiem karbonu.  Osady  wypełniające  depresję  można podzielić na trzy części w zależności od warunków, w jakich się tworzyły. Są to:
• osady dolnego karbonu – częściowo lądowe, częściowo morskie, synorogeniczne względem wczesnych faz orogenezy waryscyjskiej;
• lądowe osady karbonu górnego i dolnego permu, powstałe w czasie późnych faz orogenezy  waryscyjskiej,  którym  towarzyszyły  liczne  zjawiska  wulkanicznei magmowe;
• osady lądowe górnego permu i dolnego triasu oraz morskie, płytkowodne osady górnej kredy.Druga  grupa  skał,  powstała  w  całości  w  warunkach  lądowych  w  okresie  aktywnej działalności  późnych  faz  orogenezy  waryscyjskiej.  Fazy  te  przejawiały  się  ruchami synsedymentacyjnymi  i  procesami  intruzyjnymi  w  otoczeniu  niecki.  Skały górnokarbońskie  znajdują  się  wzdłuż  północno  –  wschodnich  brzegów  niecki.  Tam znajdują  się  zagłębia  węglowe:  wałbrzyskie  i  noworudzkie.  Występują  tu  osady detrytyczne,  zawierające pokłady węgla jak również  osady detrytyczne z  nielicznymi wkładkami limnicznych wapieni (osady czerwonego spągowca). Te ostatnie tworzyły się w kilku basenach rozdzielonych wyniesieniami podłoża. Były to baseny: Czarnego Boru, Głuszycy, Nowej Rudy i Unisławia. W młodszym karbonie i permie na terenie zagłębia wałbrzyskiego rozwijały się  procesy wulkaniczne.  Żyły wulkaniczne przecinają osady górnokarbońskie.  Do  skał  wulkanicznych w zagłębiu  wałbrzyskim zalicza  się  przede wszystkim:  ryolitoidy,  rzadziej  trachyandezyty.  Tworzą  one  lakolit  Chełmca,  lakolit Mniszka,  dajki  Sobiecina  i  liczne  sille  w  paśmie  Wałbrzych  –  Grzmiąca.  Najmłodsza grupa skał depresji śródsudeckie – utwory górnego permu, triasu, i górnej kredy – jest  wykształcona w postaci  osadów częściowo lądowych,  częściowo morskich o niedużej miąższości.  Ostatecznie  depresja  śródsudecka  uformowała  się  w  czasie  ruchów laramijskich.  Osady  czwartorzędowe  w  obrębie  wyżej  wymienionych  jednostek strukturalnych na ogół występują jedynie w dolinach rzek i potoków. Są to piaski i żwiry 
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zlodowaceń środkowopolskich  (średnio  4  -20 m na  poziomem rzeki),  piaski  i  żwiry północnopolskich (średnio 2 -3 m nad poziomem rzeki) oraz osady holoceńskie.
8. GlebyNa terenie gminy Głuszyca grunty orne zajmują powierzchnię około 724,4 ha, co stanowi 11,7 % powierzchni gminy). Grunty łąk i pastwisk zajmują powierzchnię około 1 736,5 ha (stanowi to 28 % powierzchni gminy). Przeważają gleby niskich klas - IVb i V (łącznie zajmują  około  9,8  %  powierzchni  gminy).  Wśród  gruntów  łąk  i  pastwisk  dominują grunty IV i V klasy – około 25,3 % powierzchni gminy. Podział gleb na klasy bonitacyjne  prezentuje  poniższa  tabela.  Gleby  na  obszarze  gminy  wykształciły  się  na  skałach osadowych, magmowych i metamorficznych. Najczęściej są to gleby brunatne kwaśne, brunatne właściwe oraz gleby pyłowe. 90 % ogólnego areału stanowię gleby kwaśne i bardzo  kwaśne.  Wzdłuż  rzek  występują  mady  rzeczne  (lekkie  i  średnie).  Na  terenie gminy można wyznaczyć następujące kompleksy przydatności rolniczej gleb:

• kompleks zbożowo – górski,
• kompleks owsiano – ziemniaczany,
• kompleks owsiano – pastewny.Gleby z terenu gminy charakteryzują się średnią i silną podatnością na erozję. Na terenie gminy  Głuszyca  nie  prowadzono  badań  chemizmu  gleb.  Jedyny  punkt  pomiarowo  – kontrolny  gleb  znajduje  się  w  miejscowości  Stare  Bogaczowice  (nr  305),  badania prowadzone  są  tam w ramach  monitoringu  chemizmu  gleb  ornych.  Stwierdzono,  że gleby  tej  miejscowości  charakteryzują  się  podwyższonym  stopniem  zanieczyszczenia metalami  ciężkimi  (nikiel):  od  zawartości  naturalnej  (stopień  0),  do  podwyższonej (stopień I). Podwyższona jest również zawartość w glebie WWA.W wyniku badań użytków rolnych na terenie powiatu wałbrzyskiego,  prowadzonych przez Stację Chemiczno – Rolną, Oddział we Wrocławiu stwierdzono, że większość gleb powiatu  (93%)  ma  odczyn  kwaśny  (4,5–6,5pH).  Z  tego  względu  konieczne  jest wapnowanie gleb, do którego przewidziano 88% gleb powiatu.Podwyższona  zawartość  metali  ciężkich  może  wynikać  z  budowy  podłożaoraz  z  depozycji  tych  zanieczyszczeń  w  wyniku  opadów  atmosferycznych.  Badany obszar  należy  także  do  rejonów  o  podwyższonej  zawartości  izotopów promieniotwórczych w glebie.
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9. Wody powierzchnioweObszar  gminy  w  całości  leży  w  dorzeczu  Odry.  Główną  rzeką  jest  Bystrzyca  wrazz dopływami w postaci potoków: Złoty Potok, Otłuczona, Potok Marcowy, Kłobia, potok Rybny.
Bystrzyca  -  bierze  swój  początek  powyżej  Głuszycy,  w okolicach  Gór  Suchych  i  Gór Sowich. Jest lewobrzeżnym dopływem Odry, który uchodzi do niej w km 266,5. Rzeka odwadnia duży  obszar Sudetów Środkowych oraz Masywu Ślęży.  Do najważniejszych dopływów  Bystrzycy  zalicza  się:  Strzegomkę  oraz  Piławę  i  Czarną  Wodę.  Bystrzyca zasila  dwa  zbiorniki  zaporowe:  w  Lubachowie  oraz  Mietkowie  (oba  poza  granicami gminy). Teren w granicach administracyjnych miasta stanowi obszar zlewni chronionej rzeki Bystrzycy. Potoki górski i górne odcinki rzeki charakteryzują się dużymi spadkami podłużnymi, co wpływa na szybki odpływ wody ku terenom nizinnym. Duże wahania stanu wód w potokach o rzekach wynikają z warunków klimatycznych (w szczególności od opadów atmosferycznych). Średni roczny odpływ rzeczny z terenu gminy wynosi:

• 7,5-10 l/s/km2 z około 80 % obszaru gminy
• 10–12,5 l/s/km2 z około 20 % obszaru gminy.Występują na tym obszarze także rowy melioracyjne o łącznej długości 57,6 km (na 1 km2 przypada 0,93 km kanałów i rowów melioracyjnych).

10. Wody podziemneWedług  podziału  regionalnego  zwykłych  wód  podziemnych  Polski  obszar  gminy znajduje  się  w  regionie  sudeckim  (wody  szczelinowe  gnejsów  Gór  Sowich  i  skał osadowych karbonu i permu). Na omawianym obszarze nie występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) i związane z nimi strefy najwyższej i wysokiej ochrony wód podziemnych  (ONO  i  OWO).  Wody  podziemne  na  tym  obszarze  zgromadzonesą  w  większości  w  przypowierzchniowej  warstwie  zwietrzeliny  skał  i  są  zasilane bezpośrednio na wychodniach tych skał, a następnie są drenowane przez potoki górskie  i źródła. Pozostała część wód podziemnych, występuje w obrębię szczelin i spękań skał krystalicznych.  Na  obszarze  gminy  występują  paleozoiczne  piętra  wodonośne,  które związane są z budową geologiczną. Są to:
• Permokarbońskie  piętro  wodonośne –  tworzą  je  osadowe  utwory  karbonu górnego  (piaskowce,  zlepieńce,  mułowce,  węgle  formacji  z  Żaclerza37



i  Wałbrzycha)  i  wulkanity  permokarbońskie  (porfiry,  ryolity)  występujące pomiędzy  Wałbrzychem  i  Głuszycą  oraz  piaskowce  i  mułowce  permu występujące w okolicach Głuszycy i na południowy wschód od niej. Z uwagi na sąsiedztwo z obszarem pozbawionym piętra użytkowego wskutek długotrwałego odwodnienia spowodowanego działalnością górniczą, wody tego piętra są słabo rozpoznane.  Wody  tego  piętra  występują  na  głębokości  około  kilkudziesięciu metrów w pobliżu  intruzji  permskich  wulkanitów.  Wydajności  osiągają  do 20 m3/h  przy  depresjach  rzędu  kilkudziesięciu  metrów.  Ze  skałami  osadowymi karbonu  i  wulkanitami  permu  związane  są  wody  lecznicze  typu  szczaw, ujmowane  w  Jedlinie  Zdroju.  Płytkie  wody  piętra  górnokarbońskiego charakteryzują się na ogół średnią mineralizacją nie przekraczającą 500 mg/dm3, natomiast głębsze wody mają mineralizację rzędu 1,0 – 2,0 g/ dm3.
• Permskie piętro wodonośne   – cechą, która odróżnia to piętro wodonośne od piętra permokarbońskiego jest występowanie stref o stwierdzonych znacznych zasobach wód podziemnych, na których bazują ujęcia otworowe (w Unisławiu Śląskim) i drenażowe (w Łomnicy – Trzy Strugi, Głuszycy Górnej i Wałbrzychu) założone pierwotnie na źródłach korytowych lub wyciekach powierzchniowych o dużej  –  ponad  36  m3/h.  W  obrębie  strefy  zwietrzelinowej,  wydajności  źródeł najczęściej  mieszczą  się  w  przedziale  od  0,36  do  3,6  m3/h  (0,01  –  1  l/s). Wydajność  potencjalna  studni  wierconej  osiąga  w  tym  rejonie  70  m3/h  przy depresjach rzędu kilkudziesięciu metrów.

