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1. DELIMITACJA I CHARAKTER OBSZARU, CEL PRAC 

 

 Przy delimitacji obszarów górskich i górzystych Sudetów przeprowadzono 

analiz� stosowanych kryteriów w: 

− opracowaniach naukowych i planistycznych (ryc. 1), 

− aktach prawnych (np. Ustawa o podatku rolnym z listopada 1984, Uchwała RM ze 

stycznia 1985), 

− projektach aktów prawnych (m.in. opracowane przez zespół specjalistów 

powołanych przez posła RP M. Michalskiego), 

− Memoriale Górskim (wrzesie� 1993) i Europejskiej Karcie Regionów Górskich 

(czerwiec 1994), 

− publikacji Instytutu Planowania i Urz�dzania Terenów Wiejskich Akademii 

Rolniczej we Wrocławiu “Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce” dotycz�cych 

charakteru rze�by terenu (górski, pagórkowaty) oraz utrudnienia w mechanicznej 

uprawie gleby (spadki terenu).  

W oparciu o analiz� tych dokumentów przyj�to, �e: 

1. dla potrzeb programowania rozwoju regionalnego, podstawowym kryterium 

zaliczenia danej jednostki administracyjnej (gminy i miasta) do obszarów 

górskich i górzystych, jest poło�enie powy�ej 350 m. n.p.m. ponad 50 % jej 

powierzchni.  

2. natomiast dla potrzeb gospodarki rolnej do terenów górskich i górzystych 

zaliczy� nale�y miejscowo�ci, w których ponad 50 % u�ytków rolnych jest 

poło�onych powy�ej 350 m. npm. oraz miejscowo�ci, w których ponad 50 % 

u�ytków rolnych le�y na stokach o nachyleniu przekraczaj�cym 12 stopni. 

 Rozgraniczenie to jest bardzo wa�ne i istotne dla prac planistycznych, 

programowych i legislacyjnych. Zasi�g “obszarów górskich i górzystych” jest szerszy 

ani�eli “terenów górskich”. Niniejsze opracowywanie ma mie� charakter regionalnych 

zało�e� do programu rozwoju obszaru okre�lonego jako “obszary górskie i górzyste 

Sudetów”. Zaliczono do niego gminy wymienione w tab. 1 oraz zaznaczone na ryc. 2.  

 Według przyj�tej delimitacji analizowany obszar górski i górzysty Sudetów 

obejmuje 4378 km2 (tab. 2 i 3).U�ytki rolne stanowi� około 51 % powierzchni ogółem, 

co jest o 8 % mniej ni� w kraju. Przewa�aj� u�ytki zielone, stanowi�c prawie połow� 

powierzchni terenów u�ytkowanych rolniczo. Natomiast powierzchnia zalesiona jest o 

10 % wy�sza ani�eli �rednio w kraju i wynosi około 39 %. W układzie przestrzennym 
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rozmieszczenie lasów jest lustrzanym odbiciem u�ytków rolnych. Wysoki udział 

lasów zwi�zany jest z obszarami górskimi Sudetów, natomiast wysoki udział u�ytków 

rolnych z podgórskimi, inaczej górzystymi. W latach 1993-96 sytuacja w tym zakresie 

nie uległa zmianie. 

 Cho� badany region górski, w �wietle danych statystycznych, okre�laj�cych 

poziom jego rozwoju, przedstawia si� do�� korzystnie, to jednak jego organizm 

społeczno-gospodarczy jest “chory” wewn�trznie i obj�ty wieloma zagro�eniami. 

Sudety w wielu dziedzinach �ycia społeczno-gospodarczego cechuje stagnacja, 

a w niektórych nawet regres. Jest to zjawisko charakterystyczne dla obszarów 

stosunkowo wcze�nie uprzemysłowionych i zagospodarowanych, które dawno ju� 

osi�gn�ły wysoki poziom rozwoju. Ich obecna struktura gospodarcza i przestrzenna 

nie odpowiada współczesnym wymogom, pojawia si� wiele ogranicze� nie tylko typu 

ilo�ciowego ale i jako�ciowego, strukturalnego. Wiele elementów tej struktury, 

zwłaszcza tych, które zajmuj� strategiczn� pozycj�, staje si� barierami do dalszego 

rozwoju i prawidłowego funkcjonowania całego systemu regionalnego. Bior�c po 

uwag� dotychczasowe wyniki studiów, analiz i diagnoz, a tak�e charakter fizyczno-

geograficzny i społeczno-gospodarczy, obszar obj�ty programem potraktowano jako 

górski obszar problemowy. Na taki charakter obszaru wpłyn�ły przede wszystkim 

czynniki historyczne oraz współczesne tendencje rozwoju, odmienne od pozostałych 

terenów górskich. Były to: 

− zabudowa skupiona w zasadzie wzdłu� dolin rzecznych, tworz�ca swoiste 

izolowane enklawy, typowa dla osadnictwa starych gór, 

− zasiedlenie obszaru społeczno�ciami nie znaj�cymi zasad gospodarowania 

w górach, a tak�e bez cech zintegrowanej społeczno�ci lokalnej, 

− niedoludnienie powojenne oraz gł�bokie procesy depopulacyjne w latach 60-tych i 

70-tych, które spowodowały zaburzenia w strukturze wieku ludno�ci. Zmiany 

ludno�ciowe w Sudetach przez długi czas miały charakter regresywny 

i obejmowały nie tylko obszary wiejskie ale i dotkn�ły wiele miast. Konsekwencj� 

nadmiernego wyludniania si� wielu miejscowo�ci jest dezorganizacja sieci 

osadniczej (tzw. wsie zanikowe), starzenie si� ludno�ci wsi na skutek odpływu 

głównie ludzi młodych i w wieku produkcyjnym oraz niskie kwalifikacje ludno�ci,  

− zła sytuacja mieszkaniowa wynikaj�ca z wysokiego stopnia zu�ycia technicznego 

budynków (wi��e si� to z wiekiem budynków oraz materiałem u�ytym na budow�) 

oraz słabego tempa rozwoju budownictwa mieszkaniowego (relatywnie 
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najni�szego w kraju), 

− degradacja �rodowiska naturalnego w tym głównie lasów i stosunków wodnych, 

− wysoka dekapitalizacja maj�tku trwałego, zarówno produkcyjnego jak 

i nieprodukcyjnego. Maj�tek trwały w Sudetach pochodzi z ró�nych okresów 

zainwestowania, jest przestarzały, wyeksploatowany, na niskim poziomie 

technicznym. Niski poziom inwestycji restytucyjnych i rozwojowych sprawił, �e 

region sudecki osi�gn�ł najwy�szy w kraju stopie� dekapitalizacji maj�tku, 

− upadek pa�stwowych gospodarstw rolnych i prawie całkowity zanik gospodarki 

hodowlanej oraz gł�boki kryzys przetwórstwa rolnego. Niekorzystne zmiany 

w rolnictwie wynikaj� zarówno z przyczyn naturalnych (orografia, klimat, stosunki 

wodne, erozja i in.) jak i społeczno-ekonomicznych (zły stan techniczny 

wyposa�enia rolnictwa, najwy�szy w kraju stopie� zu�ycia �rodków trwałych 

w rolnictwie, niebezpieczny proces wyludniania si� obszarów górskich, spadek 

liczby gospodarstw rolnych i powierzchni gruntów ornych i in.), 

− przestarzała struktura przemysłowa, w zasadzie XIX wieczna. W całym okresie 

powojennym stopie� odtworzenia i unowocze�nienia tego maj�tku był najni�szy 

w Polsce. Upadek tradycyjnych sudeckich przemysłów, przy słabo post�puj�cych 

procesach restrukturyzacji, podwa�ył szanse egzystencji szeregu miast, a tak�e 

ludno�ci wiejskiej o cechach społecze�stwa zurbanizowanego.  

− regres gospodarki turystycznej, stanowi�cej obok przemysłu podstaw� 

egzystencji regionu, 

 Okre�lenie trwało�ci i tendencji kształtowania si� tych procesów oraz 

wyznaczenie funkcji, poszczególnym cz��ciom obszaru obj�tego badaniem, 

w obecnych i przyszłych warunkach społeczno - gospodarczych winno by� celem 

opracowywanych zało�e� rozwoju. Na tej podstawie zostan� sprecyzowane kierunki 

polityki regionalnej (a tak�e lokalnej). Na obecnym etapie ograniczono si� do cz��ci 

polskiej Sudetów, zdaj�c sobie spraw� z konieczno�ci obj�cia analiz� i programem 

całego transgranicznego regionu Sudetów. Stworzono bank danych i dokonano 

wst�pnej oceny współczesnych procesów społeczno-gospodarczych uwzgl�dniaj�c 

nast�puj�ce cechy opisuj�ce gminy (dla lat 90-tych w uj�ciu dynamicznym): 

− potencjał demograficzny i społeczny, 

− bezrobocie, 

− zmiany pracuj�cych wg. sektorów gospodarki narodowej (w rolnictwie, przemy�le 

i usługach) i sektorów własno�ci, 
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− rozwój przedsi�biorczo�ci, wst�pne efekty działania specjalnych stref 

ekonomicznych, 

− najwi�ksi inwestorzy zagraniczni wg. wykazu PAIZ, 

− spółki z kapitałem zagranicznym, 

− instytucje otoczenia biznesu (w tym finansowe i ubezpieczeniowe) 

− wyposa�enie w podstawowe instytucje infrastruktury społecznej (edukacja 

i ochrona zdrowia), 

− baza noclegowa i gastronomiczna, 

− baza handlowa, 

− dochody własne gmin na mieszka�ca, 

− udział subwencji i dotacji w dochodach gmin, 

− nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej na mieszka�ca, 

 Bank danych wymaga rozszerzenia. Wi��e si� to z konieczno�ci� 

zaanga�owania słu�b statystycznych i samorz�dowych w regionie. Monitoring 

�rodowiska naturalnego, społecznego i gospodarczego dla prowadzenia ocen w tego 

typu regionie musi by� prowadzony praktycznie w skali miejscowo�ci. Podstawowe 

utrudnienia z uzyskaniem danych wynikaj� z wprowadzonej ustawy o tajemnicy 

statystycznej. Dotyczy to danych o stanie i stopniu dekapitalizacji maj�tku trwałego, 

w tym szczególnie bazy turystycznej (obiektów) w układzie miast i gmin. Zapewne 

mo�na by dokona� tego w sposób po�redni, a mianowicie na podstawie wieku 

(obiektów, bazy turystycznej), co wymaga jednak dodatkowych bada� terenowych. 
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2. SIE� OSADNICZA I ZAGOSPODAROWANIE 

INFRASTRUKTURALNE 

 

 Struktura sieci osadniczej. Decyduj�cy wpływ na wykształcenie si� układów 

osadniczych w ich obecnej formie miały warunki terenowe, tj. zró�nicowanie form 

morfologicznych i wysoko�ci oraz zwi�zane z budow� geologiczn� zasoby bogactw 

naturalnych. Struktura sieci osadniczej, typowej dla obszarów górskich Sudetów 

została w sposób istotny zmodyfikowana w okresie ostatnich kilkudziesi�ciu lat, 

głównie za� pod koniec XIX i na pocz�tku XX wieku, a wi�c w okresie silnego 

rozwoju kapitalizmu. W tym to czasie wykształciły si� silne koncentracje osiedli 

miejskich, a w stosunkach wiejskich ingerencja pa�stwa wyra�ała si� du�� pomoc� 

kredytow�. Ułatwiło to przeobra�enia gospodarcze w kierunku produkcji 

wielotowarowej, opartej głównie o zapotrzebowanie miast oraz rozwijaj�cego si� 

przemysłu. Z tego okresu datuje si� układ zabudowy wsi, stosunkowo g�sta siec 

dróg kołowych i kolejowych, szereg drobnych zlokalizowanych na wsiach zakładów 

przemysłowych, opartych głównie na wykorzystaniu zasobów naturalnych i na 

przetwórstwie płodów rolnych.  

Ci�gło�� kształtowania tych układów została przerwana i zaburzona przez 

okres wojny i nast�puj�cy po nim okres przemian ustrojowych, gospodarczych 

i społecznych. Szczególnie wyra�nie procesy te wyst�piły we wsiach. Nast�piła 

całkowita wymiana ludno�ci, cz�sto nieprzystosowanej do nowych warunków 

gospodarowania w terenach górskich. W przypadku gospodarki rolnej z jednej strony 

wyst�piło rozdrobnienie istniej�cej indywidualnej gospodarki wielkoobszarowej, 

z drugiej za� wprowadzenie dotychczas niestosowanej formy tj. PGR-ów i spółdzielni 

produkcyjnych. Przy tym likwidacji uległa zdecydowana wi�kszo�� drobnych, 

rozproszonych zakładów przemysłowych. 

 	rodek ci��ko�ci prawie wszystkich układów osadniczych stanowi� miasta. 

