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1. OGÓLNE INFORMACJE O MIEŚCIE 
 
 Legnica leży na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej, na 51°12' 
szerokości północnej i 16°10' wschodniej długości geograficznej.  
Przez miasto przepływa rzeka Kaczawa z dopływami: Wierzbiak i Czarna Woda. 
Legnica jest atrakcyjnie położonym miastem - na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą krajową 
nr 3, blisko przejść granicznych z Czechami - w Jakuszycach - 80 km i Niemcami  
- w Zgorzelcu - 90 km. Odległość do granicy z Ukrainą w Medyce wynosi - 590 km.   
  
 

 

 
 
Miasto zajmuje powierzchnię 56,3 km2, którą zamieszkuje 106. 637 osób1. Legnica - 

obecnie miasto na prawach powiatu, tradycyjnie pełni rolę regionalnego ośrodka usługowego 
oraz centrum administracyjnego i kulturalnego. Niegdyś zwana „drugą stolicą Dolnego Śląska” 
z wyraźnie ukształtowaną strefą wpływów, zaliczana jest do wąskiej grupy silnych ośrodków 
regionalnych (obok Jeleniej Góry i Wałbrzycha), równoważących dominującą w województwie 
rolę Wrocławia.  
 Czytelna, będąca walorem miasta, struktura funkcjonalno – przestrzenna 
o promienistym układzie, ukształtowała się zgodnie z naturalnymi warunkami zlewni rzeki 
Kaczawy, stanowiącej element ekologicznego korytarza doliny Odry. 
 Miasto tworzy wraz ze swoim otoczeniem du¿y rynek konsumentów – w zasiêgu 30 
minut jazdy samochodem mieszka wokó³ Legnicy 330.000 osób, a w zasiêgu zaledwie godziny 
jazdy - 1.300.000 osób. 

                                                           
1 dane statystyczne podano na podstawie biuletynów statystycznych oraz informacjiu zyskanych w Urzędzie 
Statystycznym w Legnicy (na dzień 30.12.2003 r.) 
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 Legnica posiada lotnisko, które wpisane zostało do krajowego rejestru lotnisk 
cywilnych. Funkcjonuje tutaj również Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE), 
w której zezwolenia na działalność uzyskało 16 firm, głównie z kapitałem zagranicznym. 
 Legnica należy do związków i stowarzyszeń - Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia 
Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszenia 
Dolny Śląsk w Unii Europejskiej i Związku Powiatów Polskich.  
Miasto zawar³o umowy o wspó³pracy partnerskiej z Wuppertalem w Niemczech, Drohobyczem 
na Ukrainie i Blanskiem w Czechach. 
 Od 1992 roku Legnica jest siedzibą Diecezji Legnickiej. 
W Legnicy odbywają się międzynarodowe i ogólnopolskie wydarzenia kulturalne, takie jak: 
Międzynarodowa Wystawa „Satyrykon”, Międzynarodowy Przegląd Form Złotniczych 
„Srebro”, Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”, jak również imprezy podtrzymujące 
regionalne tradycje: „Święto ogórka” i „Jarmark kapuściany”. 
 
 
1.1 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 
1.1.1 GRANICE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ MIASTA LEGNI CA 
 
 Ochronie prawnej na mocy ustawy podlegają w Legnicy: układy urbanistyczne 
Starego Miasta i dzielnicy Tarninów (wpisane do rejestru zabytków), zespoły obiektów 
i pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz znajdujące się w ewidencji obiektów 
o walorach kulturowych, historycznych i krajobrazowych, zidentyfikowane stanowiska 
archeologiczne, a także obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej „A”, „B” i „K”, 
wyznaczonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  
 
Rejestr zabytków – układy urbanistyczne 
 
 Do rejestru zabytków wpisane zostały dwa układy urbanistyczne: 
� układ urbanistyczny Starego Miasta, obejmujący obszar o powierzchni 58 ha w obrębie 

obwodnicy śródmiejskiej wraz z rejonem Koziego Stawu, wpisany do rejestru zabytków 
na mocy decyzji 33/L z 19.05.1953 oraz 40/L z 25.11.1956 r.; 

� układ urbanistyczny dzielnicy Tarninów, obejmujący obszar o powierzchni 84 ha, 
wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji 636/L z 27.08.1982 r. Układ urbanistyczny 
wpisany do rejestru zabytków nie obejmuje południowo-zachodniej części dzielnicy, 
będącej do 1993 r. we władaniu Armii Radzieckiej („Kwadrat”). 