II.3. SFERA SPOŁECZNA

II.3.1. LUDNOŚĆ
Liczba ludności na terenie miasta Głuszyca na koniec 2010 roku wyniosła 6 619 i od 2006 roku znajduje się w trendzie malejącym. W latach 2006 – 2010 spadek ten wynosi  mniej niż 200 osób w stosunku do roku bazowego.
Tabela 10  Fluktuacja liczby ludności w Mieście Głuszyca w latach 2006 – 2010Kategoria J. m. 2006 2007 2008 2009 2010
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ogółem osoba 7 057 6 998 6 934 6 882 6 619mężczyźni osoba 3 339 3 306 3 260 3 222 3 074kobiety osoba 3 718 3 692 3 674 3 660 3 545Źródło: Dane Urząd Miejski w Głuszycy 
W latach 2006 – 2010 liczba urodzeń żywych znajdowała się w trendzie zmiennym. Przy czym w stosunku do roku bazowego nastąpił  wzrost  liczby urodzeń o  8 zdarzeń.  W latach 2006 – 2010 liczba zgonów znajdowała się również w trendzie zmiennym, przy czym w stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost liczby zgonów o 73 zdarzenia. W latach  2006  –  2010  liczba  zgonów  niemowląt  znajdowała  się  również  w  trendzie zmiennym, przy czym w stosunku do roku bazowego nastąpił  spadek liczby zgonów niemowląt o 7 zdarzeń.
Tabela 11 Ruch naturalny według płci

Kategoria 2006 2007 2008 2009
Urodzenia żywe

ogółem 65 63 62 73
mężczyźni 32 36 25 30

kobiety 33 27 37 43
Zgony ogółem

ogółem 96 92 81 89
mężczyźni 46 48 43 46

kobiety 50 44 38 43
Zgony niemowląt

ogółem 0 1 0 0
mężczyźni 0 1 0 0

Przyrost naturalny
ogółem -31 -29 -19 -16

mężczyźni -14 -12 -18 -16
kobiety -17 -17 -1 0Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2010)

W  latach  2006  –  2010  zaobserwowano  również  negatywny  trend  związany  ze zjawiskiem ujemnego  przyrostu  naturalnego.   Średnia  dla  ostatnich,  zamkniętych lat wynosi – (minus) 23,95
W latach 2006 – 2010  liczba ludności  w wieku przedprodukcyjnym i  produkcyjnym znajdowała się trendzie malejącym, co przy systematycznym wzroście liczby ludności w wieku  poprodukcyjnym  stanowi  zjawisko  zagrażające  stabilności  demograficznej  i ekonomicznej  społeczności  miasta.  Trend  ten  jest  elementem  szerszego  bo obejmującego teren całego kraju zjawiska. 39



Tabela 12 Wiek ludności w mieście Głuszyca – wymiar ekonomiczny

ogółem Jedn. 2006 2007 2008 2009 2010
ogółem osoba 6 983 6 919 6 855 6 815 6 619

mężczyźni osoba 3 303 3 281 3 225 3 196 3 074 
kobiety osoba 3 680 3 638 3 630 3 619 3 545

w wieku przedprodukcyjnym - poniżej 15 lat
ogółem osoba 1 001 972 935 922 904

mężczyźni osoba 496 482 455 435 432
kobiety osoba 505 490 480 487 472
w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni
ogółem osoba 4 805 4 779 4 726 4 699 4 608

mężczyźni osoba 2 456 2 461 2 429 2 429 2 369
kobiety osoba 2 349 2 318 2 297 2 270 2 239

w wieku poprodukcyjnym
ogółem osoba 1 177 1 168 1 194 1 194 1 107

mężczyźni osoba 351 338 341 332 273
kobiety osoba 826 830 853 862 834Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2010), Urząd Miejski w Głuszycy 

Pozytywnym aspektem zmian demograficznych jest fakt,  że spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym jest wolniejszy niż wzrost osób w wieku poprodukcyjnym, co potwierdza zestawienie zawarte w poniższej tabeli.
Tabela 13 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w mieście Głuszyca

Udział ludności wg ekonomicznych grup 

wieku w % ludności ogółem
Jedn. 2006 2007 2008 2009

w wieku przedprodukcyjnym % 18,4 18,1 17,8 17,3
w wieku produkcyjnym % 64,8 65,0 64,8 65,2

w wieku poprodukcyjnym % 16,9 16,9 17,4 17,5Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2010)
Podsumowaniem  analizy  demograficznej  są  wskaźniki  modułu  gminnego.  Naturalną konsekwencją  spadku  liczby  ludności  jest  spadek  wartości  wskaźnika  gęstości zaludnienia. Pozytywnym aspektem jest wzrost liczby małżeństw na 1000 mieszańców, którego dynamika przewyższa dynamikę spadku liczby ludności.
Tabela 14 Wskaźniki modułu gminnego dla miasta GłuszycaWskaźniki modułu gminnego Jedn. 2006 2007 2008 2009ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) osoba 431 427 423 420kobiety na 100 mężczyzn osoba 111 111 113 113małżeństwa na 1000 ludności -- 3,8 5,3 5,7 6,2urodzenia żywe na 1000 ludności -- 9,2 9,0 8,9 10,6zgony na 1000 ludności -- 13,5 13,1 11,6 12,9 40



przyrost naturalny na 1000 ludności -- -4,4 -4,1 -2,7 -2,3Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2010)
ZMIANY  DEMOGRAFICZNE  MIERZONE  BAZOWYMI  WSKAŹNIKAMI  SĄ 

NIEZALEŻNE DO DZIAŁAŃ WŁADZ SAMORZĄDOWYCH JEDNAKŻE WŁADZE TE 

POWINNY  REALIZOWAĆ  DZIAŁANIA  OGRANICZAJĄCE  ZJAWISKO  DRENAŻU 

MÓZGÓW,  KTÓRE  ZWIĄZANE  JEST  Z  ODPŁYWEM  WYKSZTAŁCONYCH 

MIESZKAŃCÓW  W  WIEKU  20  –  30  LAT.  WŁADZE  SAMORZĄDOWE  POWINNY 

STALE  PODNOSIĆ  JAKOŚĆ  WARUNKÓW  ŻYCIA  W  MIEŚCIE,  TAK  ABY 

STANOWIŁY ONE MOCNĄ STRONĘ GMINY JAKO MIEJSCA DO ŻYCIA. 

II.3.2. WARUNKI ŻYCIA
EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE

Na terenie gminy Głuszyca zlokalizowane są następujące placówki edukacyjne
• Przedszkole

o ul. Grunwaldzka 1558-340 Głuszyca
• Szkoła Podstawowa Nr 3

o ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca,
• Szkoła Podstawowa Nr 2

o ul. Sienkiewicza 5358-340 Głuszyca
• Szkoła Podstawowa Nr 1

o ul. Kłodzka 10358-340 Głuszyca Górna
• Gimnazjum Publiczne

o ul. Grunwaldzka 3758 - 340 Głuszyca
• Zespół Szkół w Głuszycy

o Ul. Parkowa 9 41



58-340 Głuszyca
Tabela 15 System edukacji podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej na terenie miasta Głuszyca

Poziom edukacji Jedn. 2007 2008 2009
Szkolnictwo Podstawowe
ogółem osoba 385 368 375
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 385 368 375
Szkolnictwo gimnazjalne
ogółem osoba 332 313 278
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 332 313 278
Szkolnictwo zasadnicze zawodowe     
ogółem osoba 71 70 77
prowadzone przez jednostki samorządu powiatowego osoba 71 0 0
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 70 77
Szkolnictwo ponadgimnazjalne zawodowe i artystyczne
ogółem osoba 41 11 0
prowadzone przez jednostki samorządu powiatowego osoba 41 0 0
prowadzone przez jednostki samorządu gminnego osoba 0 11 0Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2010)
Na terenie miasta w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Głuszyca kształciło się na koniec 2009 r. 653 osoby, co oznacza spadek liczby uczniów w stosunku do lat ubiegłych. Gmina Głuszyca prowadzi również działania  w  zakresie  szkolnictwa  zasadniczego  zawodowego  oraz  w  zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego zawodowego i artystycznego. Z usług edukacyjnych w zakresie  szkolnictwa  zasadniczego  zawodowego  korzystało  na  koniec  2009  r.  77  os. Natomiast  z  usług  edukacyjnych  w  zakresie  ponadgimnazjalnego  zawodowego  i artystycznego korzystało na koniec 2008 r. 11 os. (zgodnie z danymi na koniec 2009 r. 0  os.).
NA  WSKAZANYM  OBSZARZE  WSPARCIA  LOKALNEGO  PROGRAMU 

REWITALIZACJI  ZLOKALIZOWANE  SĄ  WSZYSTKIE  JEDNOSTKI  EDUKACYJNE 

FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE MIASTA 

II.3.3. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KULTURA
KULTURA I SPORT 42



Na  terenie  miasta  Głuszyca  funkcjonują  instytucje  kulturalne  i  sportowe,  które organizują  wydarzenia  tematyczne  o  charakterze  lokalnym  i  regionalnym,  a  także transgranicznym.
Tabela 16 Wydarzenia kulturalne w Głuszycy (miasto)

Wydarzenia kulturalne Jedn. 2006 2007 2008 2009
instytucje ob. - 1 - 1
imprezy szt. - 70 - 80

uczestnicy imprez os. - 13 560 - 14 850
zespoły artystyczne szt. - 4 - 2

członkowie zespołów artystycznych os. - 65 - 50
koła (kluby) szt. - 1 - 2

członkowie kół (klubów) os. - 12 - 75Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2010)
W kalendarzu imprez na stałe zagościły takie pozycje jak:

•  „DNI GŁUSZYCY” 
•  „Festiwal Pstrąga” - realizowane w lipcu
• „Z gitarą na stoku” - realizowane we wrześniu

Ponadto  w  mieście  odbywa  się  szereg  innych  imprez,  które  mają  cykliczny  bądź jednorazowy charakter.
BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWO

Na  terenie  miasta  Głuszyca  działa  jedna  placówka  biblioteczna  –  Centrum  Kultury Miejska Biblioteka Publiczna zatrudniająca 5 osób.  
Tabela 17 Placówki biblioteczne na terenie miasta Głuszyca

Placówki biblioteczne Jedn. 2006 2007 2008 2009
biblioteki i filie ob. 1 1 2 1

pracownicy bibliotek os. 4 4 5 4
księgozbiór wol. 27 620 23 932 30 763 23 393

czytelnicy w ciągu roku os. 1 317 1 172 1 224 1 143
wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz wol. 32 425 26 292 23 802 24 613Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2010)
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Biblioteka  pełni  funkcje  centrum  życia  społeczno  –  kulturalnego  i  jest  miejscem organizacji  licznych  wydarzeń,  w  tym  eventów  i  konkursów.  Ponadto  w  ramach działalności usługowo- gospodarczej CK – MBP świadczy usługi w zakresie:
• wynajem sali, uroczystości weselne, prezentacje, konferencje,
• wynajem sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego
• wynajem estrady z zadaszeniem
• organizacja imprez integracyjnych dla firm
• organizacja zabaw i  uroczystości dla dzieci w sali CK-MBP lub w Łomnickiej Chacie (np. urodziny, imieniny dzieci)
• wynajem namiotów ( 8x4m, 3x3m, 3,3m )
• udostępnianie strojów karnawałowych dla dzieci
• ksero i faks.