Grupuj� one wi�kszo�� zakładów przemysłowych i stanowi� główne o�rodki 

koncentruj�ce ludno�� zarówno stale zamieszkuj�ca jak i codziennie doje�d�aj�ca. 

Obszar sudecki nale�y do regionów o najwi�kszym w Polsce zag�szczeniu miast, 

równym regionowi �l�skiemu. Jedno miasto przypada na 120 km2. Głównymi 

centrami tego w gruncie rzeczy strefowego obszaru s�: Wałbrzych, licz�cy blisko 140 

tys. mieszka�ców oraz Jelenia Góra ponad 90 tys. mieszka�ców. Zaglomeryzowane i 

wysoko zurbanizowane układy osadnicze zwi�zane s� z tymi najwi�kszymi 
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o�rodkami miejskimi. Funkcj� centrum rozrz�du ruchu turystycznego na Kotlin� 

Kłodzk� spełnia Kłodzko licz�ce ponad 30 tys. mieszka�ców. Znacznie mniejszymi, 

ale równie znacz�cymi dla obszaru s� miejski zespół osadniczy Dzier�oniów-

Bielawa-Pieszyce oraz miasta licz�ce około 20 tys. mieszka�ców, tj. Nowa Ruda i 

Kamienna Góra. Pozostałe 28 miast, to miasta małe po około 10 tys. ludno�ci, 

spełniaj�ce rol� o�rodków lokalnej. obsługi ludno�ci i gospodarki najbli�szego 

otoczenia.  

 O�rodkami miejskimi bazuj�cymi na wykorzystaniu walorów naturalnych 

w formie zagospodarowania turystyczno-uzdrowiskowego s�: Karpacz, Szklarska 

Por�ba, 	wieradów Zdrój (w woj. jeleniogórskim) oraz Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój, 

Duszniki Zdrój, L�dek Zdrój (w woj. wałbrzyskim). Spełniaj� wa�n�, krajow� funkcj� 

i decyduj� o wyrazie społeczno-gospodarczym Kotliny Kłodzkiej i Jeleniogórskiej. 

 Infrastruktura techniczna. Powy�ej przedstawione procesy w sposób istotny 

znalazły odbicie w morfologii dotychczasowych jednostek osadniczych. Jest to sie� 

typowa dla przeobra�onego osadnictwa starych gór, gdzie zabudowa skupiona jest 

wzdłu� gł�boko wci�tych dolin rzecznych, tworz�c swoiste, izolowane pasma 

osadnicze. Taka struktura sieci wymaga odmiennego, ni� na obszarach nizinnych 

czy na obszarach gór młodych, wyposa�enia w urz�dzenia infrastrukuralne. 

Szczególna rola w funkcjonowaniu gospodarki i w warunkach �ycia ludno�ci 

przypada tutaj urz�dzeniom infrastruktury technicznej tj. sieci telefonicznej 

i drogowej. Sieci te musz� by� w stosunku do siebie komplementarne.  

 W latach 1993-96 nast�piła wyra�na poprawa nasycenia telefonami (ryc. 5). 

Poprawa ta nast�piła na obszarze Kotliny Kłodzkiej i Jeleniogórskiej, w tym 

szczególnie w miastach turystyczno – wypoczynkowych, ale tak�e na obszarach 

poza nimi. Jest to bardzo korzystna tendencja. W dalszym ci�gu jednak poziom ten 

jest ni�szy o 30 % od �redniego w kraju i wynosi 70 abonentów na 1000 m., podczas 

gdy w kraju 86.  

Wska�niki zagospodarowania drogowego na obszarze sudeckim s� 

wprawdzie lepsze ni� �rednio w kraju, ale stan techniczny i funkcjonalno�� dróg 

górskich (głównie w okresie zimowym) s� bardzo złe. Wynosz� około 90 km dróg 

o nawierzchni twardej na 100 km2 powierzchni, podczas gdy w kraju około 76 km. Jak 

wskazuje rycina 6 A parametry powy�ej �redniej dla całego obszaru sudeckiego, 

dotycz� jedynie miast rejonu Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Nowej Rudy. Natomiast 

bardzo niski jest poziom zagospodarowania drogowego w Kotlinie Kłodzkiej. 
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W wyniku powodzi dodatkowo zdecydowanemu pogorszeniu uległ ich stan 

techniczny wraz z urz�dzeniami je uzdatniaj�cymi. 

 Stosunkowo niski jest równie� poziom zag�szczenia sieci wodoci�gowej 

(ryc. 6 B). Wodoci�gi wyst�puj� praktycznie tylko w miastach. Koszty budowy 

i eksploatacji tych urz�dze� sieciowych w terenie górskim s� bardzo wysokie, st�d 

taka sytuacja, mimo bogactwa wody o wysokim stopniu czysto�ci. Na obszarach 

wiejskich wyst�puje szereg indywidualnych uj�� wody, które w sposób grawitacyjny 

zaopatruj� poszczególne gospodarstwa. S� to na ogół urz�dzenia stare 

(tzw. poniemieckie), wyeksploatowane, pobieraj�ce wod� ze �ródeł zboczowych lub 

z poziomu zanieczyszczonych wód gruntowych.  

 Infrastruktura społeczna. G�sta sie� miast, znaczna liczba o�rodków 

turystyczno – wypoczynkowych powoduje, �e mieszka�cy tego obszaru znajduj� si� 

w do�� korzystnej sytuacji je�li chodzi o dost�pno�� do urz�dze� infrastruktury 

społecznej (ryc. 7 i 8). Miasta i o�rodki turystyczno-uzdrowiskowe s� na ogół lepiej 

wyposa�one w instytucje z tego zakresu, nastawiaj�c si� na obsług� ludno�ci z poza 

regionu. Zwi�ksza to mo�liwo�ci wyboru miejsca obsługi ludno�ci miejscowej. 
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3. PROCESY DEMOGRAFICZNE 

 

 Rozmieszczenie i zmiany liczby ludno�ci. Obszar górski i górzysty Sudetów 

zamieszkuje 709 tys. osób, tj. ponad 56 % ludno�ci województwa jeleniogórskiego 

i wałbrzyskiego. G�sto�� zaludnienia jest bardzo wysoka, i wynosi 162 mieszka�ców 

na 1 km2, podczas gdy w kraju 124 osoby. Urbanizacja społeczna i ekonomiczna na 

tym obszarze nale�y do najwy�szych w Polsce. W 36 miastach mieszka 76 % 

ogólnej liczby ludno�ci obszaru. Równocze�nie na obszarach wiejskich nadal 

funkcjonuje szereg instytucji pozarolniczych, a znaczna cz��� mieszka�ców wsi 

doje�d�a do pracy, do miast. St�d ponad 70 % ludno�ci wiejskiej utrzymuje si� z 

zaj�� pozarolniczych. Du�a liczba miast, powszechno�� utrzymywania si� z zaj�� 

pozarolniczych przez ludno�� wiejsk� �wiadczy o specyfice tego zurbanizowanego 

obszaru. 

Potencjał demograficzny obszaru charakteryzuje zró�nicowanie nat��enia 

wyst�powania niekorzystnych zjawisk w ró�nych jego cz��ciach. Negatywne skutki 

długofalowych procesów migracyjnych w latach sze��dziesi�tych i siedemdziesi�tych 

przez sw� selektywno�� - odpływ szczególnie ludzi młodych - wpłyn�ły na obni�enie 

si� zaludnienia szczególnie wsi oraz pojawienie si� zdeformowanych struktur 

demograficznych, głównie płci i wieku. Obszary depopulacyjne, o spadku liczby 

ludno�ci w latach 1980-1995 powy�ej 5 % wyst�piły w rejonie Wałbrzycha (regres 

górnictwa i energetyki) oraz w południowo-wschodniej cz��ci Kotliny Kłodzkiej 

(długotrwały proces wyludniania si� wsi, a nawet ich zanik). Pomimo znacznego 

zahamowania tempa odpływu ludno�ci ze wsi w ostatnich latach, niekorzystne 

tendencje demograficzne wyst�puj� i b�d� miały nadal miejsce z uwagi na to, �e 

skutki deformacji wyst�puj� z pewnym opó�nieniem. 

 Struktura wieku ludno�ci i ruchy demograficzne. Za niekorzystn� cech� 

społeczno�ci obszaru nale�y uzna� struktur� wieku ludno�ci. Charakteryzuje si� ona 

niskim udziałem ludno�ci w wieku 0-17 lat (dzieci i młodzie�) z tendencj� do stałego 

spadku tej grupy ludno�ci. W porównaniu z 1993r. zdecydowanie skurczyły si� 

obszary o wysokim (powy�ej 28 %) udziale tej grupy ludno�ci. Gminy młode s� 

rozproszone. W układzie przestrzennym wyró�niaj�cymi si� obszarami o niskim 

udziale ludno�ci w wieku przedprodukcyjnym s� gminy przygraniczne w regionie 

sudeckim (ryc. 9). Za� du�ym udziałem ludno�ci w wieku przedprodukcyjnym 

w badanym obszarze charakteryzuje si� rejon Kamiennej Góry i Lubawki, 	wierzawy, 
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Wojcieszowa i Bolkowa. W Kotlinie Kłodzkiej obszary wzgl�dnej przewagi tego typu 

ludno�ci s� rozproszone. 

 Przej�cie ludno�ci w omawianym wieku do grupy produkcyjnej przy 

ograniczeniu odpływu ludno�ci ze wsi, spowodowały �e wyst�piły wyra�ne tendencje 

wzrostowe ludno�ci w wieku produkcyjnym (ryc. 10). Pozytywne jest, �e proces ten 

dotyczył nie tylko miast, ale tak�e obszarów dolinnych Kotliny Kłodzkiej oraz gmin 

pomi�dzy aglomeracja wałbrzysk� i zespołem Jeleniej Góry. Zjawisko to ma istotne 

znaczenie w wymuszaniu działa�, maj�cych na celu zapewnienie nowych miejsc 

pracy, szczególnie na obszarach dotkni�tych obecnie bezrobociem strukturalnym. 

 Jednak w dalszym ci�gu ludno�� wn�trza Kotliny Kłodzkiej oraz północnej 

cz��ci obszaru jeleniogórskiego ma cechy społecze�stwa starszego z du�ym 

udziałem ludno�ci w wieku poprodukcyjnym (ryc. 11). Ma to istotny wpływ na 

kształtowanie si� wska�nika obci��enia ekonomicznego ludno�ci. Wprawdzie 

w porównaniu z 1993 r. obszary o wysokim wska�niku skurczyły si�, ale niestety na 

skutek szybkiego tempa starzenia si� ludno�ci ogółem(ryc. 12). 

. Niekorzystne procesy zmniejszania przyrostu naturalnego w całym kraju 

dotkn�ły równie� obszary górskie i podgórskie. Ponad 70 % obszaru cechuje si� 

ujemnym przyrostem naturalnym. Dodatnie wska�niki przyrostu naturalnego 

wyst�puj� jedynie w gminach poło�onych pomi�dzy Jeleni� Gór�, a Wałbrzychem. 

(ryc. 13). Jest to zarazem obszar o najni�szym saldzie migracji (ryc. 14). 

 



 

RCSS BRR Wrocław 

13 

4. WSPÓŁCZESNE PRZEKSZTAŁCENIA GOSPODARKI 

 

 Gospodarka obszaru Sudetów ukształtowana została przede wszystkim 

w wyniku procesu industrializacji, zarówno w okresie rozwoju kapitalizmu, jak 

i w warunkach systemu socjalistycznego (po roku 1945). Niew�tpliwy wpływ na to 

miało stosunkowo bogate zaplecze surowcowe, eksploatowane cz�sto w sposób 

nieprzemy�lany, a nawet sprzeczny z rachunkiem ekonomicznym i wymogami 

�rodowiska naturalnego. 

 Brak odpowiedniej polityki gospodarczej spowodował, i� u progu zmian 

systemowych region ten znajdował si� w bardzo niekorzystnej sytuacji. Były to 

przede wszystkim:  

− przestarzała struktura gospodarcza, zdominowana przez przemysł, w tym 

szczególnie jego schyłkowe gał�zie (wydobywczy),  

− jeden z najwy�szych w skali kraju poziom dekapitalizacji maj�tku trwałego  

− nasilanie si� sytuacji konfliktowych – przede wszystkim mi�dzy sfer� ekologiczn� 

a gospodarcz�, przybieraj�ce wr�cz posta� katastrofy ekologicznej.  

 Elementy te decydowały i decyduj� nadal o tempie i efektach procesu zmian 

systemowych.  