 
Rejestr zabytków  -  zespoły obiektów i pojedyncze obiekty 
 
 Rejestr zabytków architektury w Legnicy obejmuje 87 zespołów obiektów 
i pojedynczych obiektów, wpisanych do rejestru na mocy decyzji podjętych  w latach 1949-
1997. 
 Rejestr zabytków obejmuje najcenniejsze zespoły obiektów i pojedyncze obiekty 
o różnorodnych funkcjach: 
� zespół zamku piastowskiego,  
� obiekty sakralne, 
� obiekty użyteczności publicznej, 
� obiekty o funkcjach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych, 
� obiekty kolejowe i infrastruktury technicznej, 
� założenia dworsko-parkowe Czerniewice i Ludwikowo, 
� cmentarz żydowski z kostnicą i salą modlitewną, 
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� studnie Neptuna i Syreny. 
 Najstarsze obiekty pochodzą z około XII-XIII wieku, najmłodsze powstały w latach 
20-tych XX wieku.  
 
Ewidencja dóbr kultury 
 
 Ewidencja dóbr kultury obejmuje 1904 pozycji, w tym znaczne powierzchniowo 
założenia zieleni i obiekty rekreacyjne – Lasek Złotoryjski, Park Gdański, Kąpielisko 
Północne („Kormoran”). 
 
Stanowiska archeologiczne 
 
 W granicach Legnicy zidentyfikowano 118 stanowisk archeologicznych oraz 14 
stanowisk bez ustalonej lokalizacji (orientacyjnie opisanych w zachowanej literaturze 
i przekazach ustnych).  
 
Strefy ochrony konserwatorskiej 
 
 W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
wyznaczono następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 
1.   strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej o łącznej powierzchni 186,2 ha, obejmującej 

układy urbanistyczne Starego Miasta i dzielnicy Tarninów oraz sześć niewielkich 
terenów związanych z pojedynczymi obiektami w dzielnicy Kartuzy: 
� Kościołem parafialnym rzymsko-katolickim p.w. Św. Jacka, 
� Kościołem parafialnym rzymsko-katolickim p.w. Św. Trójcy,  
� Cmentarzem żydowskim, 
� Szkołą Podstawową nr 1 przy ul. Kamiennej 20, 
� Zespołem budynków związanych z fundacją Cannebausa przy ul. Kazimierza 

Wielkiego  i R. Dmowskiego, 
� Przedszkolem Miejskim nr 3, przy ul. Rzemieślniczej 10.; 

2.   strefę „B”  ochrony konserwatorskiej obejmujące: 
� układ  ruralistyczny (wiejski, zagrodowy) Piekar Wielkich,  
� centrum dzielnicy Kartuzy (wyznaczone ulicami II Armii Wojska Polskiego, 

Drukarską, Św. Trójcy, S. Moniuszki, Wrocławską, Cmentarną, Kazimierza Wlk., 
terenami kolejowymi do koryta Kaczawy oraz koroną wału przeciwpowodziowego 
zachodniego brzegu Kaczawy)  

� teren cmentarzy przy ul. Wrocławskiej (żydowskiego i komunalnego) wraz 
z terenami przyległymi. 

3.   strefę „K”  ochrony krajobrazu zabytkowych założeń zieleni: 
� skwer przy ul. Daszyńskiego, 
� cmentarz żydowski i komunalny, 

które zostały określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy 
Kartuzy. 
  