Poziom  czytelnictwa  określony  liczbą  wypożyczonych  księgozbiorów  znajdujesię w trendzie zmiennym, jednakże na koniec 2009 r. nastąpił spadek w stosunku do roku bazowego (2006 r.).
Tabela 18 Czytelnictwo – wskaźniki – Głuszyca (miasto)

Biblioteki - wskaźniki Jedn. 2006 2007 2008 2009
ludność na 1 placówkę biblioteczną os. 6 983 6 919 3 428 6 815
księgozbiór bibliotek na 1000 ludności wol. 3 955,3 3 458,9 4 487,7 3 432,6
czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności os. 188 168 177 168
wypożyczenia księgozbioru na 1 os/wol. wol. 24,6 22,4 19,4 21,5Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2010)
W ramach biblioteki prowadzone są zajęcia stałe skierowane do dzieci i  młodzieży z terenu miasta i obszarów wiejskich, w tym:

• taniec i rytmika dla dzieci,
• zajęcia taneczne dla młodzieży,
• break Dance,
• grupa wokalna – starsza,
• grupa wokalna – młodsza,
• kółko plastyczne,
• sekcja tenisa stołowego 44



• klub seniora,
• spotkania biblioteczne z przedszkolakami.

II.4. SFERA GOSPODARCZA

II.4.1. GOSPODARKA
PODMIOTY GOSPODARCZENa  koniec  2009  roku  na  terenie  miasta  Głuszyca  funkcjonowało  663  podmiotów gospodarczych,  w tym 125 w sektorze publicznym oraz 538 w sektorze prywatnym. Poniżej zaprezentowano strukturę podmiotów gospodarczych według formy prawnej. Poniższe statystyki potwierdzają, że dominującym sektorem podmiotów gospodarczych jest  sektor  prywatny,  toteż  możliwość  stymulacji  rozwoju  przedsiębiorczości  musi odbywać na warunkach rynkowych i zgodnie z zasadami konkurencji. 
Tabela 19 Podmioty gospodarcze w mieście Głuszyca

 Podmioty gospodarcze Jedn. 2006 2007 2008 2009
Ogółem szt. 785 786 713 663
Sektor publiczny
podmioty gospodarki narodowej ogółem szt. 225 225 125 125
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 

ogółem
szt. 12 12 12 12

spółki handlowe szt. 1 1 1 1
Sektor prywatny
podmioty gospodarki narodowej ogółem szt. 560 561 588 538
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą szt. 394 404 421 378
spółki handlowe szt. 18 18 18 16
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego szt. 5 5 6 6
spółdzielnie szt. 2 2 2 2
fundacje szt. 1 1 2 2
stowarzyszenia i organizacje społeczne szt. 11 10 10 10Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2010)
Powyższa  tabel  jednoznacznie  wskazuje,  że  liczba  przedsiębiorstw  działających  na terenie  miasta  Głuszyca  znajduje  się  w  trendzie  malejącym.  Analiza  struktury przedsiębiorstw w kontekście wielkości zatrudnienie wykazała, że na rynku lokalnym dominują mikroprzedsiębiorstwa – 96,53% ogółu podmiotów gospodarczych. Poniższa 
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tabela wskazuje dane liczbowe za ostatni zamknięty rok kalendarzowy, bowiem w latach poprzednich takiej statystyki nie prowadzono.
Tabela 20 Podmioty gospodarcze według klas wielkości w mieście Głuszyca

Podmioty wg klas wielkości Jedn. 2006 2007 2008 2009
ogółem szt. - - - 663

0 - 9 szt. - - - 640
10 - 49 szt. - - - 21

50 - 249 szt. - - - 2Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2010)
Dane  statystyczne  wskazują  na  stosunkowo  niewielką  liczbę  dużych  podmiotów gospodarczych.
RYNEK PRACY

Zgodnie z dostępnymi na dzień sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji danymi statystycznymi na koniec 2009 roku wskazano 592 osoby pracujące w głównym miejscu pracy.  Dane te pokazują również, że 64,19% ogółu pracujących stanowią kobiety. Liczba osób zatrudnionych znajduje się w okresie ostatnich trzech lat w trendzie malejącym. 
Tabela 21 Pracujący wg płci w mieście Głuszyca

Pracujący wg płci Jedn. 2006 2007 2008 2009
ogółem osoba 670 628 607 592

mężczyźni osoba 279 239 230 212
kobiety osoba 391 389 377 380Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS 2010)

II.4.2. TURYSTYKA
Na terenie miasta i gminy Głuszyca zlokalizowane są atrakcje turystyczne o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Na terenie miasta do głównych atrakcji turystycznych zalicza się:

• Cesarskie skałki Punkt widokowy na trasie głuszyckie stawy strefy MTB - kolor pomarańczowy. Obecnie są bardzo dobrze widoczne z ul. Sienkiewicza. Dawniej Cesarskie Skałki były całkowicie zarośnięte przez drzewa i służyły jako atrakcja do wspinaczki dla  46



miejscowych  harcerzy  oraz  miłośników wspinaczki.  Dojść  do  Skałek  można  z ulicy Bohaterów Getta odbijając (zaraz za kioskiem Ruchu) na ul. Niecałą. Idąc dalej  prosto  mijamy rozdzielnię  energetyczną,  następnie  skręcamy w lewo na polanę i ścieżynką przez lasek. Istnieje jeszcze jedna droga, można by powiedzieć główna,  do  której  trzeba  dotrzeć  z  ul.  Bohaterów  Getta.  Trzeba  przejść  ul. Parkową trzymając się ogrodzenia Zakładów Bawełnianych "Dalltex", a następnie skręcić w prawo z końcem ogrodzenia idąc wzdłuż bocznej części zakładu prosto  do  góry  lejem  do  ściągania  drewna,  aż  do  skałek  (widoczną  trasą  w  postaci przygotowanych schodków ciągnących się aż do samego punktu widokowego).
• Dolina Bystrzycy Szczególnie pomiędzy Głuszycą a Bystrzycą Górną,  dolina Bystrzycy należy do regionów bardzo atrakcyjnych krajoznawczo i  krajobrazowo.  Dawniej  cieszyła się  ogromną  popularnością,  była  celem  specjalnych  wycieczek,  nawet  jeszcze przed budową zapory w Lubachowie. Nosiła też specjalna nazwę ,,Schlesiertal" i uchodziła za wyjątkowo piękny i romantyczny zakątek Wsie w niej leżące były w większości  popularnymi  letniskami.  Doliną  prowadzą  ważne  komunikacyjne  i turystycznie szosy: Nr 383 Jugowice - Jedlinka i Nr 381 Wałbrzych - Głuszyca - Kłodzko przez Nową Rudę. Dolinę Bystrzycy w wielu miejscach przecinają szlaki turystyczne m.in.  z Głuszycy Górnej  wychodzi czarny Szlak Martyrologii  przez Osówkę  i  Walim  do  Jugowic.  W  Głuszycy  niebieski  szlak  do  Walimia  przez Włodarz i Wielką Sowę.
• Ruiny zamku Rogowiec

o Stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków
o Numer wpisu do rejestru zabytków: 675
o Data wpisu do rejestru zabytków: 30.03.1960 rok
o Historia:  u  stóp  góry  Rogowiec  miał  prowadzić  średniowieczny  trakt handlowy zwany Wysoką Drogą. Dla jego ochrony, a przede wszystkim dla zabezpieczenia pd. granicy księstwa świdnickiego, wzniesiono zamek o tej samej  nazwie  (Rogowiec)  i  prawdopodobnie  sąsiednie  Radosno. Przyjmuje  się  że  budowniczym  zamku  był  ks.  świdnicki  Bolko  I, ewentualnie ks.  Bernard.  Wiadomo natomiast,  że w latach 1292 - 1299 burgrabią  był  tu  Reinczko  Schloff,  ze  sławnego  później  śląskiego  rodu rycerskiego  Schaffgotschów.  Był  to  wówczas  jeden  z  ważniejszych  i 47



obronniejszych zamków w księstwie świdnickim. Nie może więc dziwić, że właśnie tu w 1317 r. schronił się ks. legnicki Władysław, który zmuszony był  przez  brata  do  opuszczenia  Legnicy,  stąd  prowadził  łupieżcze wyprawy. Później burgrabią był Nicolas de Bolcze,  który występował w dokumentach z lat 1361 -1374.  Po śmierci ks.  Agnieszki,  wdowy po ks.  Bolku II, zamek z całym księstwem stał się własnością korony czeskiej. Do Rogowca należały rozległe tereny, sięgające na pn. aż po Bystrzycę Górną, Lubachów i Niedźwiedzice, na wsch. po Głuszycę, na pd. po Grzmiącą, a na zach. po Rybnicę Leśną.
o Po  włączeniu  do  Czech  zamek stał  się  własnością  prywatną,  ponieważ utracił  znaczenie  strategiczne.  W  okresie  wojen  husyckich  został prawdopodobnie opanowany przez husytów, stał się też siedzibą rycerzy rozbójników.  W 1420 r.  zdobył  go raubriterr Franz von Pogorella,  a  w 1429 r. Wenzel von Schllendorf, który opanował też sąsiednie Radosno. Mając te dwa zamki, on i jego potomkowie utrzymali się w nich do 1497 r. (wg  niektórych  źródeł  do  1483  r.),  gdy  wojska  kr.  Macieja  Korwina, dowodzone przez Georga von Steina,  zdobyły i  zniszczyły obie siedziby Hansa von Schellendorfa. Od tego momentu zamek pozostaje w ruinie.
o W pocz. XVI w. Rogowiec znalazł się w obrębie dóbr książeńskich, które nabył hr. von Hochberg. Ruiny już w XIX w. cieszyły się zainteresowaniem turystów,  którzy  wówczas  docierali  tu  głównie  z  Rybnicy  Leśnej,  lub Rybnicy Małej, później też z Głuszycy. Już wówczas podziwiano panoramę ze szczytu. Dopiero w 1988 i 1992 podjęto badania archeologiczne ruin, które ujawniły, że Rogowiec był większy niż dotychczas sądzono.
o Ruiny  zamku  Rogowiec  z  końca  XIII  w  wznoszą  się  na  skalistym wierzchołku, w związku z czym miał on nieregularny kształt, dostosowany do  terenu i  obejmował mniej  więcej  trójkąt  o  wym.  ok.  30 x  20 m.  W najwyższym  punkcie,  w  narożu,  stała  potężna  kamienna,  cylindryczna wieża  o  średnicy  ok.  10,0  m,  z  której  zachowały  się  tylko  fragmenty przyziemia. Poniżej, na splantowanym wierzchołku, stały jakieś budowle mieszkaniowe i gospodarcze, otoczone murem obwodowym, z którego na przeciwległym krańcu zachowały się nikłe resztki.
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o Rogowiec  jest  węzłem  szlaków.  Dochodzą  tu:  czerwony  Główny  Szlak Sudecki  i  niebieski  szlak  z  Rybnicy  Małej  oraz  żółty  z  Głuszycy,  aby prowadzić dalej (nieco różnymi trasami) na Przełęcz Trzech Dolin.
• Gospoda „Pod Jeleniem” 