 Struktura gospodarki. Okres transformacji spowodował �ywiołowe 

przeobra�enia w sferze społeczno - gospodarczej. W wyniku uruchomienia procesów 

rynkowych rzeczywista siła i efektywno�� gospodarki została poddana gł�bokiej 

weryfikacji. Nast�pił spadek udziału przemysłu i budownictwa mierzony liczb� 

pracuj�cych (ryc. 15). Generalnie w skali obszaru Sudetów wyniósł on nieco ponad 

2 %, przy czym cechował si� znacznym zró�nicowaniem przestrzennym. Mimo to 

funkcja przemysłowa dominuje w rejonach Mirsk – Le�na, Lubawka – Kamienna 

Góra – Mysłakowice, Głuszyca –Bielawa – Pieszyce - Złoty Stok. 

 Nale�y przy tym zauwa�y�, i� proces ten wyst�pił w warunkach gł�bokiego 

załamania przemysłu i budownictwa obserwowanego na pocz�tku lat 

dziewi��dziesi�tych, któremu towarzyszyło drastyczne ograniczenie liczby miejsc 

pracy. W tym kontek�cie odnotowany spadek znaczenia przemysłu nale�y uzna� za 

dalece niewystarczaj�cy (w niektórych rejonach nast�piło nawet zwi�kszenie jego 

roli). Potwierdza� to mo�e tez�, i� mimo gł�bokiego regresu sektor ten stanowi baz� 

ekonomiczn� dla znacz�cej cz��ci Sudetów, co zwa�ywszy na konieczno�� 

kontynuacji procesów restrukturyzacyjnych, nadal mo�e stanowi� powa�ne �ródło 
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napi�� społecznych. 	wiadczy równie� o słabym wykorzystaniu lokalnych impulsów 

rozwojowych, sprzyjaj�cych reorientacji gospodarczej regionu. 

 Bior�c pod uwag� do�wiadczenia pa�stw rozwini�tych racjonalna alternatywa 

rozwoju dla obszaru Sudetów powinien sta� si� sektor usług (ryc. 16). Mimo i� 

zmiany rynkowe uruchomiły proces reorientacji gospodarczej regionu – �wiadczy 

o tym wzrost funkcji usług o ponad 4 % – to jednak ogranicza si� on do niektórych 

tylko obszarów, przede wszystkim o tradycyjnej dominacji funkcji turystycznych 

i uzdrowiskowych (	wieradów Zdrój, Szklarska Por�ba, Karpacz, L�dek Zdrój, 

Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój), miast o wzgl�dnie dobrze wykształconych funkcjach 

obsługi zaplecza (Kłodzko, Jelenia Góra) oraz gmin zwi�zanych z przej�ciami 

granicznymi (Kudowa Zdrój, Mi�dzylesie, Mieroszów, Szklarska Por�ba). 

 Bezrobocie. Koncentracja pracuj�cych na omawianym obszarze w stosunku 

do pracuj�cych w województwie jeleniogórskim i wałbrzyskim wynosi (tab. 2): 

− w działalno�ci produkcyjnej 53 %, 

− w ochronie zdrowia i opiece społecznej blisko 65 %, 

− w hotelach i restauracjach 82 %, 

 Porównuj�c te udziały z udziałem ludno�ci badanego obszaru w stosunku do 

ludno�ci województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego (który wynosi 56 %) widzimy, 

�e obszar cechuje si� dominacj� funkcji turystyczno-uzdrowiskowych. Te rodzaje 

działalno�ci, w szczególny sposób dotkn�ły procesy przekształce� własno�ciowych 

i strukturalnych zwi�zane z gospodarka rynkow� oraz ograniczeniami socjalnej 

funkcji pa�stwa i przedsi�biorstw. Spowodowało to wyst�pienie zjawiska bezrobocia, 

b�d�cego wynikiem braku równowagi na rynku pracy. 

 Pomimo znacznego obni�enia si� poziomu bezrobocia, w ostatnich latach 

zarówno w województwach jeleniogórskim i wałbrzyskim, a tak�e na badanym 

obszarze Sudetów, tereny te w skali makroregionu, a tak�e kraju nadal zaliczaj� si� 

do szczególnie zagro�onych bezrobociem strukturalnym (znaczna cze�� 

województwa wałbrzyskie oraz wschodnia cze�� jeleniogórskiego). Wałbrzyskie jako 

stary okr�g przemysłowy o dominacji bran�y surowcowej, wysokiej koncentracji 

populacji bezrobotnych poddawany jest gł�bokiej restrukturyzacji. Ulega tu likwidacji 

nieopłacalny ekonomicznie przemysł wydobywczo-przetwórczy w�gla kamiennego. 

Według przewidywa� do 2001 roku planuje si� zako�czenie wydobycia w�gla 

w rejonie Nowej Rudy. 

 Obserwuje si� wyra�ne obni�enie wska�nika stopy bezrobocia w stosunku do 
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1993 r., w którym zarejestrowano najwy�szy jego poziom (ryc. 17). Liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych na badanym obszarze wynosiła na koniec grudnia 

1997 r. 46 tys. osób. Wysoka liczba bezrobotnych, jak i wysoki wska�nik stopy 

bezrobocia na badanym obszarze Sudetów wyst�puje w rejonach pod tym wzgl�dem 

od lat “przoduj�cych” tj. w rejonie Kamiennej Góry, Lubania, Kłodzka, Bystrzycy 

Kłodzkiej oraz Dzier�oniowa. S� to obszary gdzie wska�nik stopy przewy�sza 

�redni� krajowa o ponad 75 %. Szczególnie niepokoj�ca sytuacja wyst�puje na 

stosunkowo młodym obszarze rejonu Kamiennej Góry, gdzie mo�emy mówi� 

o niewykorzystaniu potencjału demograficznego. Bezrobocie ludzi młodych dotyczy 

tak�e zachodniej, turystyczno-uzdrowiskowej cz��ci Kotliny Kłodzkiej. Wydaje si�, �e 

na tym drugim obszarze ograniczenie bezrobocia mogłoby nast�pi� poprzez 

wprowadzenie czynnika rozwoju do Kłodzka, a tak�e preferencji kredytowych dla 

ludzi młodych anga�uj�cych si� w działalno�� turystyczno-rekreacyjn�. Natomiast 

w rejonie Kamiennej Góry sytuacja jest bardziej skomplikowana, obszar ten wymaga 

gł�bokiej restrukturyzacji działalno�ci produkcyjnej. 

 Stosunki własno�ciowe i przedsi	biorczo��. Jednym z istotniejszych 

procesów zwi�zanych z przechodzeniem od gospodarki scentralizowanej do 

gospodarki rynkowej jest zmiana stosunków własno�ciowych. Obszar Sudetów, 

z racji roli przemysłu (oraz jego struktury), był i pozostaje nadal obszarem 

o tradycyjnie wi�kszym znaczeniu sektora publicznego – zarówno pod wzgl�dem 

liczby pracuj�cych, jak i nakładów inwestycyjnych, �rodków trwałych, itd. (ryc. 18). 

Przebudowa struktury własno�ciowej w warunkach silnej recesji gospodarczej 

polegaj�ca na prywatyzacji przedsi�biorstw pa�stwowych napotyka na silny opór. 

Z jednej strony odczuwalne jest małe zainteresowanie ze strony powa�nych 

inwestorów prywatnych, z drugiej za� obawa o miejsca pracy powoduje brak zgody 

pracowników, która to zgoda jest wymagana do rozpocz�cia procesu przekształce�.  

 Alternatywnym, cz�sto niedocenianym sposobem prywatyzacji gospodarki jest 

tzw. prywatyzacja zało�ycielska, polegaj�ca na sprzyjaniu powstawania nowych 

i wspieraniu istniej�cych podmiotów prywatnych. Wi��e si� z tym szeroko rozumiane 

poj�cie przedsi�biorczo�ci. Poziom rozwoju przedsi�biorczo�ci stanowi doskonałe 

odzwierciedlenie lokalnych uwarunkowa�, wynikaj�cych z jednej strony ze struktury 

gospodarczej, demograficznej i społecznej, z drugiej za� z szeregu czynników 

zewn�trznych, takich jak poło�enie geograficzne, warunki �rodowiska 

przyrodniczego, poziom rozwoju infrastruktury. 
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 Jedna z podstawowych cech lokalizacji działalno�ci gospodarczej na obszarze 

Sudetów jest jej koncentracja w rejonach o du�ych walorach �rodowiska 

przyrodniczego (ryc. 19). Dotyczyło to przede wszystkim gmin trójk�ta Jelenia Góra –

 Karpacz – Szklarska Por�ba, a tak�e 	wieradowa Zdroju, Szczawna Zdroju. 

Wyra�nie zaznacza si� równie� ich wpływ na otoczenie. Jak na razie szansy tej zdaj� 

si� nie wykorzystywa� w dostatecznym stopniu atrakcyjne turystycznie gminy Kotliny 

Kłodzkiej.  

 Zdecydowanie zbyt mała rol� w kreowaniu klimatu wykazuj� o�rodki miejskie, 

(poza Jeleni� Gór� i Kłodzkiem), jakkolwiek w porównaniu z 1993 r. obserwowana 

jest pewna poprawa. Równie� istnienie wa�nych ci�gów komunikacyjnych oraz 

przej�� granicznych nie odgrywa jak do tej pory wi�kszej roli w aktywizacji ludno�ci. 

W tym ostatnim wypadku nie musi to odpowiada� stanowi faktycznemu i mo�e by� 

wynikiem rozwoju gospodarki nieformalnej, unikaj�cej ewidencji. 

 Niepokoj�cy jest fakt utrzymywania si� niskiego poziomu aktywno�ci 

gospodarczej obserwowanego zwłaszcza w Kotlinie Kłodzkiej oraz gminach 

nadgranicznych pasa Głuszyca – Lubawka. Sytuacja taka mo�e prowadzi� do tego, 

i� obecna zapa�� regionu przybierze charakter trwały.  

 	wiadczy to jednocze�nie o istnieniu bardzo silnych barier hamuj�cych 

przedsi�biorczo��, w�ród których najwa�niejsz� role odgrywaj�: przestarzała 

struktura gospodarki regionu, załamanie gospodarcze, deformacja struktur 

demograficznych, bardzo wysokie społeczne koszty procesu transformacji 

systemowej (bezrobocie), stanowi�ce �ródło postaw sprzecznych z postaw� 

przedsi�biorczo�ci (bierno��, niech�� do podejmowania ryzyka). Niski poziom 

aktywno�ci gospodarczej wi�kszo�ci gmin le�y u podstaw słabo�ci całego sektora 

prywatnego, którego rozwój nie rekompensuje gł�bokiego załamania w obr�bie 

jednostek sektora publicznego. Poniewa� liczy� si� nale�y z tym, i� same 

przekształcenia w obr�bie istniej�cych przedsi�biorstw nie spowoduj� jako�ciowo 

znacz�cej zmiany struktur gospodarczych regionu (�wiadczy o tym chocia�by 

przebieg prywatyzacji przedsi�biorstw pa�stwowych), racjonaln� alternatyw� jest 

przy�pieszenie tempa powstawania nowych podmiotów gospodarczych. Bez tego 

niemo�liwa b�dzie przebudowa tych�e struktur, a to stanowi� powinno jeden z celów 

restrukturyzacji gospodarki tego obszaru. 

 Kapitał zagraniczny. Odzwierciedleniem stopnia “otwarto�ci” gospodarki oraz 

poziomu jej atrakcyjno�ci jest zainteresowanie regionem przez kapitał zagraniczny. 
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Do ko�ca 1997 r. w obszarze Sudetów ulokowało działalno�� zaledwie 11 

powa�nych inwestorów, przede wszystkim w Wałbrzychu i Jeleniej Górze (tab. 4 

i ryc. 20). Bardzo małe zaanga�owanie wykazuje kapitał zagraniczny w procesie 

prywatyzacji przedsi�biorstw pa�stwowych . 

Zastanawiaj�cy jest fakt utrzymywania si� stopnia rozwoju mi�dzynarodowych 

kontaktów gospodarczych znacznie poni�ej poziomu �redniej krajowej (warto�� 

wska�nika odpowiednio 4 i 7,4 - por. ryc. 21), zwa�ywszy chocia�by na poło�enie 

geograficzne Sudetów, predestynuj�ce je do współpracy transgranicznej zarówno 

w sensie instytucjonalnym, jak i - a mo�e przede wszystkim - gospodarczym. 