Łącznie różne rodzaje stref ochrony konserwatorskiej obejmują 256 ha, co stanowi 
blisko 5 % ogólnej powierzchni miasta.  
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1.1.2 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 
 
 Walory środowiska przyrodniczego Legnicy stanowią, oprócz funkcji ekologicznej, 
rekreacyjnej i estetycznej wraz z funkcją turystyczną, istotny czynnik atrakcyjności miasta. 
Wysoki udział terenów zielonych w strukturze użytkowania gruntów  - 47,1 % (w tym tereny 
zieleni miejskiej i sportowo - rekreacyjne – 6,5 %, użytki rolne oraz lasy i wody – 40,6 %) 
korzystnie wyróżnia Legnicę spośród innych miast2. 
 Pomimo dużej presji przemysłu na środowisko przyrodnicze, w obrębie Legnicy 
znajdują się obszary o łącznej pow. 23,4 ha, które odgrywają ważną rolę ekologiczną jako 
istotne ekosystemy, stwarzające dogodne miejsca bytowania i rozmnażania się dla wielu 
chronionych gatunków roślin i zwierząt. 
 
 Przez miasto przepływa rzeka Kaczawa z dopływami: Wierzbiak i Czarna Woda. 
Kaczawa jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry, na wysokości obrębu Przybków 
zlokalizowano ujęcie wody pitnej dla Legnicy. 
 Na terenie Legnicy występują gleby mineralne i gleby organiczne. 

Powierzchnia użytków rolnych na terenie miasta wynosi 2.167 ha, co stanowi 38,5 % 
jego powierzchni.  

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 327, natomiast średnia 
powierzchnia indywidualnego gospodarstwa wynosi ok. 3,45 ha. 
 
Zasoby leśne – zieleń w mieście 
 
Obecnie w graniach administracyjnych miasta znajduje się łącznie 453,67 ha terenów zieleni. 
Są to: 
Parki i zieleńce    -   78,60 ha, 
Cmentarze     -   44,15 ha, 
Zieleń izolacyjna w strefie ochrony Huty - 101,00 ha, 
Parki leśne     -   52,81 ha, 
Ogrody działkowe    - 172,00 ha, 
Bazy zieleni (szkółki)    -     5,11 ha. 
Rokrocznie gmina realizuje szereg zadań związanych z renowacją, remontami kapitalnymi 
oraz bieżącym utrzymaniem terenów zieleni. 
 
1.1.3 MIENIE KOMUNALNE – WŁASNO ŚĆ GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
 
Grunty 
 Ogółem powierzchnia gruntów gminnych (w granicach administracyjnych miasta 
o pow. 5.630 ha) wynosi 2.413 ha o wartości  602.392.587 zł.  
Wartość gruntów ma charakter szacunkowy określony na podstawie poziomu wartości 
z 30.06.2003 r. oraz zaobserwowanych zmian w tym zakresie. 
 
Zasoby mieszkaniowe 
 Największa część mienia w tej grupie pozostaje w dyspozycji Zarządu Gospodarki 
Mieszkaniowej (ZGM).  
Na dzień 30.04.2004 r. w administracji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej znajdowało się 
1.718 budynków (liczonych wg klatek schodowych), w których mieszczą się 15.522 lokale. 

                                                           
2 Dane na podstawie informacji z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
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W 2004 roku na remonty i konserwację mieszkań komunalnych przewidziano ogółem kwotę 
12.746.000 zł. 
 W dniu 30 kwietnia 2004 roku w zasobach ZGM znajdowało się 652 nieruchomości 
stanowiące wspólnoty mieszkaniowe.  
Na mieszkania komunalne - socjalne i na remont własny oczekują 2.073 osoby.  
 

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje 7.920 lokalami o powierzchni 
385.755,82 m2  w tym:  
� na osiedlu Kopernik I   – 4.050 lokali o pow. 204.034,66 m2, 
� na osiedlu Kopernik II   – 1.076 lokali o pow. 54.451,46 m2, 
� w pozostałej części miasta  – 2.794 lokale o pow. 127.269,70 m2, 
 
Na mieszkania oczekuje 84 członków. 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” dysponuje 6.564 lokalami o łącznej 

powierzchni 365.152,12 m2.  
 