o Czas powstania: 1768-1774 rok
o Styl: Barok
o Numer wpisu do rejestru zabytków: 1733
o Data wpisu do rejestru zabytków: 30.06.1966 rok
o Historia  obiektu:  pierwotnie  obiekt  przeznaczony  był  na  gospodę  z miejscami noclegowymi. Założony na rzucie prostokąta z dodaniem traktu od  tyłu,  piętrowy,  7  -  osiowy.  Część  piętrowa  posiada  drewnianą konstrukcję  szkieletową  o  pięknym  układzie  belek.  Nakryty  dachem mansardowym  z  lukarnami,  kryty  łupkiem.  Zachował  kamienne, uszakowe portale z 1784 i 1786 r. oraz opaski okienne w parterze. Zawsze służył jako gospoda i hotel także po 1945 r., z tym, że funkcję hotelową pełnił okresowo.

• Góra Raróg Szczyt 745 m we wschodniej części Gór Suchych tworzący zwornik na granicy państwowej w grzbiecie granicznym, ale jego główny wierzchołek leży całkowicie po polskiej stronie. Ku pn.- zach. grzbiet graniczny ciągnie się w stronę Słodnej, w druga stronę, na pd. – wsch., przez Bukową Górę i Kopiniec opada na Przełęcz pod Czarnochem, natomiast ku pn. odchodzi krótkie ramię z Ostoją . Raróg jest  zbudowany z permskich melafirów (trachybazaltów), które były eksploatowane w dużych kamieniołomach na pn. - wsch. zboczu. Wyrobisko wcina się pomiędzy Raróg a Ostoję. Główny szczyt i zbocza porastają lasy świerkowe regla dolnego. U podnóża ciągną się użytki rolne należące do Łomnicy i Głuszycy Górnej. Wzdłuż granicy,  pod  wierzchołkiem Raroga  prowadzi  zielony  szlak  z  Tłumaczowa  do Golińska oraz czeski szlak z Broumowa na Ruprechtický Špičák.
• Kościół parafialny p.w. MB Królowej Polski

o Styl: Klasycystyczny
o Numer wpisu do rejestru zabytków: 1731
o Data wpisu do rejestru zabytków: 30.06.1966 rok
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o Historia obiektu: Kościół parafialny MB Królowej Polski został wzniesiony jako  ewangelicki  w  1741  roku.  Gruntownie  przebudowany  na klasycystyczny w latach 1804 - 1809 (dostawienie wieży i portyku) oraz ponownie w 1862 r., remontowany w 1964 r. Jest to budowla na rzucie prostokąta  z  kruchtami.  Od  ulicy  okazały  portyk  4  -  kolumnowy, zwieńczony trójkątnym tympanonem. Nad nim wieża, dołem kwadratowa, górą okrągła, z okrągłą nadbudówką, zwieńczoną latarnią z hełmem. Na obu  kondygnacjach  tarasy  z  metalowymi  balustradami.  Dach dwuspadowy,  wewnątrz  drewniane  2  -  kondygnacje,  empory  (ze zdobionymi  płycinami),  połączone  z  chórem  muzycznym.  Dość  bogate klasycystyczne wyposażenie wnętrza z początku XIX w., m.in. drewniany ołtarz, ambona i chrzcielnica z 1809 r. oraz figurka Matki Boskiej i olejne obrazy.
• Pałac 

o Czas powstania: 1800 rok
o Styl: Barok
o Numer wpisu do rejestru zabytków: 1734
o Data wpisu do rejestru zabytków: 30.06.1966 rok
o Historia obiektu: Pałac z k. XVIII w., zbudowany na prostokącie, piętrowy, 7  –  osiowy,  nakryty  dachem  mansardowym  z  lukarnami.  Naroża boniowane,  okna  w  bogatych  opaskach  o  charakterze  dekoracji. Architektoniczny portal z otworem zamkniętym łukiem koszowym, wyżej kartusz herbowy i  wygięty gzyms naczółkowy.  Obecnie służy jako dom mieszkalny, najokazalszy budynek w mieście.

• Pałac fabrykanta 
o Czas powstania: 1894 rok
o Styl: Eklektyczny z elementami secesji
o Numer wpisu do rejestru zabytków: 1425/wł
o Data wpisu do rejestru zabytków: 02.02.1995 rok
o Historia obiektu: Pałacyk w rozległym ogrodzie - parku, obecnie znacznie zmienionym,  gdyż służy jako ogródek jordanowski.  Pałacyk  piętrowy z narożną  okrągłą  wieżą  i  kolumnowym  portykiem.  Okna  zamknięte 
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półkoliście i  prostokątnie w dekoracyjnych opaskach.  Silnie zaznaczone gzymsy piętrowe. Zachował resztki wyposażenia (schody, boazerie, lustra, żyrandole).  Mieścił  się  tam  zakładowy  dom  kultury  ZPB  ,,Piast",  pałac ślubów był także siedzibą różnych organizacji.
• Potok Otłuczyna potok Otłuczyna jest lewym dopływem Bystrzycy. Wypływa na wysokości ok. 570 m z pd.-zach. zbocza Światowida, jego płytka i rozległa dolina oddziela masyw Światowida od głównego grzbietu (granicznego) wschodniej części Gór Suchych. Potok spływa przez łąki i pola uprawne ku pn.,  równolegle do szosy Nr 381 z Kłodzka do Wałbrzycha. Wraz z nią trafia w połowie drogi do Głuszycy Górneji  aż  do ujścia  w Głuszycy  na wysokości  ok.  490  m płynie  wśród  zabudowań.  Długość  potoku  to  ok.  3,0  km.  Dolina  Otłuczyny  została  wypreparowanaw zlepieńcach,  piaskowcach i  łupkach ilastych czerwonego spągowca.  Z szosy wiodącej  dolina  Otłuczyny  otwierają  się  ładne  widoki  na  część  Gór  Suchych (Ostoja,  Gomólnik  Mały),  Wałbrzyskich  i  Sowich.  Przez  Głuszycę  Górną,  szosą wzdłuż  Otłuczyny,  prowadzi  żółty  szlak  Przełęcz  pod  Czarnochem,  a  około wiaduktu kolejowego przecina ją czarny Szlak Martyrologii przez Kolce i Walim do Jugowic.
• Trójpański Kamień Zlokalizowany na pasie granicznym, datowany na 1732 r. Znajdował się na styku granic Czech, Śląska,  Hrabstwa Kłodzkiego. Dojście zielonym szlakiem, zajmuje około  20  min  od  przejścia  granicznego  Głuszyca  Górna  -  Janovicky,  trzeba kierować się na lewo.

Na terenie pozostałych miejscowości  należących administracyjnie  do gminy Głuszyca zlokalizowane są następujące atrakcje turystyczne:
• Głuszyca Górna

o Kościół pomocniczy p.w. Wniebowzięcia NMP
o Przejście graniczne w ruchu turystycznym Głuszyca Górna – Janovičky

• Grzmiąca 
o Kościół filialny p.w. MB Zielnej 
o Obszar Krajobrazu Chronionego "Góry Kamienne
o Ruiny zamku Rogowiec 51



•  Grzmiąca, Rybnica Mała
o Dom mieszkalny (ryglowy)

• Kolce 
o Cmentarz Ofiar Faszyzmu

• Łomnica
o Łomnicka Chata 
o Przejście graniczne w ruchu turystycznym Łomnica - Ruprechtický Špičak 
o Wyciągi narciarskie

• Sierpnica
o Kościół filialny p.w. MB Śnieżnej
o Tajemnicze Podziemne Miasto – „Osówka”

II.5. ZESTAWIENIE PROBLEMÓW NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM

W  wyniku  analizy  społecznej,  gospodarczej  i  przestrzennej  można  wywnioskować szereg problemów występujących na obszarze objętym programem rewitalizacji:
• Problemy społeczne:

o Stosunkowo niskie dochody ludności,
o Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych.
o Systematyczny spadek liczby ludności 
o Wysokie saldo migracji.
o Wysoka stopa bezrobocia.
o Mała aktywność zawodowa ludności
o Wysoki odsetek osób pobierających świadczenia społeczne.
o Niski przyrost naturalny ludności.

• Problemy gospodarcze:
o Niewystarczające  zainteresowanie  inwestycyjne  podmiotów zewnętrznych.
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o Słabo rozwinięta turystyka
o Niewykorzystane zdolności produkcyjne podmiotów gospodarczych.
o Niewielka liczba zakładów przemysłowych.