Zasadne wydaje si� wiec stwierdzenie, i� szansa ta, jak dotychczas, nie została 

w nale�ytym stopniu wykorzystana. Rozkład przestrzenny tego procesu wskazuje na 

zagro�enie narastania dysproporcji miedzy najaktywniejszymi obszarami Sudetów 

(pas gmin: Karpacz Szklarska Por�ba - Jelenia Góra - 	wierzawa), a rejonami 

zagro�onymi stagnacj�, w których nie zarejestrowano ani jednego podmiotu 

z udziałem kapitału zagranicznego, b�d� ich liczba utrzymuje si� na niskim poziomie 

(szczególnie dotyczy to obszaru Kotliny Kłodzkiej). 

 Zainwestowanie. Powa�nym problemem utrudniaj�cym rozwój gospodarczy 

Sudetów, jest jeden z najwy�szych w kraju poziom dekapitalizacji maj�tku trwałego. 

Sytuacj� pogarsza fakt, i� w wyniku gł�bokiej recesji gospodarczej nast�piło znaczne 

obni�enie dochodów ludno�ci i podmiotów gospodarczych. Powoduje to, �e istniej�ce 

lokalne zasoby kapitałowe mog� okaza� si� dalece niewystarczaj�ce nie tylko do 

unowocze�nienia, ale nawet do utrzymania istniej�cej substancji maj�tkowej. 

	wiadczy o tym poziom nakładów inwestycyjnych, na przewa�aj�cych obszarach 

Sudetów ni�szy ni� w innych rejonach kraju (ryc. 22 A). Niezb�dne wydaje si� wiec 

przyci�ganie inwestorów zewn�trznych (w tym zagranicznych). 

 Konsekwencj� pogorszenia si� sytuacji materialnej mieszka�ców regionu jest 

równie� spadek popytu konsumpcyjnego, co mo�e dodatkowo zniech�ca� 

potencjalnych inwestorów. Szans� na przełamanie tej bariery jest wspieranie 

działalno�ci gospodarczej zorientowanej na rynki zewn�trzne oraz wzrost popytu 

poprzez intensyfikacj� ruchu turystycznego i tranzytowego (w oparciu o istniej�ce 

przej�cia graniczne). Wymaga to jednak zdecydowanej poprawy stanu istniej�cej 

infrastruktury. W tym kontek�cie bardzo pozytywnym zjawiskiem jest du�y (w relacji 

do potencjalnych mo�liwo�ci) wysiłek inwestycyjny gmin (por. ryc. 22 B). Dotyczy to 

zwłaszcza obszarów wykazuj�cych dotychczas mała elastyczno�� w przechodzeniu 



 

RCSS BRR Wrocław 

18 

do gospodarki rynkowej (Wle�, Kamienna Góra, Nowa Ruda oraz gminy Kotliny 

Kłodzkiej). Daje to szans� poprawy warunków gospodarowania, co powinno 

skutkowa� wzrostem aktywno�ci lokalnych podmiotów gospodarczych.  

 Wa�nym dla rozwoju gospodarczego mo�e okaza� si� utworzenie na 

badanym obszarze specjalnych stref ekonomicznych: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej “Invest-Park” i Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Małej Przedsi�biorczo�ci. Szczególnie ta pierwsza, ze wzgl�du na rozproszony 

charakter, powinna stworzy� silniejsze bod�ce rozwojowe dla znacznej cz��ci 

regionu poprzez wykreowanie biegunów wzrostu w Dzier�oniowie 1, Kłodzku, 

Wałbrzychu i w Nowej Rudzie (ryc. 20). Wst�pne efekty działalno�ci zdaj� si� 

potwierdza� to przypuszczenie, bowiem do pa�dziernika 1998 roku wydano 15 

zezwole� na inwestycje, a czterech inwestorów rozpocz�ło ju� rozruch swoich 

przedsi�wzi�� produkcyjnych. Przedsi�biorstwa, które otrzymały zezwolenia 

zainwestuj� w strefach ł�cznie 243 mln zł. i zatrudni� ponad 2,5 tys. osób. Po sze�� 

firm planuje inwestycje w Wałbrzychu i Kłodzku, pozostałe w Dzier�oniowie. Jednak 

zadeklarowana warto�� inwestycji jest najwi�ksza w Dzier�oniowie (tab. 5). 

Z pewno�ci� podstrefa ta b�dzie oddziaływa� na obszar sudecki. Nie znale�li si� 

jeszcze inwestorzy gotowi na produkcj� w czwartej podstrefie - Nowej Rudzie. 

W Wałbrzychu skupiły si� przede wszystkim firmy motoryzacyjne, w Kłodzku - 

meblarskie, a w Dzier�oniowie - budowlane. Do tej pory strefa wydała zezwolenia 

tylko trzem firmom polskim (w Wałbrzychu - Folstop Export z bran�y dziewiarskiej, 

w Dzier�oniowie kleje i piany dla budownictwa produkowa� b�dzie Orion 

Polyurethanes, oraz polsko-czeski Pamar Glav produkuj�cy wyroby ze szkła na 

potrzeby budownictwa i motoryzacji).  

Du�e nadzieje społeczno�ci lokalne okolic Kamiennej Góry wi��� z podj�ciem 

działalno�ci w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Strefa została 

powołana w celu zwalczania strukturalnego bezrobocia, ale w wyniku popełnienia 

bł�dów pozostaje w fazie ci�głej organizacji i tworzenia, faktycznie nie prowadzi 

jeszcze �adnej działalno�ci inwestycyjnej. 

 Dochody gmin. W efekcie znacznie zró�nicowanego tempa zmian 

strukturalnych gospodarki w Sudetach nast�puje zmiana w poziomie zamo�no�ci 

regionów, mierzonym dochodami własnymi gmin (ryc. 23). Zyskuj� wyra�nie obszary 

o dominacji funkcji usługowych opartych o wykorzystywanie istniej�cych walorów 

                                                           
1 podstrefa Dzier�oniów le�y poza analizowanym obszarem, ale bezpo�rednio z nim s�siaduje 
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�rodowiska naturalnego (szeroko poj�ta turystyka i wypoczynek). Najwi�ksze 

potencjalne zagro�enie utrzymywania si� lub pogł�biania regresu gospodarczego 

istnieje w tych gminach, dla których nadal baz� ekonomiczn� jest przemysł (stare 

okr�gi przemysłowe) lub rolnictwo. 

 Rola poło�enia przygranicznego. Olbrzymi� szans� aktywizacji tych 

obszarów daje istniej�ca i wci�� rozwijana g�sta sie� przej�� granicznych (ryc. 24). 

Mimo i� zdecydowana wi�kszo�� z nich ma charakter lokalny, mog� stanowi� one 

wa�ny czynnik zwi�kszaj�cy stopie� “otwarto�ci” regionu, co powinno skutkowa� 

nawi�zywaniem szerszych kontaktów gospodarczych oraz zwi�ksza� oddziaływania 

konkurencyjne z gminami poło�onymi po drugiej stronie granicy. Intensyfikacji ruchu 

granicznego powinno bezwzgl�dnie towarzyszy� polepszanie standardu 

infrastruktury (dotyczy to w pierwszym wzgl�dzie dróg, miejsc noclegowych, małej 

gastronomii, parkingów, stacji paliw, itd.). Bez tego ruch tranzytowy nie znajdzie 

odpowiedniego odzwierciedlenia we wzro�cie dochodów zarówno mieszka�ców, jak 

i bud�etów gmin. 

 Istotne znaczenie b�dzie odgrywało równie� polepszenie wizerunku regionu, w 

tym przede wszystkim w zakresie stanu �rodowiska naturalnego i bezpiecze�stwa 

powodziowego. Wa�ne jest równie� podj�cie przez samorz�dy lokalne działa� 

maj�cych na celu zmiany w obszarze mentalno�ci mieszka�ców. Szczególny nacisk 

nale�ałoby tu poło�y� na zagadnienie ochrony �rodowiska naturalnego oraz 

wytworzenie silniejszych wi�zi lokalnych, zwi�kszaj�cych poziom aktywno�ci lokalnej 

i kształtuj�cych poczucie odpowiedzialno�ci za najbli�sze otoczenie. 
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5. GOSPODARKA ROLNA 

 

 Warunki naturalne. Rozpatrywany obszar nie jest jednolity pod wzgl�dem 

warunków naturalnych dla produkcji rolnej. Przewa�aj�ca cz��� gmin wykazuje niski 

wska�nik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg. IUNG-u (50-60 pkt.), 

natomiast tereny podgórskie ł�cznie z okolicami Kłodzka wska�nik na poziomie 

�rednim (60-70 pkt.) (ryc. 25 A). Przedgórze sudeckie dysponuje do�� dobrymi 

glebami, jednak�e najcz��ciej s� one do�� ci��kie i w zwi�zku z tym trudne 

w uprawie, a ponadto wyst�puje tu znaczne nachylenie stoków. Powy�sze 

uwarunkowania wskazuj� na znacznie ni�sz� opłacalno�� produkcji ro�linnej ni� 

w porównywalnych warunkach na nizinie. Wielu badaczy wskazuje, �e koszty 

jednostkowe produkcji zbó� s� w Sudetach wy�sze ni� na nizinach o 30 %, 

ziemniaków o 20 %, a pastewnych polowych o 10 %. 

Struktura agrarna. Ju� przed rozpocz�ciem przekształce� rolnictwa, w stosunku 

do pozostałych rejonów makroregionu udział gospodarstw indywidualnych 

w u�ytkowaniu gruntów był tu tradycyjnie wysoki (ryc. 26 A). Konsekwencj� tego był 

jednak relatywnie mniejszy obrót ziemi�, a tym samym zmiany struktury obszarowej 

gospodarstw w latach 90-ych. Niew�tpliwie na jej stabilizacj� miał równie� wpływ 

fakt, �e zdecydowan� wi�kszo�� gruntów popegeerowskich wydzier�awiono w formie 

wielkoobszarowych nieruchomo�ci rolnych, oraz stosunkowo niewielki ubytek ogólnej 

liczby gospodarstw rolnych w latach 1980-96. Szczególnie mało gospodarstw ubyło 

w rejonie Wałbrzycha i Kamiennej Góry. 

Obecnie przeci�tna powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego 

w rejonie górskim Sudetów wynosi ok. 11 ha, podczas gdy przyjmuje si�, �e dla 

tutejszych warunków produkcji obszar który zapewniłby dochód parytetowy winien 

by� 5-krotnie wi�kszy. 

Tutejsza struktura obszarowa nie wyró�nia si� na tle makroregionu. Jedynie 

w okolicach Radkowa i Nowej Rudy wyst�puje wi�ksze rozdrobnienie gospodarstw, a 

w południowej cz��ci Kotliny Kłodzkiej wi�kszy udział gospodarstw >10 ha 

i jednocze�nie mniejszy gospodarstw 1-5 ha. Na korzystne zmiany strukturalne 

w rolnictwie wskazuje przyrost udziału gospodarstw du�ych. Pozytywne tendencje 

zauwa�a si� w zachodniej cz��ci przedgórza i w północnej cz��ci Kotliny Kłodzkiej 

(ryc. 27 B). Jednak jak powy�ej zaznaczono, w tym ostatnim przypadku, w dalszym 

ci�gu mamy do czynienia z do�� rozdrobnionym rolnictwem (gospodarstw du�ych 
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jest tu wci�� mało). Z kolei w południowej cz��ci Kotliny Kłodzkiej poprawa struktury 

obszarowej gospodarstw jest w ostatnich latach powolna. 

Ugorowanie gruntów. Jedn� z konsekwencji mało sprzyjaj�cych warunków 

naturalnych jest wysoki stopie� ugorowania gruntów. Statystyka GUS-u ujmuje 

jedynie ugorowanie gruntów ornych, które na przewa�aj�cej cz��ci rozpatrywanego 

obszaru wynosi 10-30 % (ryc. 25 B). Bior�c jednak pod uwag�, �e udział trwałych 

u�ytków zielonych w u�ytkach rolnych na przedgórzu przekracza 30 %, a w górach 

40 %, nale�y oceni� �e ł�czny udział u�ytków rolnych czasowo nie u�ytkowanych 

rolniczo wynosi w Sudetach ok. 30-50 %. Trwałe u�ytki zielone tradycyjnie s� na 

rozpatrywanym obszarze uprawiane ekstensywnie, natomiast wi�kszo�� z nich jest 

obecnie ugorowana, na co po�rednio wskazuje znaczny spadek pogłowia bydła 

i owiec jaki nast�pił tu w ostatnich latach. Zmniejszenie obsady prze�uwaczy 

rozpocz�ł si� w Sudetach ju� na pocz�tku lat 80-tych. Powodem był spadek 

opłacalno�ci tego kierunku produkcji, ale równie� bł�dy popełnione w latach 70-tych 

w polityce inwestycyjnej w rolnictwie pa�stwowym. Mianowicie wybudowane obiekty 

inwentarskie typu fermowego okazały si� niefunkcjonalne i nie dostosowane do 

tutejszych warunków klimatycznych, natomiast stosunkowo wysoka obsada 

inwentarza �ywego w pa�stwowych gospodarstwach rolnych była sztucznie 

podtrzymywana. 