Na mieszkania oczekuje obecnie 938 członków i 2.457 kandydatów3. 
 
 
1.1.4.  ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA MIASTA 4 
 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna  
Teren miasta zaopatrzony jest w następujące sieci: 
sieć wodociągową - 292,1 km, 
sieć kanalizacyjną - 250,9 km. 
 Sieci wodno – kanalizacyjne administrowane i eksploatowane są przez Legnickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (LPWiK S.A.), które zasięgiem swego 
działania obejmuje również gminy ościenne: Kunice, Miłkowice, Krotoszyce, Legnickie Pole, 
Ruja i Wądroże Wielkie. Od 1979 roku funkcjonuje, oddawana etapami, mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia ścieków, której obecna przepustowość wynosi 50 tys. m3/d. 
Odbiornikiem jest rzeka Kaczawa poprzez potok Kopanina i rzekę Wierzbiak. 
Zmodernizowana część biologiczna dostosowana jest do przyjęcia ścieków w ilości 35 tys. 
m3/d. 
 
Zaopatrzenie w wodę 
 Zakład Produkcji Wody w obrębie Przybków ujmuje wody powierzchniowe z rzeki 
Kaczawy  w ilości 60 tys. m3 na dobę. 
 Obszar doliny rzeki, na którym wybudowano ujęcie wód zajmuje powierzchnię ok. 
110 ha i objęty jest strefą ochrony bezpośredniej. Na obszarze całej zlewni Kaczawy 
ustanowiona została strefa ochrony pośredniej. Retencja zbiornika Słup pozwala na 
całkowicie bezpieczne zasilanie miasta Legnicy i Lubina w wodę. 
 W Zakładzie Produkcji Wody zastosowano nowoczesną technologię uzdatniania wody 
opartą na infiltracji sztucznej, którą realizuje się dzięki rozbudowie i eksploatowaniu 24 ha 
stawów infiltracyjnych Woda pitna z legnickich wodociągów spełnia wymogi norm 
europejskich. 

                                                           
3 Dane otrzymano z ZGM i spółdzielni mieszkaniowych 
4 Dane otrzymano od dostawców mediów 30 marca 2004r. 
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Odprowadzanie ścieków - główne źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
  
O jakości wód powierzchniowych decydują zanieczyszczenia fizyczno-chemiczne 
i mikrobiologiczne pochodzące ze źródeł: 

� punktowych – stanowiących ścieki odprowadzane systemami kanalizacyjnymi 
(zakłady przemysłowe, większe skupiska ludności), 

� obszarowych - pochodzących ze spłukiwanych opadami atmosferycznymi 
terenów zurbanizowanych nie posiadających systemów kanalizacyjnych oraz 
z obszarów rolnych i leśnych. Są to głównie składniki nawozów mineralnych 
i organicznych, chemiczne środki ochrony roślin, 

� liniowych - wytwarzanych przez środki transportu drogowego i kolejowego 
zanieczyszczenia, spłukiwane przez opady atmosferyczne oraz 
zanieczyszczenia przenikające do wód gruntowych z rurociągów, gazociągów, 
kanałów ściekowych i osadowych. 

 Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód powierzchniowych wymagają 
oczyszczania. W latach 1980 - 1997 ilość odprowadzanych ścieków do wód 
powierzchniowych zmniejszyła się z 97,7 mln m3/rok w 1980 roku, do 55,6 m3/rok w 1997 
roku. Jest to efekt racjonalizacji zużycia wody, zarówno na cele produkcyjne jak i domowe. 
 
Miejska sieć kanalizacyjna 
 W latach 1995 – 1997, realizując zapisy “Strategii miasta Legnicy” w zakresie 
gospodarki wodno – ściekowej, opracowano dokument p.n. “Program zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków”. Realizując jego zadania w latach 1993 - 2003 wybudowano 
ogółem 42 km dł. sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Legnicy, natomiast sieci 
wodociągowej wybudowano od 1993 r. ogółem 44 km.  
 