• Problemy przestrzenne:
o Niska jakość nawierzchni dróg i chodników.
o Peryferyjne położenie gminy w obrębie województwa dolnośląskiego.
o Brak obwodnicy miasta Głuszyca.
o Zły  stan  techniczny  większej  części  komunalnych  zasobów   

mieszkaniowych.
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III. ANALIZA SWOT

W niniejszym podrozdziale przedstawiona jest analiza SWOT opracowana na podstawie analizy  zagospodarowania  przestrzennego  miasta,  jego  sytuacji  gospodarczej  oraz sytuacji  społeczno-demograficznej.  Analiza ta dostarcza informacji  na temat mocnych stron miasta, jego słabych stron, a także ocenia szanse i zagrożenia, przed jakimi stanąć może miasto w niedalekiej przyszłości.Analiza  SWOT  została  oparta  na  podstawowych  danych  statystycznych  ukazanychw  rozdziale  2  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji,  a  także  na  podstawie  danych uzyskanych z instytucji  budżetowych jednostki  samorządu terytorialnego,  organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, służb mundurowych (policja, wojsko itp.). Ze względu  na  ogromną  ilość  zebranych  danych  w  Lokalnym  Programie  Rewitalizacji zostały  ukazane  jedynie  najbardziej  charakterystyczne  wskaźniki  charakteryzujące miasto.Analiza  SWOT –  analiza  silnych (Strenghts)  i  słabych (Weaknesses)  stron badanego podmiotu  w  wyodrębnionych  obszarach  –  tzw.  czynników  endogenicznych (wewnętrznych) oraz zewnętrznych szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats) – tzw. czynników egzogenicznych stanowi punkt wyjścia dla planowania strategicznego. Analiza SWOT pozwala, zatem określić strategiczne czynniki, które mogą mieć wpływ na powodzenie  i  działalność  rozwojową  danej  jednostki.  Istotnym  zadaniem  staje  się wydzielenie spośród nich czynników krytycznych, dzięki którym można będzie rozwijać silne  strony  projektu,  niwelować  (bądź  ograniczać)  strony  słabe,  maksymalnie wykorzystywać  istniejące  możliwości  i  pojawiające  się  szanse  oraz  unikać przewidywanych zagrożeń i niebezpieczeństw.Analiza  SWOT  została  dokonana  na  podstawie  analizy  otoczenia  społeczno-gospodarczego obszaru wsparcia, danych statystycznych, konsultacji społecznych, wizji lokalnych.Analiza SWOT przeprowadzona została dla obszaru wsparcia z podziałem na sfery:
• społeczną, 
• przestrzenną,  
• gospodarczą.
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SILNE STRONY SŁABE STRONYRozwinięte  szkolnictwo,  podstawowe  i ponadpodstawowe  w  mieście  Głuszyca  i  bliskość obszaru  wsparcia  w  stosunku  do  obiektów edukacyjnych.
Brak  optymalnego zorganizowania  czasu wolnego dla młodzieży poza okresem letnim.

Tendencje i ambicje młodych ludzi do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych.
Aktywność istniejących podmiotów gospodarczych w mieście. Systematyczny spadek liczby ludności Głuszycy.
Bogate  tradycje  kulturalne  w  mieście  oraz zachowanie  zwyczajów  i  tradycji  regionu, pozwalające  na  organizowanie  imprez kulturalnych.

Wysokie saldo migracji.
Sprawnie działająca opieka społeczna. Wysoka stopa bezrobocia.- Wysoki  wskaźnik  przestępczości  na  obszarze wsparcia.

-
Wysoki  odsetek  osób  pobierających  świadczenia społeczne.- Niski przyrost naturalny ludności.

SZANSE ZAGROŻENIATworzenie społecznych grup wsparcia. Zwiększenie migracji zewnętrznej – ucieczka ludzi wykształconych, młodych, z wyuczonym zawodem.Dostęp  do  środków  unijnych  na  projekty stypendialne i  projekty związane z  infrastrukturą społeczną (tzw. projekty miękkie).
Tradycyjny  zakres  wykształcenia  –  kierunkii  specjalności  w  szkolnictwie  nie  odpowiadają zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy.Wzrost liczby wydarzeń kulturalnych. Starzenie  się  społeczeństwa  miasta  (zwiększający się procent osób w wieku poprodukcyjnym).Możliwość  rozwoju  infrastruktury  oświatowej  i społecznej Ubożenie mieszkańców Głuszycy.

Możliwość  rozbudowy  szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie miasta. Wzrost zjawisk patologicznych w społeczeństwie.
Wzbogacenie oferty i rozwój działalności instytucji kultury Marginalizacja życia społecznego i kulturalnego
Zmniejszenie  liczby  osób  zagrożonych wykluczaniem społecznym -
Rozwój  przedsiębiorczości  na  terenie  miasta, zmniejszenie poziomu bezrobocia Wysokie koszty kształcenia na poziomie wyższym
Możliwość  korzystania  z  zewnętrznych  środków finansowania  inwestycji  związanych  z modernizacją  substancji  mieszkaniowej  (m.in. fundusze strukturalne i inne)

Ograniczenie  aktywności  sportowej  i  kulturalnej mieszkańców.
Możliwość  pozyskania  dofinansowania  na inwestycje  związane  z  funkcjonowaniem  służby Ograniczone środki na służbę zdrowia, edukacje 
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zdrowia,  placówek  edukacyjnych  i  pomocy społecznejRozwój  działalności  organizacji  pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej; Obojętność  społeczeństwa  na  zachowania patologiczne.Stosunkowo  wysoki  poziom  bezpieczeństwa publicznego, -
ANALIZA SWOT – strefa gospodarcza

SILNE STRONY SŁABE STRONYPołożenie w sąsiedztwie granicy polsko – czeskiej. Brak  kompleksowej  informacji  o  terenach inwestycyjnych.Liczne ulgi i udogodnienia dla inwestorów. Niewystarczające  zainteresowanie  inwestycyjne podmiotów zewnętrznych.Uzbrojone  tereny  nadające  się  pod  działalność gospodarczą położone w mieście. Słabo rozwinięta turystyka
Niewykorzystane  zdolności  produkcyjne podmiotów gospodarczych.Posiadanie terenów do zagospodarowania Niezadawalające  wspieranie  lokalnej przedsiębiorczości.Atrakcyjne turystycznie tereny wokół miasta Ograniczony poziom promocji miasta.Potencjał do rozwoju sektora turystyki, warunki do uprawiania  różnych  form  rekreacji  i  turystyki, istniejące szlaki turystyczne
W  części  niezadowalający  stan  techniczny  dróg utrudniający  przyciągnięcie  inwestorów zewnętrznychPrzyrost  zarejestrowanych  podmiotów gospodarczych -

SZANSE ZAGROŻENIAMożliwość  pozyskiwania  zewnętrznych  środków finansowych  –  m.in.  możliwość  korzystania  ze wsparcia w ramach programów operacyjnych
Spadek liczby przedsiębiorstw w mieście.

Napływ inwestorów zewnętrznych. Wzrost bezrobocia.Wzrost dochodów ludności. Obniżenie się dochodów ludności.Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Marginalizacja gospodarcza całego regionu.Rozwój bazy gastronomiczno-hotelarskiej. Wysokie  koszty  pracy  -  system  ubezpieczeniowy (wysokie składki), 56



Rozwój turystyki. Atrakcyjne oferty pracy w innych regionach krajui za granicą dla wykwalifikowanych pracownikówPoprawa promocji miasta i gminy. Mała  zdolność  podmiotów  do  współfinansowania projektów ze środków unijnychStosunkowo  niewysokie  koszty  rozpoczynania działalności gospodarczej Słabo  rozwinięty  system  wspierania  finansowego przedsiębiorstw ze środków publicznych (fundusze poręczeniowe i pożyczkowe),Wysoka  aktywność  ludności  w  zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej i zdolność przedsiębiorstw  do  funkcjonowania  w  trudnych warunkach prawno-ekonomicznych
Ograniczony  dostęp  do  zewnętrznych  środków zasilania  finansowego  na  podejmowanie  własnej działalności gospodarczej.

Wsparcie PUP dla zatrudniania stażystów oraz inne formy pomocy -

ANALIZA SWOT – strefa przestrzenna

SILNE STRONY SŁABE STRONYKorzystne położenie w sąsiedztwie granicy polsko – czeskiej Niska jakość nawierzchni dróg i chodników.
Dobre  skomunikowanie  gminy  przez  gęstą  sieć drogową  oraz  linię  kolejową  łączącą  gminę  z powiatem i zagranicą,

Brak odpowiedniej bazy turystyczno – noclegowej umożliwiającej  wykorzystanie  walorów turystyczno – krajobrazowych,Wysoki stopień zwodociągowania miasta Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa.Atrakcyjne komponenty środowiska naturalnego w pobliżu miasta Głuszyca Niedostateczna oferta rekreacyjna
Niski  stopień  zanieczyszczenia  środowiska naturalnego i dbałość ogółu mieszkańców miasta o środowisko i estetykę -
Położenie  przy  głównych  szlakach komunikacyjnych -
Aktywność  miasta  w  pozyskaniu  funduszy zewnętrznych na poprawę infrastruktury -
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Poprawa infrastruktury technicznej w mieście przy wykorzystaniu funduszy UE. Dewastacja środowiska naturalnego,
Poprawa  walorów  krajobrazowych  i  stanu obiektów zabytkowych Nie  optymalne  wykorzystanie  środków  unijnych dla  poprawy  stanu  infrastruktury  społecznej, technicznej i środowiska.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska Zwiększająca się liczba użytkowników dróg,
Pozyskanie  środków  na  likwidacje  źródeł  niskiej emisji, budowę urządzeń służących wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i ochronę środowiska

Wysokie  koszty  modernizacji  systemów grzewczych oraz termomodernizacji budynków,
Korzystne  warunki  do  osiedlania  się  i inwestowania Braki w wyposażeniu infrastruktury turystycznej
Możliwość  korzystania  z  zewnętrznych  źródeł finansowania  przedsięwzięć  w  zakresie infrastruktury ochrony środowiska,

Trudności komunikacyjne miasta i spadek poziomu bezpieczeństwa na drogach
Możliwość  nawiązania  współpracy  z  sąsiednimi gminami  w  zakresie  rozwiązania  problemu zagospodarowania odpadów ciekłych i stałych, -
Zewnętrzne  środki  finansowania  lub dofinansowania  przedsięwzięć  edukacyjnych, promocyjnych i innych (fundacje, programy, itp.), -
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IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

IV.1. CELE PROGRAMU REWITALIZACJI

Cele Programu Rewitalizacji  sformułowane zostały w oparciu o wyniki  analizy stanu obecnego  na  obszarze  rewitalizacji  oraz  wyniki  warsztatów  konsultacyjnychz interesariuszami Programu:
CEL GŁÓWNY

Powyższy  cel  zostanie  zrealizowany  poprzez  podniesienie  standardu  budynków mieszkalnych  oraz  inwestycje  ukierunkowane  na  zorganizowanie  i  uporządkowanie przestrzeni publicznych przy terenach mieszkaniowych, w sposób,  który zapewni ich optymalne wykorzystanie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Tak zakreślona strategia działa  ń przyczyni  ć si  ę ma  do  uczynienia  obszaru  wsparcia  bardziej  przyjaznym  dla mieszkańców  i  atrakcyjniejszym  dla  ludności  migrującej  (poprawa  estetyki, zorganizowanie  miejsc  atrakcyjnych  dla  rodzin  z  dziećmi  –  tereny  zielone,  parki, podwórka).  W  tym  sensie  należy  rozumieć je  równie  ż jako  bodziec  pozwalający kształtowa  ć stosunki ludnościowych i struktur  ę demograficzn  ą tego obszaru. Chodzi tu przede wszystkim o stymulowanie napływu ludzi młodych i przedsiębiorczych, których obecno  ść i  umiejętności  przyczyni  si  ę równie  ż do  obniżenia  poziomu  ubóstwa  i bezrobocia.
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Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez odnow  ę tkanki urbanistycznej 

miasta oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności przestrzeni 

publicznych.