Obsada inwentarza �ywego. Obowi�zuj�ca w latach 1985-89 tzw. “uchwała 

górska”, dzi�ki dopłatom do cen skupu mleka oraz mi�sa wołowego i ciel�ciny, 

proces redukcji pogłowia bydła jedynie na kilka lat spowolniła. Jeszcze w 1988r. 

obsada bydła na rozpatrywanym terenie była wy�sza ni� przeci�tnie w makroregionie 

południowo-zachodnim. W latach 90-tych nast�pił kolejny spadek obsady bydła 

w Sudetach (przeci�tnie o ok. 30 %). Najsilniejsza redukcja pogłowia bydła (>40 %) 

miała miejsce w całej Kotlinie Kłodzkiej, czego konsekwencj� był upadek tutejszych 

spółdzielni mleczarskich. Obecnie na całym rozpatrywanym obszarze (podobnie jak 

w makroregionie) obsada bydła jest niska, jedynie na przedgórzu, pomi�dzy Jeleni� 

Gór� a Wałbrzychem mo�na mówi� o nieco wi�kszym jej nasileniu. 

Ludno�� rolnicza. Znaczny udział rolnictwa indywidualnego i jednocze�nie 

wi�ksze w nim zatrudnienie w przeliczeniu na powierzchni� gruntów rolnych ni� 

w pozostałych podmiotach gospodaruj�cych w rolnictwie, pozwala na to, aby relacj� 

liczby osób zamieszkuj�cych w indywidualnych gospodarstwach rolnych do ogólnej 

liczby ludno�ci wiejskiej traktowa� jako wska�nik znaczenia rolnictwa w strukturze 
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funkcjonalnej wsi. Przewa�aj�ca cz��� rozpatrywanego obszaru wykazuje mniejsze 

ni� na nizinie znaczenie rolnictwa w strukturze funkcjonalnej obszarów wiejskich. 

Mało korzystne warunki naturalne do produkcji rolnej oraz du�a g�sto�� zaludnienia 

powoduj�, �e w jego cz��ci górskiej w gospodarstwach rolnych zamieszkuje mniej 

ni� 30 % ludno�ci wiejskiej (ryc. 26 B). W okolicach Kowar i Mysłakowic oraz 

Wałbrzycha, Dzier�oniowa i Nowej Rudy nawet poni�ej 25 %. Wi�kszy udział tej 

grupy ludno�ci wyst�puje jedynie w południowej i wschodniej cz��ci Kotliny Kłodzkiej 

oraz w rejonach podgórskich. 

O charakterze gospodarstw rolnych w du�ym stopniu �wiadczy struktura 

zatrudnienia domowników. Na terenach górskich równie� jest mniejszy (ni� na 

przedgórzu) udział osób pracuj�cych wył�cznie w gospodarstwie rolnym (ryc. 26 A). 

Szczególnie gminy bezpo�rednio s�siaduj�ce z Jeleni� Gór� wykazuj� zarówno 

mniejszy udział ludno�ci zamieszkuj�cej w gospodarstwach indywidualnych, jak 

i mniejsze znaczenie gospodarstwa w strukturze zatrudnienia ludno�ci rolniczej (por. 

ryc. 26 B i 28). 

Wobec uwarunkowanej makroekonomicznie, wyst�puj�cej aktualnie dominacji 

produkcji ro�linnej, na mo�liwo�ci uzyskiwania dochodów z produkcji rolnej w du�ym 

stopniu �wiadczy relacja liczby pracuj�cych w rolnictwie do potencjalnych 

naturalnych mo�liwo�ci produkcyjnych gruntów rolnych. Posłu�ono si� wska�nikiem 

liczby pełnozatrudnionych w gospodarstwach rolnych do tzw. potencjału ziemi, 

tj. powierzchni u�ytków rolnych o przeci�tnym dla makroregionu wska�niku 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg. IUNG-u. Najmniej korzystna 

sytuacja w tym zakresie ma miejsce we wschodniej cz��ci Kotliny Kłodzkiej 

i gminach bezpo�rednio przylegaj�cych do granicy z Czechami w �rodkowej cz��ci 

Sudetów (ryc. 27 B). Przekroczenie wska�nika 20 RP / 100 ha UR waloryzowanych 

bezwzgl�dnie ju� �wiadczy o przeludnieniu agrarnym. 

Intensywno�� rolnictwa. W rejonach górskich rozpatrywanego obszaru 

w latach 1988-96 nast�pił bardzo du�y spadek intensywno�ci organizacji produkcji 

rolnej (ryc. 27 A). W wielu gminach przekroczył on 40 % i w makroregionie 

południowo-zachodnim porównywalny jest jedynie ze spadkiem tego wska�nika 

w województwie zielonogórskim oraz na słabo zaludnionych obszarach Borów 

Dolno�l�skich. Głównym powodem jest drastyczny spadek obsady bydła. Natomiast 

ze wzgl�du na warunki naturalne intensywno�� organizacji produkcji ro�linnej zawsze 

była na rozpatrywanym obszarze do�� niska. 
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Nale�y nadmieni�, �e w 1988r. intensywno�� organizacji rolnictwa w rejonie 

Kłodzka i Kamiennej Góry była nawet wysoka, podczas gdy obecnie na całym 

rozpatrywanym obszarze jest niska. Z cech pozytywnych nale�y wymieni� 

utrzymuj�cy si� wysoki udział ziemniaków w strukturze zasiewów. Równie� w Kotlinie 

Kłodzkiej, wobec najwi�kszego spadku obsady bydła (o czym wspomniano 

wcze�niej) intensywno�� organizacji produkcji ro�linnej spadła relatywnie najmniej 

(m.in. dzi�ki nieco wi�kszemu nasileniu upraw sadowniczych). 

Działalno�� pozarolnicza. Spo�ród działalno�ci alternatywnych prowadzonych 

przez u�ytkowników gospodarstw rolnych najwi�ksze znaczenie ma agroturystyka. 

Na rozpatrywanym obszarze (wg. ewidencji o�rodków doradztwa rolniczego) 

funkcjonuje obecnie ok. 150 gospodarstw agroturystycznych. Ze wzgl�du na walory 

�rodowiska oraz potencjalny popyt na tego typu usługi, szacuje si�, �e maksymalnie 

mo�e ich by� 6-krotnie wi�cej. 
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6. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 

 

A. Walory �rodowiska 

Walory wypoczynkowe. Najwa�niejsze walory wypoczynkowe Sudetów 

wynikaj� ze specyfiki krajobrazu i klimatu górskiego. Turystyka w dwóch 

podstawowych sezonach turystycznych - letnim i zimowym, znajduje tu podstawy 

funkcjonowania, w pełni uzasadnione warunkami przyrodniczymi.  

 W zespole walorów turystycznych sezonu letniego najwi�ksz� rol� w Sudetach 

odgrywaj� rze�ba i pokrycie terenu szat� le�n�, sprzyjaj�ce uprawianiu pieszych 

w�drówek turystycznych szlakami górskimi. G�sta sie� tych szlaków udost�pnia 

wszystkie atrakcyjne turystycznie pasma sudeckie. Do obszarów górskich o 

najwi�kszych walorach wypoczynkowych zalicza si�: Góry Izerskie, Karkonosze, 

Góry Kamienne, Sowie, Bardzkie, Stołowe, Bystrzyckie, Masyw 	nie�nika, Góry 

Bialskie i Złote, a o mniej znacz�cych walorach - Rudawy Janowickie i Góry 

Kaczawskie. 

 W obszarach górskich i górzystych wyst�puj� sztuczne zbiorniki wodne 

pełni�ce ró�ne funkcje gospodarcze: zaopatrzenie w wod� pitn�, energetyka, 

zaopatrzenie dla przemysłu, zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Niektóre z nich s� 

ju� obecnie wykorzystywane równie� dla potrzeb rekreacyjnych. Mo�liwo�ci 

praktycznego wykorzystania i zagospodarowania turystycznego tych akwenów 

wymagaj� przeanalizowania i oceny. 

 Zbiorniki wodne o potencjalnych funkcjach turystycznych w obszarze 

opracowania s� nast�puj�ce: 

- Bukówka na Bobrze, gm. Lubawka, woj. jeleniogórskie, 

- Le�na na Kwisie, gm. Le�na-Olszyna, woj. jeleniogórskie, 

- Pilchowice na Bobrze, gm. Je�ów Sudecki - Wle�, woj. jeleniogórskie, 

- Sosnówka na Czerwonym Potoku, gm. Podgórzyn, woj. jeleniogórskie, 

- Bielawa na dopływie Piławy, gm. Bielawa - Dzier�oniów, woj. wałbrzyskie, 

- Dobromierz na Strzegomce, gm. Dobromierz, woj. wałbrzyskie, 

- Lubachów na Bystrzycy, gm. Walim - 	widnica, woj. wałbrzyskie, 

- Młoty na Bystrzycy, gm. Bystrzyca Kłodzka, woj. wałbrzyskie. 

 W sezonie zimowym najwa�niejszymi walorami turystycznymi Sudetów s� 

tereny narciarstwa zjazdowego. Według specjalistycznych opracowa� tereny 

przydatne dla narciarstwa zjazdowego musz� spełnia� okre�lone warunki: powy�ej 
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80 dni zalegania pokrywy �nie�nej, 150 m ró�nicy wzniesie�, �rednie nachylenie 

stoków w przedziale 7-26o. Ogólna powierzchnia tak okre�lonych terenów dla 

narciarstwa zjazdowego w Sudetach wynosi 744 km2, z tego trzy najkorzystniejsze 

kategorie zajmuj� około 60 %, i tak : 

 I - 13 % (97 km2) 

II - 28 % (208 km2)  

III –19 % (140 km2)  

 Najlepsze tereny narciarskie znajduj� si� w Górach Izerskich, Karkonoszach, 

Górach Orlickich, Masywie 	nie�nika i Górach Bialskich. 

 Walory uzdrowiskowe. Region Sudecki stanowi jeden z wi�kszych obszarów 

uzdrowiskowych w Polsce. Na 36 istniej�cych uzdrowisk statutowych 10 znajduje si� 

w granicach obszaru sudeckiego. S� to: Czerniawa Zdrój, Cieplice Zdrój, 	wieradów 

Zdrój, Długopole Zdrój, Duszniki Zdrój, Jedlina Zdrój, Kudowa Zdrój, L�dek Zdrój, 

Polanica Zdrój, Szczawno Zdrój. Oprócz wy�ej wymienionych wyst�puj� 2 tzw. 

uzdrowiska w rozwoju, czyli miejscowo�ci, na które rozci�gni�to niektóre przepisy 

ustawy uzdrowiskowej: Bolków i Kowary. 

 W Sudetach znajduje si� 14 �ródeł wód mineralnych o statusie �ródeł 

leczniczych. Najwi�ksze ich zgrupowanie to rejon Ziemi Kłodzkiej (tab. 6). Nie 

wszystkie �ródła s� obecnie wykorzystywane. Ich ewentualne zagospodarowanie 

w przyszło�ci mo�e znacznie rozszerzy� mo�liwo�ci lecznictwa uzdrowiskowego 

w Sudetach. Oprócz wymienionych w tabeli złó� wód leczniczych i termalnych 

w obszarze Sudetów wyst�puj� torfy zaliczone do kopalin leczniczych. S� to torfy 

typu wysokiego w zło�ach: 

- “Izera - Skalno” na Hali Izerskiej w woj. jeleniogórskim, 

- Jakuszyce” w Szklarskiej Por�bie w woj. jeleniogórskim. 

Walory krajoznawcze. Na walory krajoznawcze Sudetów składaj� si� górskie 

zespoły krajobrazowe, pojedyncze obiekty stanowi�ce osobliwo�ci przyrody, jak 

równie� dobra kultury materialnej, głównie w formie zabytków architektury 

i budownictwa. 

 Najatrakcyjniejszymi grupami górskimi Sudetów s� Karkonosze i Góry 

Stołowe. Obydwa te zespoły chronione s� statusem parków narodowych. W nich te� 

obserwuje si� najwi�kszy ruch turystyczny. Licz�cymi si� w skali krajowej zespołami 

krajobrazowymi o wysokich walorach poznawczych s� poza tym: Góry Izerskie, 

Kaczawskie, Wałbrzyskie, Kamienne, Sowie, Bystrzyckie, Masyw 	nie�nika, Góry 
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Złote i Bardzkie. Cz��� z nich obj�ta jest ochron� jako parki krajobrazowe. Do 

najwa�niejszych obiektów stanowi�cych przyrodnicze osobliwo�ci krajobrazowe 

zaliczy� nale�y: 	nie�ne Kotły oraz Wielki i Mały Staw jako unikatowe formy 

polodowcowe; grupy skalne Słonecznik, Pielgrzymy, Głazy Krasnoludków, Skalne 

Grzyby; wodospady Kamie�czyka, Szklarki, Wilczki; zespoły Szczeli�ca i Bł�dnych 

Skał; jaskinie Nied�wiedzi� i Radochowsk�. 