SIEĆ ENERGETYCZNA 
Energia elektryczna dostarczana jest poprzez sieć elektroenergetyczną obejmującą: 

� stacje transformatorowe - 311, 
� węzły sieciowe - 8, 
� linie średniego napięcia: napowietrzne (59 km) i kablowe (178 km), 
� linie niskiego napięcia: napowietrzne (117 km) i kablowe (321 km); 
� linie oświetleniowe: napowietrzne (42,5 km) i kablowe (43 km). 

 Sieci elektryczno-energetyczne eksploatowane są przez Energia - Pro Koncern 
Energetyczny Oddział w Legnicy, Rejonowy Wydział Sprzedaży Energii Legnica. 
 
Sieć gazowa 
Dane techniczne: 

� długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej wynosi 134.981 m i obejmuje 
3.854 przyłączy gazu, 

� typ gazu i jego kaloryczność - gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 - 
� ciepło spalania 39,5 MJ/m3 - zgodnie z obowiązującą od 1.10.2003r. taryfą 

gazową,  
� ilość odbiorców gazu – 33.134. 

 
Sieć gazowa w Legnicy eksploatowana jest przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Sp.  
z o.o. we Wrocławiu Oddział Legnica. 
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Infrastruktura energii cieplnej 
 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (WPEC S.A.) 
odpowiedzialne jest za scentralizowany system ciepłowniczy w mieście. System oparty jest 
na trzech źródłach ciepła, jakimi są Centralna Ciepłownia, Ciepłownia Górka, Ciepłownia 
Szpitala.  
Dane techniczne: 

� długość sieci magistralnej -  28,5 km, 
� długość sieci rozdzielczej - 31,9 km, 
� długość przyłączy cieplnych - 18,9 km, 
� moc zamówiona - 152,1 MW, 
� temperatura zasilania / powrotu wody sieciowej - 150° C/ 70°C. 

 
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA - DROGI I KOMUNIKACJA M IEJSKA 
 Legnica zajmuje znaczącą pozycję w systemie połączeń drogowych Dolnego Śląska 
i całego kraju. O znaczeniu Legnicy jako ważnego węzła komunikacyjnego decydują trzy 
podstawowe czynniki: 

� korzystne położenie miasta przy trasie autostrady A-4, 
� przebiegające przez miasto drogi krajowe nr 3 i nr 94, 
� bliskość zachodniej strefy nadgranicznej. 

Obecnie planowana jest budowa drogi szybkiego ruchu S3  północ – południe Świnoujście – 
Lubawka. 
 Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych Prezydent Miasta jest zarządcą 
wszystkich dróg publicznych na terenie miasta na prawach powiatu. W granicach 
administracyjnych Legnicy znajduje się 500 ulic o łącznej długości 251,8 km zarządzanych 
przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), a w tym: 
� drogi krajowe - 18,5 km, w tym wszystkie o nawierzchni twardej, 
� drogi wojewódzkie - 6,095 km, wszystkie o nawierzchni twardej, 
� drogi powiatowe - 48,08 km, o nawierzchni twardej, 
� drogi gminne - 179 km; o nawierzchni twardej - 117 km, ( w tym 104 km - o nawierzchni 

ulepszonej ) i 62 km – drogi gruntowe. 
 Zarządem objęte są również obiekty inżynierskie, tj.: mosty, wiadukty, kładki, 
przejścia podziemne: 
� w ciągu dróg krajowych - znajduje się 7 mostów i wiaduktów, 15 przepustów i 1 przejście 

podziemne, 
� w ciągu dróg wojewódzkich - znajduje się 16 przepustów, 
� w ciągu dróg powiatowych - znajduje się 15 mostów i wiaduktów, 8 przepustów 

i 1 przejście podziemne, 
� w ciągu dróg gminnych - znajduje się  7  mostów i wiaduktów oraz 5 przepustów5. 
 