CELE SZCZEGÓŁOWE

Do  celów  szczegółowych  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Głuszyca  na  lata 2011 – 2015 należą:1. Odnowa przestrzeni publicznej miasta Głuszyca, w tym budowa lub rewitalizacja małej architekturya. nowy ład przestrzeni publicznej,b. przywrócenie i ochrona estetyki architektury.2. Remont nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej.a. prace remontowe i adaptacyjne budynków mieszkalnych,b. poprawa zasobów mieszkaniowych pod względem termomodernizacji,c. wzbogacenie  programu  funkcjonalnego  zabudowy  mieszkaniowej  o właściwe zagospodarowanie towarzyszących jej terenów zielonych,d. podniesienie  wartości  użytkowej  budynków  poprzez  inwestycjew infrastrukturę instalacyjną,e. poprawa stanu technicznego dróg, zjazdów, dojazdów, placów, parkingów, f. zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektów historyczno-kulturalnych,g. adaptacja pomieszczeń do funkcji kulturalno-oświatowych.3. Zwiększenie atrakcyjności miasta dla inwestorów lokalnych i zewnętrznycha. odnowa i uporządkowanie przestrzeni publicznej,b. udostępnianie odpowiednio wyposażonych terenów inwestycyjnych.4. Aktywizacja działań kulturalnych, turystycznych, promocyjnych i publicznycha. zbogacenie  oferty  kulturalnej,  artystycznej  i  ochrony  dziedzictwa kulturowego,b. poprawa dostępności do usług i atrakcji turystycznych,c. zintensyfikowanie działań promocyjnych miasta oraz promocji jego marki. 5. Marketing i promocja atrakcji kulturalnych i turystycznych miasta Głuszyca.
ZGODNOŚĆ CELÓW ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

DO 2020 R.
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Strategia  określa  wizję  województwa  dolnośląskiego  jako  europejskiego  regionu węzłowego. Uzasadnieniem tak określonej wizji jest fakt, że według autorów Strategii w obecnym świecie zarówno kraje, jak i regiony nie tylko wywierają wpływ na siebie, lecz także są od siebie nawzajem uzależnione. Celem nadrzędnym Strategii jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności  regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.Zaproponowane powyżej w Programie cele są zgodne z priorytetami zaproponowanymi w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020r., które stanowią: 
• Cel  „gospodarczy":  Zbudowanie  konkurencyjnej  i  innowacyjnej  gospodarki Dolnego  Śląska.  W  ramach  tak  określonego  celu  zakłada  się  osiągnięcie wysokiego i stabilnego tempa wzrostu oraz rozwoju gospodarczego, jak również poprawę  konkurencyjności  Dolnego  Śląska  jako  regionu  atrakcyjnego  do inwestowania  i  długookresowego  prowadzenia  innowacyjnej  działalności gospodarczej, przy wykorzystaniu endogenicznych czynników rozwoju.
• Cel  „przestrzenny":  Zwiększenie  spójności  przestrzennej  i  infrastrukturalnej regionu  i  jego  integracja  z  europejskimi  obszarami  wzrostu.  W  ramach  tak określonego celu zakłada się  stymulowanie i umacnianie integracji przestrzennej oraz infrastrukturalnej Dolnego Śląska z Polską i Unią Europejską oraz wewnątrz regionu,  aktywną  ochronę  wartości  przyrodniczych  i  kulturowych  oraz kształtowanie  środowiska  przyrodniczego  Dolnego  Śląska  w  oparciu  o  zasady ekorozwoju.
• Cel „Społeczny":  Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych  i  otwartych  na  świat.  W  ramach  tak  określonego  celu  zakłada  się stworzenie warunków do poprawy  jakości życia, osiągnięcie wysokiego (w skali polskiej  i  europejskiej)  poziomu  zaspokojenia  potrzeb  społecznych,w szczególności w obszarach: socjalnym, edukacyjnym, kulturowym i zdrowotnym. Rewitalizacja  obszarów  zdegradowanych  w  ramach  Strategii  pojawia  się  szczególniew  kontekście  realizacji  celu  „przestrzennego",  priorytetu  3.  „Poprawa  ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych". W opisie priorytetu zwraca się uwagę  na  objęcie  rewitalizacją  obszarów  zdegradowanych  dotkniętych  patologiami społecznymi,  przez  co  można  rozumieć,  że  rewitalizacja  ma  wypełniać  również  cele społeczne.
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IV.2. WYZNACZANIE OCZEKIWANYCH WSKAŹNIKÓW OSIĄGNIĘĆ

Monitoring  rzeczowy  obejmował  będzie  dane  obrazujące  postępu  we  wdrażaniu programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w LPR i będzie prowadzony w trzech kategoriach:
• wskaźniki produktu,
• wskaźniki rezultatu,
• wskaźniki oddziaływania.

Wskaźniki produktu

• Liczba  budynków  mieszkalnych  poddanych  renowacji  (szt.)  –  liczba  zgodnaz dokumentacją techniczną dla poszczególnych zadań
Wskaźniki rezultatu

• Liczba  osób  zamieszkujących  budynek  mieszkalny  wielorodzinny  poddany renowacji (os.)
Wskaźniki oddziaływania

• Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności
o wartość bazowa – os. 44,85 (bardziej korzystna niż wartość referencyjna)
o zmiana – spadek 

• Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym
o wartość bazowa – os. 17,10
o zmiana – spadek 

• Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób
o wartość bazowa – 9,71
o zmiana – wzrost
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IV.3.  WYBÓR  OBSZARU  REWITALIZACJI  I  UZASADNIENIE  OKREŚLENIA 

GRANIC ZDEGRADOWANEGO OBSZARU

Podstawą udzielania wsparcia na inwestycje z zakresu mieszkalnictwa jest spełnienie wymogów  określonych  w  Wytycznych  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  w  zakresie programowania  działań  z  zakresu  mieszkalnictwa  z  dnia  13  sierpnia  2008. W dokumencie tym lista kryteriów, w oparciu o które będą definiowane obszary objęte interwencją  w  zakresie  mieszkalnictwa,  określona  w  art.  47  ust.  1  Rozporządzenia 1828/2006100, została ograniczona do następujących 5 kryteriów: 
a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, c) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, d) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, e) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego. 

Inwestycje  w  zakresie  mieszkalnictwa  mogą  być  realizowane  wyłącznie  na wyznaczonych (wyodrębnionych) obszarach wsparcia spełniających łącznie co najmniej trzy z powyższych kryteriów. 
Metodologia obliczeń wskaźników do wyznaczenia obszaru wsparcia

1. Udział  długotrwale  bezrobotnych  wśród  osób  w  wieku  produkcyjnym  – obliczenia:a. Liczba  osób  w  wieku  produkcyjnym  zamieszkujących  obszar  wsparcia: 4448 os.b. Liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszar wsparcia: 761 os.c. Wyliczenie wskaźnika: (761 ÷ 4448) · 100 = 17,10
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2. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osóba. Liczba osób zamieszkujących obszar wsparcia: 6822 os.b. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na obszarze wsparcia: 663 szt.c. Wyliczenie wskaźnika: (663 ÷ 6822) · 100 = 9,71

3. Liczba  budynków  wybudowanych  przed  rokiem  1989  do  ogólnej  liczby budynkówa. Liczba budynków mieszkalnych na obszarze wsparcia: 715 szt.b. Liczba  budynków  wybudowanych  przed  rokiem  1989  na  obszarze wsparcia: 665 szt.c. Wyliczenie wskaźnika: (665 ÷ 715) · 100% = 93%
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Tabela 22 Wskaźniki wyznaczania obszaru wsparcia

Kryterium
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia

Wysoki poziom przestępczości i 
wykroczeń

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej

Porównywalnie niski 
poziom wartości 

zasobu 
mieszkaniowego

Wskaźnik

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności
Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym

Liczba przestępstw na  1 tys. ludności Czyny karalne osób nieletnich na 1 tys. nieletnich
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób

Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby
Obszar 

rewitalizacji 
(OR) na terenie 

miasta 
Głuszyca 

44,85 17,10 9,71 93

Wartość 
referencyjna

65 4,5 41,4 76,3 10,5 86,6 
Dane do 

wskaźników

Liczba osób pobierających zasiłki OR: 306
Liczba osób długotrwale bezrobotnych w 2009 r. OR: 761

Liczba przestępstw w roku 2009 r. OR: Czyny karalne nieletnich  w 2009 r. OR: 
Liczba zarejestrowanych podmiotów gosp. nard. OR: 663 Liczba wszystkich budynków OR: 715

Liczba mieszkańców OR: 6822 Liczba mieszkańców OR w wieku produkcyjnym: 4448 Liczba mieszkańców OR: 6822 Liczba osób nieletnich OR: Liczba mieszkańców OR: 6822 Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 r. OR: 665
Definicja 

wskaźnika

Osoby, które zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. Nr 64,poz.593,zpóźn.zm.)są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej
Ilość przestępstw stwierdzonych ogółem

Ilość czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, przy czym za nieletniego uważa się za osobę, która w chwili popełnienia czynu miała ukończone 13 lat, ale nie ukończyła 17 lat

Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Źródło danych Miejsko-Gminny Ośrodek Urząd Pracy Komenda Policji Komenda Policji Urząd Statystyczny Urząd Miejski Głuszyca 65