 Walory dóbr kultury wyst�puj� głównie w obszarach zabudowy. S� to 

historyczne, zabytkowe układy urbanistyczne, cenne zespoły, pojedyncze obiekty 

architektury i wa�ne muzea. W województwie jeleniogórskim do miejscowo�ci 

i obiektów krajoznawczych o znaczeniu ogólnokrajowym i regionalnym, w których 

obserwuje si� znaczny ruch turystyczny nale��: Bolków, Chełmsko 	l., Jelenia Góra, 

Karpacz, Krzeszów, Lubomierz, Rz��nik , Siedl�cin, Sulików, 	wiecie, 	winy, Wang, 

Wle�. Na obszarze woj. wałbrzyskiego s� to: Bardo, Bystrzyca Kł., Duszniki Zdrój, 

Gorzanów, Kłodzko, Ksi��, Kudowa Zdrój, L�dek Zdrój, Mi�dzygórze, Mi�dzylesie, 

Pieszyce, Radochów, Srebrna Góra, Wałbrzych, Wambierzyce, Zagórze 	l., Złoty 

Stok. 

 Na przedpolu terenów górskich, poza obszarem opracowania lecz 

w bezpo�rednim jego s�siedztwie, znajduj� si� miejscowo�ci krajoznawcze, którymi 

zainteresowani mog� by� tury�ci udaj�cy si� w obszary górskie lub te� przebywaj�cy 

na terenach górskich w pobli�u tych miejscowo�ci. O�rodki te znajduj� si� 

przewa�nie na terenach dojazdowych do Sudetów, co podnosi ich atrakcyjno�� 

turystyczn� i wł�cza w sfer� powi�za� funkcjonalno - przestrzennych z obszarami 

górskimi. S� to m.in.: Gryfów 	l., Lwówek 	l., Złotoryja, Jawor, Strzegom, 	widnica, 

Dzier�oniów, Z�bkowice 	l., Kamieniec Z�bkowicki, Paczków. 

 

B. Zagospodarowanie turystyczne 

 Baza noclegowa. Na obszarze województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego 

baz� noclegow� tworzy 806 obiektów, w których znajduje si� prawie 41 tys. miejsc, 

w tym 83 % całorocznych (34 tys.). Do osób fizycznych nale�y nieco ponad 50 % 

obiektów (405). Pozostali wi�ksi gestorzy bazy to: PTSM (37), OSiR (32) oraz FWP 

(27, wszystkie całoroczne). 

 Struktura rodzajowa bazy noclegowej obydwu województw górskich wg liczby 

miejsc przedstawia si� nast�puj�co: 

− o�rodki wczasowe -15,3 tys.,  
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− hotele – 5,0 tys., 

− prywatne pokoje go�cinne – 4,9 tys., 

− o�rodki szkoleniowo - wypoczynkowe 2,6 tys., 

− pensjonaty - 2,3 tys., 

− campingi – 1,5 tys.,  

− schroniska młodzie�owe – 1,4 tys., 

− o�rodki kolonijne – 1,4 tys. 

Według zweryfikowanych, aktualnych danych, dotycz�cych istotnych dla 

pieszej turystyki górskiej, miejsc w schroniskach turystycznych w obszarze Sudetów 

jest ok. 1,6 tys. Szczegółowe ich zestawienie wg obiektów przedstawiono w tab. 7. 

 W okresie od stycznia do wrze�nia 1996 r. z bazy noclegowej ogółem 

w obydwu województwach skorzystało ponad 766 tys. osób, w tym 15 % turystów 

zagranicznych. 

Przestrzenne rozmieszczenie bazy noclegowej i jej wykorzystanie wg gmin 

ilustruj� ryciny 29 – 32. 

Kolejki linowe i wyci�gi narciarskie. Region Sudecki obsługuj� zaledwie 3 

kolejki, na 18 istniej�cych w kraju. S� to nast�puj�ce koleje linowe w: 

− Karpaczu - na Mał� Kop�, krzesełkowa, długo�� 2278 m, ró�nica wysoko�ci 

530 m, 

− Szklarskiej Por�bie - na Szrenic�, krzesełkowa, długo�� 3023 m, ró�nica 

wysoko�ci 637 m, 

− Siennej - na Czarn� Gór�, krzesełkowa, długo�� 1367 m, ró�nica wysoko�ci 

380 m (czynna od 1997 r.). 

 Koleje linowe wykorzystywane s� w ci�gu całego roku. W sezonie zimowym 

natomiast działaj� liczne wyci�gi narciarskie. Z zasady s� one powi�zane 

funkcjonalnie z kolejkami linowymi, lub te� wyst�puj� niezale�nie od nich w rejonach 

skupiaj�cych o�rodki narciarstwa zjazdowego. Najintensywniej wyposa�one 

w wyci�gi narciarskie s� okolice Ziele�ca (G. Orlickie), a nast�pnie 	wieradowa 

Zdroju (G. Izerskie), Szklarskiej Por�by, Karpacza i Kowar (Karkonosze), 

Mieroszowa i Rybnicy Le�nej (G. Kamienne), Walimia I Pieszyc (G. Sowie). Liczba 

wyci�gów narciarskich w ostatnich latach wzrosła. Szacuje si�, �e w obszarze 

sudeckim wynosi ona około 100 tego typu urz�dze� czynnych w sezonie zimowym. 

 Turystyczne szlaki piesze. Długo�� tych górskich znakowanych szlaków 

w Sudetach wynosiła 2972 km i w latach 1993 -1996 r wzrosła o około 8 %. 
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 Najg��ciejsza sie� wyst�puje w Karkonoszach - pa�mie górskim najbardziej 

atrakcyjnym dla turystyki w�drówkowej. Dobrze rozwini�ta jest równie� w Górach 

Sowich, Górach Stołowych i w Masywie 	nie�nika. Najrzadsza sie� szlaków jest na 

pogórzach i przedgórzach oraz w �rodkowym obszarze Kotliny Kłodzkiej. W�ród 

szlaków pieszych szczególn� rol� odgrywaj� szlaki długodystansowe, takie jak: 

- Transeuropejski Dalekobie�ny Szlak Turystyczny E3, 

- Główny Szlak Sudecki im. M. Orłowicza, 

- Szlak Zamków Piastowskich. 

 Do specyficznych szlaków pieszych nale��, kształtowane w ostatnim okresie, 

szlaki o okre�lonym programie edukacyjnym, zwane szlakami dydaktycznymi, jak np. 

	cie�ka Skalnej Rze�by w Górach Stołowych. Ich celem jest zapoznawanie ze 

zjawiskami i formami w terenie głównie młodzie�y szkolnej. 

 Baza noclegowa zwi�zana z turystycznymi szlakami pieszymi, zlokalizowana 

w 33 schroniskach i domach wypoczynkowych, w obszarze opracowania liczy ponad 

1,6 tys. miejsc. 

 Turystyczne szlaki samochodowe. Przez Sudety przebiega, jedyna 

o znaczeniu ogólnokrajowym Droga Karpacko - Sudecka, której zachodni odcinek 

stanowi Drog� Sudeck�. Jest to droga widokowa, posiadaj�ca w wi�kszo�ci swego 

przebiegu walory poznawcze i krajobrazowe w obr�bie strefy górskiej i podgórskiej. 

Nawi�zuj�c do układu mi�dzynarodowego, zaczyna si� w Zgorzelcu i prowadzi 

w woj. jeleniogórskim przez Sulików - Le�n� - Pobiedn� – Złotniki Luba�skie – Mirsk 

– 	wieradów Zdrój – Szklarsk� Por�b� - Sosnówk� – Karpacz - Kowary – Krzeszów, 

a nast�pnie w woj. wałbrzyskim: Głuszyc� - Now� Rud� – Radków – Kudow� Zdrój 

	cinawk� - Zieleniec – Mi�dzylesie - Bystrzyc� Kłodzk� - Stronie 	l. - L�dek Zdrój - 

Złoty Stok. Ł�czna długo�� tego przebiegu wynosi około 270 km, w tym 120 km 

w woj. jeleniogórskim i 150 km w woj. wałbrzyskim.  

 Droga Sudecka przebiega przez szereg interesuj�cych miejscowo�ci i rejonów 

krajoznawczych lub w bliskim ich s�siedztwie. S� to nast�puj�ce pasma górskie, 

poczynaj�c od zachodu: Pogórze Izerskie, Góry Izerskie, Karkonosze, Rudawy 

Janowickie, Góry Kamienne, Góry Sowie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie, Masyw 

	nie�nika i Góry Złote. Trasa prowadzi przez 2 parki narodowe - Karkonoski 

i Stołowogórski, miejscowo�ci wypoczynkowe i uzdrowiska. 

 W opracowaniach projektowych dla obszarów górskich powinien by� 

rozwi�zany problem doprowadzenia Drogi Sudeckiej do jednolitych parametrów 
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technicznych oraz jej zagospodarowania turystycznego. Konieczne s� pewne korekty 

przebiegu, jak np. budowa obwodnic omijaj�cych uzdrowiska, aby ruch motorowy nie 

zakłócał funkcji leczniczych. Działania projektowe i realizacyjne powinny by� 

koordynowane w ramach jednolitej koncepcji oraz wspierane �rodkami centralnymi. 

Celowe byłoby w przyszło�ci przeprowadzenie dalszego ci�gu tej drogi po 

południowej stronie głównego grzbietu Sudetów w Czechach oraz powi�zanie 

z mi�dzynarodowym systemem drogowym dla szerszego udost�pnienia 

turystycznego masywu Sudetów. 

 Drug� drog� o charakterze trasy turystycznej w Sudetach jest odcinek 

Europejskiego Szlaku Cystersów. Dolno�l�ska cz��� tego szlaku ł�czy 2 p�tle 

Szlaku Cystersów w Polsce - Kieleck� i Wielkopolsk�. W obszar sudecki szlak 

prowadzi od wschodu z Henrykowa przez Bardo - Kłodzko - Polanic� Zdrój - 

Wambierzyce - Now� Rud� - Mieroszów - Krzeszów - Kamienn� Gór� - Bolków - 

	winy i wychodzi z obszaru opracowania przez Jawor i Słup w kierunku Legnicy. 

Najwa�niejsz� funkcj� Szlaku Cystersów jest udost�pnienie turystyczne 

historycznych siedzib cysterskich oraz cennych zespołów klasztornych. Tury�ci mog� 

tu zwiedza� nie tylko zabytki architektury i sztuki barokowej oraz pozostało�ci 

budowli �redniowiecznych, ale tak�e zapozna� si� z dawn� działalno�ci� cystersów 

i jej wpływem na rozwój społeczno - gospodarczy 	l�ska. Szlak Cystersów wymaga 

zagospodarowania i przystosowania dla ruchu turystycznego zarówno samej trasy, 

jak i najwa�niejszych punktów docelowych oraz ich wyposa�enia w niezb�dne 

urz�dzenia, do których nale�� przede wszystkim obiekty noclegowe, gastronomiczne 

i sanitarne o odpowiednim, europejskim standardzie. 

 Organizacja i koordynacja turystyki. Organizacj� i obsług� programow� 

ruchu turystycznego zajmuje si� na terenie dwóch województw sudeckich około 160 

biur turystycznych, a w zakresie informacji turystycznej działa ponad 20 centrów, 

agencji, biur i punktów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie. 

 Istnieje szereg stowarzysze�, zwi�zków, porozumie�, unii i fundacji lokalnych, 

mi�dzygminnych, ukierunkowanych na współprac� w dziedzinie turystyki. S� to: 

− Zwi�zek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach, 

− Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych w Jeleniej Górze, 

− Zwi�zek Gmin “Kwisa” w Lubaniu 	l�skim, 

− Porozumienie z Centrum Informacji Turystycznej w Karpaczu, 

− Mi�dzygminny Zwi�zek “Konsorcjum Turystyczna Szóstka” w Szczytnej 	l�skiej, 
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− Zwi�zek Miast i Gmin Ksi��a�skich w Wałbrzychu, 

− Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, 

− Zwi�zek Gmin Gór Sowich w Głuszycy, 

− Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych (Ziemi Kłodzkiej), 

− Fundacja 	nie�nickiej Wie�y Widokowej w Bystrzycy Kłodzkiej, 

− Unia Gmin Nysy Kłodzkiej w Bardzie, 

− Zwi�zek Gmin Masywu 	nie�nika w Stroniu 	l�skim. 