 Podstawowy układ komunikacyjny Legnicy skonstruowany jest wg modelu 
promienistego. Wszystkie istotne połączenia komunikacyjne, tak zewnętrzne, jak i miejskie 
krótszego zasięgu oraz międzydzielnicowe, obciążają zabytkowe centrum miasta.
 Obecnie ruch skupia się w centrum, powodując przegęszczenia oraz wydłużając czas 
i drogę podróży. 
 Notowany w ostatnich latach gwałtowny wzrost natężenia ruchu kołowego, wykazał 
niewydolność i brak przystosowania systemu komunikacyjnego miasta do obsługi rosnącej 
liczby użytkowników. Obwodnica wewnętrzna miasta będąca wentylem bezpieczeństwa dla 
obszaru zabytkowego centrum, przenosi obciążenie prawie 2000 pojazdów na godzinę. 
                                                           
5 Dane na podstawie informacji otrzymanych z ZDM 
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Istotnym utrudnieniem dla funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta jest ruch 
tranzytowy.  

Najbardziej obciążone skrzyżowania (około 3000 poj./godz.) to: skrzyżowania ulic 
z obwodnicą śródmiejską oraz skrzyżowania ulic: Al. Rzeczypospolitej – II Armii Wojska 
Polskiego – Marszałka J. Piłsudskiego – Moniuszki, Czarnieckiego – Wrocławska – 
Moniuszki. Oba skrzyżowania znajdują się w dzielnicy Kartuzy. 
 
Aktualny stan bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 
  Bezpieczeństwo ruchu drogowego stanowi bardzo poważny problem postrzegany 
w kategoriach społecznych i ekonomicznych. Stan bezpieczeństwa na drogach jest jednym 
z parametrów oceny funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta. 
 W ostatnich latach nastąpił w Legnicy, podobnie jak w całym kraju, gwałtowny wzrost 
natężenia ruchu drogowego. Na dzień 30.05.2004 r. zarejestrowane były 31.193 pojazdy, 
w tym 23.053 to pojazdy osobowe (dla porównania na koniec grudnia 2002 – 
zarejestrowanych było 26.867 pojazdów, w tym 21.022 osobowych)6.  
Należy równocześnie zaznaczyć, że od momentu przyjęcia Polski do Wspólnoty Europejskiej 
w Urzędzie Miasta Legnicy rejestrowanych jest około 100 pojazdów dziennie przywożonych 
głównie z Niemiec. Taka sytuacja może potrwać przez najbliższe miesiące, do chwili 
nasycenia rynku.  
 Konsekwencją skokowego wzrostu motoryzacji jest m.in. wzrost liczby wypadków 
i kolizji drogowych. 
   
Komunikacja miejska (dane - listopad 2003r.) 
 Mieszkańcy miasta korzystają z usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o. (MPK), które dysponuje 78 autobusami obsługującymi 25 linii 
autobusowych, w tym 6 zamiejskich międzymiastowych i 2 nocnych. Długość linii wynosi 
414,3 km. Rocznie MPK przewozi 14.975 pasażerów. Ponadto legniczanie mogą skorzystać 
z usług 32 prywatnych przewoźników. 
 
1.2 GOSPODARKA 
 
 Miernikiem rozwoju gospodarczego lokalnej przedsiębiorczości jest liczba podmiotów 
gospodarczych przypadająca na tysiąc mieszkańców.  
 Na koniec maja 2004 r. na terenie miasta funkcjonowało 9.539 przedsiębiorców, 
w tym 618 spółek handlowych oraz 8.921 firm prowadzonych przez osoby fizyczne na 
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej7.  
 W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba spółek handlowych wzrosła o 411.  
W rejestrze działalności gospodarczej osób fizycznych odnotowano wzrost w ostatnim 
dziesięcioleciu o 3.549 przedsiębiorców. 