Pomocy Społecznej (dane za 2010 rok)Źródło: Opracowanie własne.
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Przeprowadzona  analiza  wskaźnikowa  pozwoliła  wyznaczyć  obszar  wsparcia  dla Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Głuszyca.  Ze  względu  na  występujące uwarunkowania obszarem wsparcia objęto całe miasto. Nie jest zasadne wyodrębnianie wąskich  enklaw,  z  uwagi  na  fakt,  iż  na  całym,  niewielkim  geograficznie  obszarze miejskim występują tożsame lub podobne problemy i zależności. 
Rysunek  7 Obszar  wsparcia  Lokalnego Programu  Rewitalizacji  Miasta  Głuszyca  na  lata  2011 – 

2015

Źródło: Opracowanie własne 67



Wskazany  obszar  cechuje  się  szczególnie  wysokim  poziomem  długotrwałego bezrobocia.  Jest  to  podstawowy  problem  będący  w  dużej  mierze  utrzymującą  się konsekwencją  zmian  ustrojowych  kraju  zaistniałych  na  przełomie  lat  90.  XX  wieku. Wartości  adekwatnych  wskaźników  osiągnęły  poziom  zdecydowanie  wyższy aniżeli średnia referencyjna właściwa dla województwa dolnośląskiego. Analizowany teren jest także  dysfunkcyjny  pod  względem  gospodarczym,  co  potwierdza  stosunkowo  niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej.  93% budynków zlokalizowanych w obrębie obszaru rewitalizacji zostało wybudowanych przed 1989 rokiem.
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V. PLANOWANE DZIAŁANIA, PRIORYTETY I ZADANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM

Tabela 23. Działania przestrzenne

DZIAŁANIA PRZESTRZENNE (TECHNICZNO – MATERIALNE)

Nazwa planowanego działania
Etapy działania (zadania) wraz 

z czasem realizacji
Oczekiwane rezultaty

Instytucje i 

podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu

Nakłady do 

poniesienia 

PLN

Renowacja budynku przy ul. Sienkiewicza 25

• Roboty budowlane w zakresie uszczelnienia dachu papowego, rynien, rur spustowych, elewacji zewnętrznej
• Remont klatki schodowej
• Wymiana stolarki okiennej
• Remont instalacji elektrycznej

Termin realizacji: 2011 – 2013

Poprawa  warunków  mieszkaniowych  w  mieście Głuszyca  względem  osób  zamieszkujących zdegradowane  obszary  miasta  ze  szczególnym uwzględnieniem  osób  dotkniętych  lub zagrożonych ubóstwem
Gmina Głuszyca 136 000

Renowacja budynku przy ul. Bohaterów Getta 36 • Roboty budowlane w zakresie naprawy tynków na Poprawa  warunków  mieszkaniowych  w  mieście Głuszyca  względem  osób  zamieszkujących Gmina Głuszyca 196 000
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kominach, wymiana rynien, renowacja klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych, odwodnienie piwnic
• Remont elewacji zewnętrznej
• Wymiana stolarki okiennej
• Remont instalacji elektrycznej

Termin realizacji: 2011 – 2013

zdegradowane  obszary  miasta  ze  szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem

Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 70

• Roboty budowlane w zakresie renowacji elewacji zewnętrznej, remontu klatki schodowej, osuszenia piwnic, remontu schodów zewnętrznych do budynku 
• Wymiana stolarki okiennej 
• Remont instalacji elektrycznej

Termin realizacji: 2011 – 2013

Poprawa  warunków  mieszkaniowych  w  mieście Głuszyca  względem  osób  zamieszkujących zdegradowane  obszary  miasta  ze  szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem
Gmina Głuszyca 111 000

Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 83 • Roboty budowlane w zakresie remontu konstrukcji dachu, Poprawa  warunków  mieszkaniowych  w  mieście Głuszyca  względem  osób  zamieszkujących zdegradowane  obszary  miasta  ze  szczególnym 
Gmina Głuszyca 234 500
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remontu dachu dachówkowego wraz z rynnami i rurami spustowymi 
• Remont elewacji zewnętrznej
• Renowacja klatki schodowej, wymiana stolarki, remont instalacji elektrycznej, osuszenie piwnic

Termin realizacji: 2011 – 2013

uwzględnieniem osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem

Remont budynku przy ul. Łomnickiej 2

• Roboty budowlane w zakresie podwyższenie komina, remont elewacji zewnętrznej budynku, remont klatki schodowej, wymiana schodów, osuszenie piwnic
• Wymiana stolarki okiennej 
• Remont instalacji elektrycznej

Termin realizacji: 2011 – 2013

Poprawa  warunków  mieszkaniowych  w  mieście Głuszyca  względem  osób  zamieszkujących zdegradowane  obszary  miasta  ze  szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem
Gmina Głuszyca 121 000

Remont budynku przy ul. Łomnickiej 4 • Roboty budowlane w zakresie remont elewacji budynku, remont klatki schodowej
Poprawa  warunków  mieszkaniowych  w  mieście Głuszyca  względem  osób  zamieszkujących zdegradowane  obszary  miasta  ze  szczególnym 

Gmina Głuszyca 120 000
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• Wymiana stolarki okiennej 
• Remont instalacji elektrycznej
• Osuszenie piwnic

Termin realizacji: 2011 – 2013 uwzględnieniem osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem

Remont budynku przy ul. Cmentarnej 2

• Roboty budowlane w zakresie remont elewacji budynku, częściowa wymiana konstrukcji dachu, remont połaci dachowej, remont klatki schodowej
• Wymiana  stolarki  okiennej  i drzwiowej 
• Remont instalacji elektrycznej 
• Osuszenie piwnic 

Termin realizacji: 2011 – 2013

Poprawa  warunków  mieszkaniowych  w  mieście Głuszyca  względem  osób  zamieszkujących zdegradowane  obszary  miasta  ze  szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem
Gmina Głuszyca 229 000

Remont budynku przy ul. Cmentarnej 4 • Roboty budowlane w zakresie częściowej wymiany konstrukcji dachu, remont komina, remont pokrycia 
Poprawa  warunków  mieszkaniowych  w  mieście Głuszyca  względem  osób  zamieszkujących zdegradowane  obszary  miasta  ze  szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem

Gmina Głuszyca 122 500
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dachu, wymiana rynien i rur spustowych
• Remont elewacji 
• Remont instalacji elektrycznej
• Izolacja przeciwwilgociowa budynku, wymiana zagrzybionych i zawilgoconych tynków wraz z osuszeniem

Termin realizacji: 2011 - 2013Źródło: Opracowanie własne Gmina Głuszyca.
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VI. SYSTEM WDRAŻANIA

VI.1. UWARUNKOWANIA PRAWNE

Ramy  prawne  wdrażania  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  wyznaczane  są  na podstawie następujących reżimów prawnych:
• system prawa wspólnotowego – aktyw prawa regulujące:

o politykę  regionalną  Unii  Europejskiej  i  zarządzanie  funduszami strukturalnymi,
o zasady  konkurencji  i  pomoc  publiczną  –  zasady  udzielania  pomocy publicznej  oraz  zasady  udzielania  pomocy  de  minimis  określonew Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i art.. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.).

• system prawa krajowego – ustawy i rozporządzenia regulujące:
o funkcjonowanie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240),  ustawa  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym.(Dz.U.2001.142.1591 ze zm.),  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.)
o formy zarządzania funduszami strukturalnymi na poziomie krajowym,

• system prawa miejscowego:
o uchwały organu stanowiącego sankcjonujące działania rewitalizacyjne,
o zarządzenia  organu  wykonawczego  ustanawiające  ramy  organizacyjne wdrażania działań rewitalizacyjnych.

VI.2. UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNO – ORGANIZACYJNE

Warunkiem obowiązywania  Lokalnego Planu Rewitalizacji  Miasta  Głuszyca jako aktu prawa  miejscowego  jest  jego  przyjęcie  do  realizacji  mocą  Uchwały  Rady  Miejskiejw  Głuszycy.  Akt  ten  zatwierdzi  planowane  dążenia  władz  administracyjnych  do 74



zharmonizowanego  jego  rozwoju  na  zasadach  określonych  w  Programie.  Ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów każdego dokumentu planistycznego jest skuteczny i przemyślany system jego wdrażania. Na tym pierwszym etapie  rewitalizacji  niewątpliwie  ciężar  odpowiedzialności  za  zorganizowanie  i koordynację  współpracy  interesariuszy  oraz  realizację  LPR-u spoczywa  na  władzach samorządowych  Gminy  Głuszyca,  zarówno  Burmistrzu  –  jako  inicjatorze  Programu, Radzie Miejskiej – jako decydentach Programu, jak i Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych  –  jako  realizatorach  bądź  bezpośrednich  wykonawcach  znaczącej  części projektów Programu.Wdrażaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głuszyca zajmie się horyzontalne Wydział zadań inwestycyjnych Beneficjenta – Gminy Głuszyca. Całość  kompetencji  w zakresie  rewitalizacji  spoczywać będzie  na  Burmistrzu Gminy,  który koordynuje i będzie koordynował pracę innych podmiotów publicznych. 
VI.3. REALIZACJA RZECZOWA I FINANSOWA

Lokalny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Głuszyca  będzie  realizowany  za  pomocą projektów  rewitalizacyjnych  określonych  przepisami  niniejszego  Programu.  Zawartyw Lokalnym Programie Rewitalizacji katalog inwestycji rewitalizacyjnych realizowany będzie przez samorząd Miasta Głuszyca oraz jego jednostki organizacyjne.  W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dopuszcza się możliwość realizacji projektów, które nie zostały ujęte w Programie na dzień jego uchwalenia.  Projekty te po zbadaniu ich zgodności  z  LPR zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji.  Inicjatorami innych projektów rewitalizacyjnych będą mogły być wszystkie podmioty, w tym także niezaliczane  do  sektora  finansów  publicznych,  które  nie  działają  w  celu  osiągnięcia zysku  (zgodnie  z  Art.  221  ust.1  ustawy  o  finansach  publicznych)  i  realizują  cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy. Każdy projekt realizowany na obszarze wskazanym do rewitalizacji, jeśli spełnia kryteria zgodności z LPR, będzie mógł być realizowany w ramach Programu.  Projekty skierowane na listę  będą uzyskiwały wsparcie w formie dotacji w ramach kwoty zabezpieczonej w budżecie Miasta i Gminy Głuszyca przeznaczonej na ten cel. Kwalifikacja projektów będzie się odbywała w formie  konkursu,  na  zasadach  określonych  w  regulaminie,  którego  projekt  zostanie sporządzony i przyjęty nie później niż do końca 2012 roku.  Finansowanie projektów 75



realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji jest ściśle związane z dwiema zmiennymi:
• zasoby finansowe Miasta i Gminy Głuszyca, determinowane ograniczeniami:

o prawnymi  –  ustawa  o  finansach  publicznych,  ustawa  o  podatkachi opłatach lokalnych,
o gospodarczymi – głównie – wpływy do budżetu gminy z tytułu transferu środków z budżetu centralnego oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych,