 Turystyk� w Sudetach zajmuj� si� z urz�du m. in. takie instytucje jak: Dyrekcja 

Parków Narodowych, Zarz�dy Parków Krajobrazowych, Wojewódzkie O�rodki 

Doradztwa Rolniczego, Zarz�dy Okr�gowe Funduszu Wczasów Pracowniczych. 

 Istniej� te� porozumienia o współpracy w zakresie turystyki miast i gmin 

polskich z partnerami zagranicznymi, jak np.: Umowa o współpracy z Usti n. Orlic� 

(Bystrzyca Kłodzka), porozumienie o ponadgranicznej współpracy wzajemnej oraz 

o utworzeniu Zwi�zku Przygranicznych Gmin i Miast Czech i Polski (Dzier�oniów), 

Umowa partnerska mi�dzy Wałbrzychem a Foggi� (Włochy). 
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7. KIERUNKI PRZEKSZTAŁCE
 I AKTYWIZACJI OBSZARU 

 

1. Struktura gospodarcza na wi�kszej cz��ci obszaru charakteryzuje si� 

w dalszym ci�gu niepokoj�co niskim poziomem nakładów inwestycyjnych w całej 

gospodarce, co stanowi zasadnicz� barier� rozwoju regionu. Jest to najwi�kszy w 

kraju region uzdrowiskowy, a zarazem najwi�cej uzdrowisk zagro�onych jest 

utrat� walorów leczniczych. Wymaga� to b�dzie zwi�kszenia nakładów 

inwestycyjnych, zarówno na powi�kszenie, jak i odtworzenie oraz modernizacj� 

maj�tku trwałego. Szczególne dofinansowanie nale�y si� infrastrukturze 

technicznej, zaniedbanej, a warunkuj�cej funkcjonowanie tego obszaru górskiego. 

2.  Gospodarka rolna regionu w okresie powojennym nie była dostosowana do 

warunków naturalnych regionu, podlegała ró�nym eksperymentom (szczególnie 

hodowlanym), co spowodowało do�� znaczn� degradacj� u�ytków rolnych. 

Program rekonstrukcji strukturalnej i własno�ciowej rolnictwa, winien by� 

podporz�dkowany ekosystemowi górskiemu. Nale�y utrzyma� jego 

dotychczasow� rol� w regionie, d��y� do przebudowy jego struktury, podj�� 

próby stworzenia modelu zagospodarowania rolniczego oraz ustalenia 

ekonomicznej granicy opłacalno�ci rolniczej w górach, itp. 

3. Wysoki stopie� zagro�enia ekologicznego oraz potrzeby retencyjne wody 

wymagaj� wprowadzenia rygorystycznych zasad gospodarowania w lasach 

sudeckich, w kierunku gł�bokiej rekonstrukcji gospodarki le�nej. Funkcja 

produkcyjna lasów górskich winna by� podporz�dkowana potrzebom regulacji 

stosunków wodnych w regionie, jak i poza nim. Szczególn� uwag� nale�y zwróci� 

na odtworzenie i budow� obiektów tzw. małej retencji i urz�dze� ograniczaj�cych 

nagły spływ wód deszczowych do potoków górskich (resztki takich urz�dze� 

znajduj� si� w Sudetach, a na obszarze Kotliny Kłodzkiej s� dokładnie 

zinwentaryzowane). Dla poprawy stanu ekologicznego lasów nale�y podj�� 

szereg działa� nie tylko w samym le�nictwie (np.: przebudowa struktury 

gatunkowej lasów, zabiegi piel�gnacyjne i in.) ale i w innych działach gospodarki 

narodowej. Zmiana struktury gał�ziowej oraz odpowiednie działania 

w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej zmniejsz� zagro�enie lasów. 

4. Poprawa trudnej sytuacji przemysłu sudeckiego wymaga przede wszystkim 

odtworzenia zdolno�ci produkcyjnych przemysłu, rekonstrukcji jego struktury 

gał�ziowej i przestrzennej w dostosowaniu do wiod�cej funkcji turystyczno – 
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uzdrowiskowej przy wykorzystaniu istniej�cego potencjału �rodowiska 

naturalnego i społeczno-gospodarczego.  

5. W warunkach silniejszego, ni� w innych regionach kraju, załamania 

gospodarczego na pocz�tku lat 90-tych dochody ludno�ci kształtuj� si� na niskim 

poziomie. W zwi�zku z tym kapitały lokalne s� niewystarczaj�ce do pobudzenia 

rozwoju działalno�ci turystycznych i produkcyjnych. Niezb�dne jest wi�c 

przyci�gni	cie inwestorów zewn	trznych (w tym zagranicznych), poprzez 

popraw� bazy infrastrukturalnej i klimatu inwestycyjnego. Kl�ski powodziowe 

zdecydowanie obni�yły atrakcyjno�� inwestycyjn� regionu. Pewien rozwój 

przedsi�biorczo�ci obserwowany jest wył�cznie w gminach turystycznych trójk�ta 

Jelenia Góra - Karpacz - Szklarska Por�ba oraz w o�rodkach turystyczno - 

uzdrowiskowych Kotliny Kłodzkiej. Wobec du�ego bezrobocia, wa�n� rzecz� 

w działaniach restrukturyzacyjnych jest rozwój drobnej przedsi�biorczo�ci. 

6. Analogicznie, jak przedsi�biorczo�� ludno�ci, kształtuje si� rozkład przestrzenny 

dochodów własnych gmin. Zaznacza si� du�y wysiłek samorz�dów lokalnych 

w kierunku poprawienia warunków otoczenia gospodarki, co wyra�a si� 

w stosunkowo wysokim poziomem wydatków inwestycyjnych z bud�etów 

gmin, które winny on by� wspierane �rodkami z bud�etu pa�stwa.  

7. W sferze społecznej nale�ałoby przedsi�wzi�� działania dla przełamania 

pasywno�ci gospodarczej ludno�ci zamieszkuj�cej region (syndrom wyuczonej 

bezradno�ci). Szczególn� rol� mog� odegra� nowoczesne, dostosowane do 

potrzeb regionu, systemy kształcenia. Pilne staje si� opracowanie realnego 

programu budownictwa mieszkaniowego i programu modernizacji istniej�cych ju� 

zasobów mieszkaniowych. Wobec pojawienia si� wsi zanikowych w wyniku 

“schodzenia ludzi z gór” nale�ałoby stworzy� odpowiedni model osadnictwa. 

8. Poło�enie przygraniczne nie stanowi, jak na razie, czynnika aktywizuj�cego. Jak 

dot�d gminy przygraniczne, nie wykorzystały tej szansy aktywizacyjnej. Nale�y 

si� liczy� z tym, �e uwarunkowania zewn	trzne tj. przygraniczne poło�enie, 

nowy podział administracyjny, zjednoczenie z Uni� Europejsk� i in. b�d� sprzyja� 

rozwojowi tego obszaru. 

 Do przezwyci��enia niekorzystnych tendencji zmian i dalszego rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionu konieczny jest wi�c zwrot strategiczny polegaj�cy 

na wykorzystaniu nowoczesnych czynników wzrostu i stosownych działa� 

operacyjnych. Podstawowym rodzajem działa�, jakie nale�y podj�� w przypadku 
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regionu sudeckiego jest rekonstrukcja jego gospodarki przy wsparciu i innych działa� 

(deglomeracji, aktywizacji, harmonizacji procesów rozwojowych i in.), gdy� region 

Sudetów jest zró�nicowany wewn�trznie. 

 Celem rekonstrukcji winna by� zmiana struktury ekonomicznej regionu, która 

polegałaby na przewarto�ciowaniu dominuj�cych funkcji, tj. odwrócenie kolejno�ci 

funkcji. Funkcj� dominuj�c� winna by� turystyka, wypoczynek i działalno�� 

uzdrowiskowa. Rolnictwo wraz z le�nictwem powinno zachowa� swoj� 

dotychczasow� rol� w regionie. Natomiast funkcja przemysłowa winna zosta� 

ograniczona do pewnych obszarów (Wałbrzych, Jelenia Góra, Kłodzko, Nowa Ruda, 

Kamienna Góra, Kowary itp. 
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Tab.1. Wykaz podstawowych jednostek administracyjnych (gmin) zaliczonych 

do obszarów górskich i górzystych Sudetów 

 
Miasta: 

 1.Jelenia Góra 
 2. Bolków 
 3. Kamienna Góra 
 4. Karpacz 
 5. Kowary 
 6. Le�na 
 7. Lubawka 
 8. Lubomierz 
 9. Mirsk 
10. Piechowice 
11. Szklarska Poreba 
12. 	wieradów-Zdrój 
13. 	wierzawa 
14. Wle� 
15. Wojcieszów 
16. Wałbrzych 
17. Bardo 
18. Bielawa 

 19. Boguszów - Gorce 
 20. Bystrzyca Kłodzka 
 21. Duszniki-Zdrój 
 22. Głuszyca 
 23. Jedlina-Zdrój 
 24. Kłodzko 
 25. Kudowa-Zdrój 
 26. L�dek-Zdrój 
 27. Mieroszów 
 28. Mi�dzylesie 
 29. Nowa Ruda 
 30. Pieszyce 
 31. Polanica-Zdrój 
 32. Radków 
 33. Stronie 	l�skie 
 34. Szczawno-Zdrój 
 35. Szczytna 	l�ska 
 36. Złoty Stok 

 

Obszary wiejskie: 

 1. Bolków 
 2.Janowice Wielkie 
 3. Je�ów Sudecki 
 4. Kamienna Góra 
 5. Le�na 
 6. Lubawka 
 7. Lubomierz 
 8. Marciszów 
 9. Mirsk 
10. Mysłakowice 
11. Podgórzyn 
12. Stara Kamienica 
13. 	wierzawa 
14. Wle� 
15. Bardo 	l�skie 
16. Bystrzyca Kłodzka 

 17. Czarny Bór 
 18. Głuszyca 
 19. Kłodzko 
 20. L�dek-Zdrój 
 21. Lewin Kłodzki 
 22. Mieroszów 
 23. Mi�dzylesie 
 24. Nowa Ruda 
 25. Radków 
 26. Stare Bogaczowice 
 27. Stoszowice 
 28. Stronie 	l�skie 
 29. Szczytna 	l�ska 
 30. Walim 
 31. Złoty Stok 
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Tab. 2. Obszary górskie i górzyste Sudetów w liczbach (1997) 
 

Powierzchnia ogólna w km2 4.378 
U�ytki rolne w tys. ha 223 

w tym:  
grunty rolne 124 

pastwiska 58 
Lasy w tys. ha 186 
  
Liczba ludno�ci w tys. osób 709 
G�sto�� zaludnienia – liczba osób na 100 km2 162 
  
Miasta 36 
Udział ludno�ci miejskiej w % 76 
  
Pracuj�cy ogółem w tys. osób 158 

w tym w:  
działalno�ci produkcyjnej 50 
ochronie zdrowia i opiece społecznej 23 
hotelach i restauracjach 3 

Bezrobotni w tys. osób 46 
  
Obiekty noclegowe 757 
Miejsca noclegowe w tys. 36 

 
 
 

Tab. 3. Udział obszarów górskich i górzystych Sudetów w województwie 
jeleniogórskim i wałbrzyskim w % (1997) 

 
Powierzchnia ogółem 51 
Pastwiska 58 
U�ytki rolne 50 
Grunty orne 41 
Lasy 22 
  
Ludno�� 56 
  
Pracuj�cy ogółem 55 
Pracuj�cy w hotelach i restauracjach 82 
Pracuj�cy w ochronie zdrowia i opiece społecznej 65 
Pracuj�cy w działalno�ci produkcyjnej 53 
Obiekty noclegowe 92 
Miejsca noclegowe 92 
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Tab.4. Najwi�ksi inwestorzy zagraniczni według stanu na grudzie� 1997 r. 
 

Numer na 
li�cie 

najwi	kszych 
inwestorów. 

 

Inwestor 

 

Kraj 

Warto�� 
inwestycji 
(mln USD) 

Plany 
inwestycyjne 

(mln USD) 

 

Przedsi	wzi	cie 

 

Gmina 

127 Beloit Corp. USA 25,6 0,0 Beloit Poland S.A. w Jeleniej Górze  Jelenia Góra 

229 Arlberger 
Bergbahnen AG 

Austria 10,0 70,0 Sudety Lift Sp. z o.o. w Szklarskiej Por�bie Szklarska Por�ba 

328 Rheinische 
Kalksteinwerke 
GmbH 

Niemcy 4,7 24,5 Wojcieszowickie Zakłady Przemysłu Wapienniczego Sp. 
z o.o. 