 
1.2.1 SPÓŁKI HANDLOWE 
 
Spółki partnerskie  –     7 
Spółki akcyjne  –   21 
Spółki z o.o.   – 536 
Spółki jawne   –   86 
Spółki komandytowe –     6  
Razem    – 656  
                                                           
6 Dane na podstawie informacji otrzymanych w Wydziale Spraw Osobowych UM 
7 Dane na podstawie informacji otrzymanych w Wydziale Rozwoju Miasta UM 
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Lokalizacja spółek 
 
 Rozpatrując rozmieszczenie spółek w mieście należy stwierdzić, iż ich lokalizacja 
koncentruje się na terenie 15 obrębów  geodezyjnych: Tarninów, Stare Miasto, Fabryczna, 
Czarny Dwór, Przybków, Wrocławskie Przedmieście, Piekary Osiedle, Bielany, Piekary 
Nowe Osiedle, Kartuzy, Ochota, Bartniki, Pątnica, Nowy Dwór.  

Na wytypowanym do rewitalizacji obszarze (głównie na obrzeżach obszaru) swoje 
siedziby mają 43 spółki ( w tym: 1 spółka partnerska, 2 spółki akcyjne, 4 półki jawne i 36 
spółek z o.o.) . 
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Na terenie pozostałych 25 obrębów zlokalizowały się średnio po dwie spółki.  
 
Rodzaj prowadzonej działalności 
 Dominujące, prowadzone  przez spółki  branże wg PKD w 2003 roku to:  
� usługi w zakresie handlu łącznie z naprawą pojazdów mechanicznych i artykułów użytku 

osobistego oraz sprzętu domowego - 41,3%,  
� przetwórstwo przemysłowe - 16,2%,  
� budownictwo - 15,1%,  
� obsługa nieruchomości oraz działalność związana z obsługą podmiotów gospodarczych - 

15,9%.  
 

1.2.2 SPÓŁKI KOMUNALNE 
 
Na początku lat dziewięćdziesiątych władze miasta zdecydowały o formie prowadzenia 

przez gminę gospodarki komunalnej, wybierając kierunek przekształceń przedsiębiorstw 
komunalnych w spółki prawa handlowego.  
 Na cztery gminne spółki funkcjonujące obecnie, trzy powstały poprzez komercjalizację 
przedsiębiorstw, jedna z nich powstała od podstaw.  
Są to : 
•Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (LPWiK), będące 

jednoosobową spółką Gminy, 
•Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (LPGK), 
•Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (MPK), 
•Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. (SAG). 
 Wszystkie cztery spółki gminne są w dobrej kondycji finansowej, dysponują łącznie 
majątkiem wartości 192.396.000 zł. Źródłem finansowania tego majątku są w przeważającej 
części kapitały własne spółek. 
 Gmina posiada również udziały w następujących spółkach: Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A., Rolno - Przemysłowy Rynek Hurtowy "Giełda Hurtowa " S.A., 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego “ALGOR” Sp. z o.o., Telewizja Regionalna 
Zagłębia Miedziowego Sp. z o.o. w Lubinie oraz Legnicka Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.  
 Żadna z wymienionych spółek nie ma swojej siedziby na Zakaczawiu. 
 
1.2.3 PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJ ĄCY NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI 
         DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 
 
 Na koniec maja 2004 r. roku na terenie miasta funkcjonowało 8921 firm prowadzonych 
przez osoby fizyczne na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Na 
Zakaczawiu ulokowały się 763 firmy. 
W ogólnej liczbie przedsiębiorców dominuje handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 
mechanicznych, art. użytku domowego i osobistego – blisko połowa prowadzących działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej. Kolejne największe grupy to 
obsługa nieruchomości i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (11,7 %) 
oraz budownictwo – 10,5 %. 
 W dobie urynkowienia gospodarki obserwuje się zapotrzebowanie na nowe rodzaje 
działalności usługowej związane z obsługą przedsiębiorców z zakresu pośrednictwa 
finansowego, z obrotem nieruchomościami i obsługą informatyczną.  
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1.2.4 OTOCZENIE I OBSŁUGA BIZNESU 
 