• możliwością aplikowana o środki  z  zewnętrznych źródeł  finansowania,  w tym przede  wszystkim  z  funduszy  unii  europejskiej,  modelowym  rozwiązaniem przyjętym w ramach planowania strategicznego jest zakwalifikowanie projektów rewitalizacyjnych  płaszczyzny  przestrzennej  do  dofinansowania  w  ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata 2007  –  2013  oraz  projektów  rewitalizacyjnych  płaszczyzny  społecznej  do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 jak również Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
Projekty realizowane w ramach LPR będą finansowane głównie z dwóch źródeł, tj. ze środków  własnych  (budżet  gminy)  oraz  ze  środków  Unii  Europejskiej.  W  związkuz powyższym istotnym elementem jest  zdefiniowanie możliwości  aplikacyjnych.  O ilew  przypadku  projektów  miękkich  sytuacja  te  jest  dynamiczna,  o  tyle  projekty przestrzenne skierowane zostaną do naboru w ramach działania rewitalizacyjnego 9.2, priorytetu IX „Miasta” RPO WD 2007 – 2013.
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VII. MONITOROWANIE I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Lokalny Program Rewitalizacji  Miasta Głuszyca  na lata 2011-2015 stanowi dokument otwarty, ponadkadencyjny, określający cele i programy działań na pięć lat. Poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz w razie potrzeby aktualizowany w zakresie dostosowania się do zmieniających się uwarunkowań. 
Monitorowanie  jest  procesem  systematycznego  zbierania,  raportowaniai  interpretowania  danych.  Dostarcza  informacji  o  postępie  realizacji  i  efektywności wdrażania poszczególnych projektów inwestycyjnych oraz programów jak i  sposobiei prawidłowości wykorzystania udzielonej pomocy finansowej.Monitorowanie  dotyczyć  będzie  przede  wszystkim  kontroli  realizacji  projektów inwestycyjnych oraz osiągania planowanych wskaźników produktów i  rezultatów dla poszczególnych inwestycji.
Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.Monitoring  rzeczowy  obejmował  będzie  dane  obrazujące  postępu  we  wdrażaniu programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w LPR i będzie prowadzony w trzech kategoriach:

• wskaźniki produktu,
• wskaźniki rezultatu,
• wskaźniki oddziaływania.

Wskaźniki produktu

• Liczba  budynków mieszkalnych  poddanych  renowacji  (szt.)  –  liczba  zgodna  z dokumentacją techniczną dla poszczególnych zadań
Wskaźniki rezultatu

• Liczba  osób  zamieszkujących  budynek  mieszkalny  wielorodzinny  poddany renowacji (os.)
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Wskaźniki oddziaływania

• Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności
o wartość bazowa –os. 44,85 (bardziej korzystna niż wartość referencyjna)
o zmiana – spadek 

• Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym
o wartość bazowa –os. 17,10
o zmiana – spadek 

• Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób
o wartość bazowa – 9,71
o zmiana – wzrost

Monitoring finansowy obejmował będzie dane realizacji projektów będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na nie środków finansowych.Ocena  programów  (projektów  i  zadań  inwestycyjnych),  przebiegać  powinna  według trzech  aspektów  odnoszących  się  do  trzech  stanów  procesów  realizowanychw praktyce:
• ex-ante - ocena poprzedzająca realizację procesu, nazywana oceną prospektywną, polega  na  sprawdzeniu  poprawności  ustalenia  struktury  operacyjnej  procesu wykonawczego  i  struktury  organizacyjnej,  w  której  proces  ten  ma  być realizowany;
• mid-term -  Ocena bieżąca,  sprawowana w czasie  realizacji  procesu,  polega na śledzeniu  przebiegu  procesu  realizowanego  w  podsystemie  wykonawczym, z punktu  widzenia  jego  zgodności  z  założoną  strukturą  operacyjną  oraz sprawdzaniu  zgodności  osiąganych  rezultatów  pod  względem  ilościowym, jakościowym i czasowym z celami zdekomponowanymi na zadania;
• ex-post  Przeprowadzona po zakończeniu działania objętego programem ocena retrospektywna,  polega  na  konfrontacji  osiągniętych  rezultatów  z  założonymi celami.  Stanowi  ona  podstawę  oceny  sprawności  realizacji  oraz  trafności przyjętych wzorców działań.Do monitorowania oceny realizacji programu i jego aktualizacji, służyć będzie system współpracy  pomiędzy  podmiotami  programu  oraz  osiągane  wskaźniki  produktów, 
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rezultatów i oddziaływania. Na system okresowej analizy, monitorowania i aktualizacji składają się:
• Pracownicy  Urzędu  Miejskiego  Głuszycy  oraz  jednostek  podległychi organizacyjnych gminy. 
• Partnerzy

o partnerzy indywidualni i radni jako reprezentanci ogółu mieszkańców miasta,
o mieszkańcy miasta,
o przedsiębiorcy,
o bankowcy,
o organizacje pozarządowe,
o partnerzy instytucjonalni,
o inni partnerzy.Plan działań dla przebiegu procesu rewitalizacji i informacje o jego realizacji:

o przebieg i kolejność realizacji poszczególnych zadań w określonych przedziałach czasowych,
o informacje o realizacji działań i zadań.Określony sposób oceny przebiegu realizacji procesu rewitalizacji:
• analiza osiągniętych w danym okresie wskaźników podczas:

o spotkań pracowników UM – nie rzadziej niż raz  na pół roku,
o spotkań  pracowników  UM  z  partnerami,  według  określonego harmonogramu.

INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTWAZasadniczym  celem  integracji  społecznej  jest  zapewnienie  wyczerpująceji  zrozumiałej  informacji  oraz  takich  dróg  jej  obiegu,  żeby  uzyskać  partycypację społeczności  lokalnej  w procesie  rewitalizacji,  jej  aktywny  udział  w  programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu.Komunikacja społeczna ma:
• zapewnić  partnerom  programu  dostęp  do  informacji  na  temat  celówi problemów rewitalizacji;
• pobudzić ich do wdrażania własnych opinii;
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• nawiązać  porozumienie  pomiędzy  partnerami  procesu  rewitalizacji,  a pracownikami UM.Podstawą  partycypacji  jest  informacja,  wymieniana  pomiędzy  partnerami,a  pracownikami  UM  w  procesie  komunikacji  społecznej,  zorganizowanejw sprawny system. Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także finansowy.Na system komunikacji społecznej składają się:
• Podmiot inicjujący proces komunikowania się – pracownicy Urzędu Miejskiego Głuszyca
• Podmiot odbierający informacje - partnerzy indywidualni i zbiorowi
• Określone informacje:

o wiadomości  zaznajamiające  oraz  o  specyficznym  tzw.  pedagogicznym charakterze,  wyjaśniające  zagadnienie  rewitalizacji  i  potrzebę  realizacji programu;
o wiadomości z bieżącej realizacji programu;
o wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji.

• Określony sposób komunikowania się:
o środki  komunikacji  społecznej  bezpośredniej,  takie  jak  kontaktyi spotkania Burmistrza Głuszycy oraz pracowników Urzędu Miejskiego z mieszkańcami, a także kontakty i spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw.
o środki  komunikacji  społecznej  pośredniej,  m.in.:  relacje  dziennikarzy, prasy, radia, telewizji (informacja prasowa, konferencje, wywiady); ulotki, biuletyny, informatory, wydawnictwa, ogłoszenia; strona internetowa).

• System wykorzystywać może:
o dokumentację  (uchwały  Rady  Miejskiej  Głuszycy,  zarządzeniai decyzje Burmistrza Głuszycy, 
o wywiad (bieżące informacje o sytuacji);
o badania  sondażowe  (wywiad  kwestionariuszowy,  wywiad  telefoniczny, ankieta wypełniana przez respondenta).
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Celem działań związanych z promocją programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców:
• beneficjentów projektów/mieszkańców gminy,
• środowiska przedsiębiorców,
• organizacji pozarządowych,
• partnerów społecznych.Sprawność  i  efektywność  działania  systemu  komunikacji  społecznej  zależy  z  jednej strony od zaangażowania,  umiejętności,  sposobu pozyskiwania,  analizowania  i  oceny informacji  od  mieszkańców,  a  z  drugiej  strony  od  umiejętności  doboru  formi środków przekazywania informacji.
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ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROJEKT WYTYPOWANY DO WSPARCIA

W ramach naboru 9.2 w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu  9  „Odnowa  zdegradowanych obszarów na terenie  Dolnego  Śląska (Miasta)” Działanie nr 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach  poniżej  10  tysięcy  mieszkańców”  współfinansowanych  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  dla  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2007-2013  wytypowano następujący projekt:
Nazwa projektu

Wnioskodawc

a

Całkowita 

wartość 

projektu w PLN

Wartość 

wnioskowanego 

dofinansowania w 

PLN (szacunek 

EUR)

Orientacyjny 

okres realizacji 

projektu

Rewitalizacja zasobów 

komunalnych Gminy 

Głuszyca w zakresie 

renowacji części 

wspólnych 

wielorodzinnych 

budynków 

mieszkalnych 

Gmina 

Głuszyca
1 270 000

831 580

 (200 000 EUR*)
2011 - 2013

*zastosowany kurs euro 4,1579 z września 2011r. kurs obowiązujący w dniu 28.10.2011r.)Przedmiotowy  projekt  pn.  „Rewitalizacja  zasobów  komunalnych  Gminy  Głuszyca  w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” będzie realizowany  przez  Gminę  Głuszyca,  która  jako  Beneficjent  -  Wnioskodawca  złoży  w 2012 roku aplikacje projektową o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej RPO WD 2007-2013.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 PLAN FINANSOWY

Tabela 24. Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji

DZIAŁANIA PRZESTRZENNE (TECHNICZNO – MATERIALNE)

Tytuł projektu
Budżet jednostki samorządu 

terytorialnego
Budżet państwa Środki prywatne Środki UE Inne Razem

Rewitalizacja zasobów 

komunalnych Gminy 

Głuszyca w zakresie 

renowacji części 

wspólnych 

wielorodzinnych 

budynków 

mieszkalnych 

438 420 0,00 0,00 831 580 0,0 1 270 000

Źródło: Opracowanie własne Gmina Głuszyca.
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