Wojcieszów 

340 Italmatch S.r.l. Włochy 4,2 0,0 Euromatch Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej Bystrzyca Kłodzka 

500 Crystal Clear 
Industries Inc. 

USA 1,6 0,0 Sudety Crystal Works Sp. z oo.; Huta Szkła 
Krysztalowego Sudety w Szczytnej 

Szczytna 	l�ska 

547 AJO-Engineering 
GmbH 

Niemcy 1,2 0,0 AJO Jelenia Góra Sp. z o.o. Jelenia Góra 

21 British Petroleum Anglia * * stacja benzynowa Wałbrzych 

27 Statoil Norwegia * * stacja benzynowa Wałbrzych 

112 Texaco Inc. USA * * stacja benzynowa Kudowa Zdrój 

123 Eastbridge N.V. Holandia * * EMPiK Wałbrzych 

360 American Retail 
Systems 

USA * * restauracje Jelenia Góra 

 

- brak danych  

Zródło: Departament Bada� Pa�stwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Warszawa. 
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Tab. 5. Podstawowe informacje o specjalnych strefach ekonomicznych na obszarach 

ziem górskich i górzystych Sudetów w roku 1998 

 
Strefa 

 
Podstrefy 

Planowana 
warto�� 

inwestycji 
(mln PLN) 

 
Liczba 

inwestorów 

Planowane 
zatrudnienie 

(osoby) 

 
Powierzchnia 

(ha)  

Wałbrzyska SSE Invest Park 243.4 15 2655 256 
 Dzier�oniów 140.1 3 760 16 
 Wałbrzych 84.6 6 1065 133 
 Kłodzko 18.7 6 830 23 
 Nowa Ruda - - - 84 
Kamiennogórska SSE Małej 
Przedsi	biorczo�ci 

- - - 120 

 Kamienna 
Góra 

- - - 120 


ródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych w SSE 
 

Tab. 6. Wody lecznicze w Sudetach 
 
Lp. Lokalizacja złó� 

Miejscowo�� 
Województwo 

Gmina 
Skład chemiczny wód 

1 Cieplice Zdrój jeleniogórskie 
miasto Jelenia Góra 

wody termalne fluorkowe 

2 Czerniawa Zdrój Jeleniogórskie 
miasto 	wieradów 

szczawy wodorow�glanowo-magnezowe 
�elaziste i wody radoczynne 

3 Długopole Zdrój wałbrzyskie 
gm. Bystrzyca Kłodzka 

szczawy wodorow�glanowo-wapniowo-
sodowe �elaziste 

4 Duszniki Zdrój Wałbrzyskie 
miasto Duszniki Zdrój 

szczawy wodorow�glanowo-wapniowo-
sodowe �elaziste 

5 Jedlina Zdrój Wałbrzyskie  
miasto Jedlina Zdrój 

szczawy wodorow�glanowo-wapniowo-
sodowe �elaziste 

6 Jeleniów wałbrzyskie 
gm. Kudowa Zdrój 

szczawy wodorow�glanowo-wapniowo-
sodowe �elaziste siarczkowe 

7 Kudowa Zdrój wałbrzyskie 
miasto Kudowa Zdrój 

szczawy wodorow�glanowo-wapniowo-
sodowe �elaziste arsenowe i szczawy 
wodorow�glanowo-wapniowo-radoczynne 

8 L�dek Zdrój wałbrzyskie 
miasto L�dek Zdrój 

wody termalne radoczynne siarczkowe 
fluorkowe 

9 Polanica Zdrój wałbrzyskie 
miasto Polanica Zdrój 

szczawy wodorow�glanowo-wapniowe 

10 Przerzeczyn Zdrój wałbrzyskie 
gm. NIemcza 

wody siarczkowe i wody siarczkowe 
radoczynne 

11 Stare Rochowice jeleniogórskie 
gm. Bolków 

szczawy i wody wodorow�glanowo-
siarczanowo-sodowe 

12 Szczawnina wałbrzyskie 
gm. Bystrzyca Kłodzka 

szczawy wodorow�glanowo-wapniowo-
magnezowe 

13 Szczawno Zdrój wałbrzyskie 
miasto Szczawno Zdrój 

szczawy wodorow�glanowo-sodowo-
wapniowo-magnezowe i szczawy 
wodorow�glanowo-sodowe radoczynne 

14 	wieradów Zdrój jeleniogórskie 
miasto 	wieradów 
Zdrój 

szczawy radoczynne i szczawy 
wodorow�glanowo-wapniowo magnezowe 
�elaziste oraz wody radoczynne 

 

ródło: Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie okre�lenia złó� wód zaliczanych do solanek, wód 

leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a tak�e w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z 
okre�lonych złó� do kopalin podstawowych (Dz. U. nr 89, poz. 417). 
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Tab. 7. Schroniska górskie i domy wycieczkowe w Sudetach (stan 1998 r.) 
 
L.p. Nazwa obiektu Grupa górska 

(góry, masyw) 
Miejsca 

noclegowe 
Stan 

techniczny 
Województwo jeleniogórskie 

1 Stóg Izerski Izerskie 60 �redni 
2 Chatka Górzystów Izerskie 30 �redni 
3 Szklarska Por. DW “Złota Jama” Karkonosze 38 dobry 
4 Hala Szrenicka Karkonosze 105 dobry 
5 Szrenica Karkonosze 80 dobry 
6 Kamie�czyk Karkonosze 20 dobry 
7 Łabski Szczyt Karkonosze 60 zły 
8 Srebrny Potok Karkonosze 50 dobry 
9 Kochanówka Karkonosze 7 zły 

10 Odrodzenie Karkonosze 75 (w remon.) 
11 Samotnia Karkonosze 50 �redni 
12 Strzecha Akademicka Karkonosze 150 dobry 
13 Mała Łomniczka Karkonosze - zły 
14 Domek My�liwski Karkonosze 16 �redni 
15 Okraj (bacówka) Karkonosze 32 dobry 
16 Karpacz DT “Wilcza” Karkonosze 90 dobry 
17 Chojnik Karkonosze 24 zły 
18 Perła Zachodu Pogórze Izerskie 10 �redni 
19 Szwajcarka Rudawy Janowic. 27 �redni 
20 Czartak Rudawy Janowic. 51 dobry 

Województwo wałbrzyskie 
21 Andrzejówka Suche 95 �redni 
22 Harcówka Wałbrzyskie 46 zły 
23 Orzeł - Sokolec Sowie 68 �redni 
24 Zygmuntówka Sowie 44 zły 
25 Srebrna Przeł�cz Sowie 38 dobry 
26 Pod Szczeli�cem Stołowe 50 dobry 
27 Pasterka Stołowe 41 �redni 
28 Szczeliniec Wielki Stołowe (nieczynne) zły 
29 Orlica-Zieleniec Orlickie 58 zły 
30 Pod Muflonem Bystrzyckie 60 dobry 
31 Jagodna Bystrzyckie 49 �redni 
32 Maria 	nie�na 	nie�nik 40 zły 
33 Na 	nie�niku 	nie�nik 58 zły 
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Ryc. 1. Delimitacje obszaru górskiego i górzystego Sudetów
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Ryc. 2. Podział administracyjny obszaru górskiego i górzystego Sudetów (1998) 
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Ryc. 3. U�ytki rolne w powierzchni ogółem obszaru górskiego i górzystego Sudetów  
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Ryc. 4. Lasy w powierzchni ogółem obszaru górskiego i górzystego Sudetów  
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Ryc. 5. Liczba abonentów telefonii przewodowej na 1.000 mieszka�ców obszaru górskiego 
i górzystego Sudetów 
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Ryc. 6. G�sto�� sieci dróg ogółem (A) oraz sieci wodoci�gowej (B) obszaru górskiego 
i górzystego Sudetów 
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Ryc. 7. Liczba lekarzy na 10.000 mieszka�ców obszaru górskiego i górzystego Sudetów  
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Ryc. 8. Liczba ludno�ci na 1 sklep obszaru górskiego i górzystego Sudetów 
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Ryc. 9. Ludno�� w wieku przedprodukcyjnym obszaru górskiego i górzystego Sudetów 



 

RCSS BRR Wrocław 

51 

60

58

56

udział w %

1993

 
 

0 10 20 30 km

1996

 
 

Ryc. 10. Ludno�� w wieku produkcyjnym obszaru górskiego i górzystego Sudetów 
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Ryc. 11. Ludno�� w wieku poprodukcyjnym obszaru górskiego i górzystego Sudetów 
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Ryc. 12. Obci��enie ekonomiczne ogółem obszaru górskiego i górzystego Sudetów. 
Ludno�� w wieku przed i poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 
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Ryc. 13. Przyrost naturalny na 1.000 mieszka�ców obszaru górskiego i górzystego Sudetów 
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Ryc. 14. Saldo migracji wewn�trznych na 1.000 mieszka�ców obszaru górskiego 
i górzystego Sudetów 
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Ryc. 15. Pracuj�cy w przemy�le i budownictwie na 100 osób pracuj�cych ogółem 
w obszarze górskim i górzystym Sudetów 
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Ryc. 16. Pracuj�cy w sektorze usług na 100 osób pracuj�cych ogółem w obszarze górskim 
i górzystym Sudetów
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Ryc. 17. Stopa bezrobocia obszaru górskiego i górzystego Sudetów. Liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym 
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Ryc. 18. Pracuj�cy w sektorze prywatnym na 100 osób pracuj�cych ogółem w obszarze 
górskim i górzystym Sudetów w 1996 r 
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Ryc. 19. Podmioty gospodarcze sektora prywatnego na 1000 osób 
w wieku powy�ej 18 lat w obszarze górskim i górzystym Sudetów 
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Ryc. 20. Inwestorzy zagraniczni z “Listy najwi�kszych inwestorów zagranicznych w Polsce” 
opublikowanej przez PAIZ oraz obszary Specjalnych Stref Ekonomicznych w obszarze 

górskim i górzystym Sudetów - stan grudzie� 1997 r. 
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Ryc. 21. Spółki z kapitałem zagranicznym na 10 tys. mieszka�ców w wieku powy�ej 18 lat 
w obszarze górskim i górzystym Sudetów. 
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Ryc. 22. Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej (A) i wydatki inwestycyjne 
z bud�etów gmin (B) w obszarze górskim i górzystym Sudetów. Warto�� w złotych na 

1 mieszka�ca (przeci�tnie w roku). 
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Ryc. 23. Dochody własne bud�etów gmin w złotych na 1 mieszka�ca w 1996 r. (A) oraz 
zmiana dochodów własnych w latach 1993-1996 w cenach bie��cych (B) w obszarze 

górskim i górzystym Sudetów 
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Ryc. 24. Przekraczaj�cy przej�cia graniczne w obszarze górskim i górzystym Sudetów 
w 1997 r. (tys. osób) 
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Ryc. 25. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej według IUNG-u (A) oraz ugory 
i odłogi w gruntach ornych (B) obszaru górskiego i górzystego Sudetów w 1996r. 

(nie uwzgl�dniono obszarów miejskich) 
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Ryc. 26. Grunty w u�ytkowaniu indywidualnych gospodarstw rolnych (A) oraz ludno�� 
zamieszkała w indywidualnych gospodarstwach rolnych w relacji do ludno�ci wiejskiej 

ogółem (B) obszaru górskiego i górzystego Sudetów w 1996 r.  
(nie uwzgl�dniono obszarów miejskich) 
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Ryc. 27. Zmiany intensywno�ci organizacji produkcji rolnej w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych (A) oraz zmiany udziału gospodarstw powy�ej 10 ha  

w ogólnej liczbie indywidualnych gospodarstwach rolnych (B) obszaru  
górskiego i górzystego Sudetów (nie uwzgl�dniono obszarów miejskich). 
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Ryc. 28. Pracuj�cy wył�cznie w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracuj�cych 
ogółem w tych gospodarstwach (A) oraz pełnozatrudnieni w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych w stosunku do potencjału ziemi (B) obszaru górskiego  
i górzystego Sudetów w 1996r. (nie uwzgl�dniono obszarów miejskich). 
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Ryc. 29. Liczba miejsc noclegowych ogółem obszaru górskiego i górzystego Sudetów 
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Ryc. 30. Liczba miejsc noclegowych na 1 km2obszaru górskiego i górzystego Sudetów 
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Ryc. 31. Stopie� koncentracji bazy noclegowej obszaru górskiego i górzystego Sudetów. 
Liczba miejsc noclegowych na 1 obiekt 



 

RCSS BRR Wrocław 

73 

20

15

10
zjawisko nie wyst�piło

1993

 
 

0 10 20 30 km

1996

 
 

Ryc. 32. Nat��enie wykorzystania bazy noclegowej obszaru górskiego i górzystego 
Sudetów. Korzystaj�cy z noclegów na 1 miejsce noclegowe 