 W Legnicy działa kilka instytucji otoczenia biznesu, które świadczą różnorodne usługi 
na rzecz przedsiębiorstw. Należą do nich: 
 Agencja Rozwoju Regionalnego “ ARLEG” S.A. w Legnicy działa od roku 1991 
i świadczy usługi doradcze oraz szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu 
marketingu, prawa, eksportu, finansów, podatków i jakości. Posiada akredytację Krajowego 
Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  
 Izba Przemysłowo - Handlowa działa od 1991 r. Izba zrzesza 70 przedsiębiorców, 
głównie w branżach budowlanych i handlowych, w tym 30 przedsiębiorców z Legnicy. 
 Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej “Zagłębia Miedziowego” została powołana w 1983 r. Jest  ośrodkiem 
akredytowanym w Krajowym Systemie Usług dla MSP w zakresie usług szkoleniowych 
i doradczych. Posiada też akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i zrzesza 
36 stowarzyszeń naukowo-technicznych. 
 Federacja Pracodawców Polski Zachodniej działa w kierunku ochrony praw 
i interesów pracodawców. Zrzesza 21 związków pracodawców i 550 przedsiębiorców, głównie 
z branży budowlanej, transportowej, finansowej i gospodarki komunalnej.  
 Legnicki Związek Pracodawców Prywatnych prowadzi działalność na rzecz swoich 
członków w zakresie: doradztwa prawnego, szkoleń, badania rynku, ekspertyz i doradztwa 
ekonomicznego. Członkami Związku jest 42 przedsiębiorców, w tym 37 z Legnicy, przeważają 
przedsiębiorcy branży budowlanej. 
 Cech Rzemiosł Różnych świadczy usługi na rzecz zrzeszonych rzemieślników 
i reprezentuje ich interesy. Zrzesza 80 rzemieślników, w tym 77 z Legnicy. Dominujące branże 
to: fryzjerstwo, cukiernictwo, piekarnictwo, mechanika pojazdowa. 
 Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług działa na rzecz swoich członków oraz 
świadczy usługi doradztwa podatkowego i prowadzi księgi rachunkowe. Zrzesza 38 
przedsiębiorców z Legnicy, głównie z branży spożywczej. 
 Legnicka Unia Gospodarcza działa na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców w 
regionie. Do Unii przystąpiło 31 przedsiębiorców. 
Żadna z tych instytucji nie ma swojej siedziby na wskazanym do rewitalizacji obszarze. 
 
1.2.5 GŁÓWNI   PRACODAWCY NA TERENIE LEGNICY 
 
 Największymi zakładami pracy, a zarazem największymi pracodawcami w Legnicy są: 
•Huta Miedzi “Legnica”,  
•ZANAM – LEGMET, 
•Instytut Metali Nieżelaznych, 
•“Modernbud” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., 
•“Cobex” Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Budownictwa  Specjalistycznego Sp. 

z o.o., 
•Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ENTER”, 
•Warszawska Fabryka Platerów “HEFRA” S.A. Zakład Produkcyjny w Legnicy, 
•SANHA Polska Sp. z o.o., 
•“KRAKMET” Fabryka Maszyn i Wyrobów Metalowych, 
•“MASTERS” S.A., 
•EHL Polska Sp. z o.o., 
•“PATELEC - ELPENA” Sp. z o.o., 
•LN Polska Sp. z o.o., 



 14

•“AMERICANOS” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej Oddział w Legnicy, 
•Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM Sp. z o.o., 
•“CYNK - MAL”  Sp. z o.o., 
•Dejon i Dąbrowski - Materiały Budowlane Sp. z o.o., 
•“CHEMIA” Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Oddział Legnica, 
•Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, 
•“URBEX” Sp. z o.o. Zakład Stolarski, 
•Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 
•Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa sp. z o.o., 
•Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o., 
•Uzin Polska Produkty Budowlane Sp. z o.o., 
•SBT Polska Sp. z o.o., 
•Gates Polska Sp. z o.o., 
•Brugman Fabryka Grzejników Sp. z o.o., 
•Gruca Polska spółka jawna, 
•C + P Systemy Meblowe, 
•Zakład Energetyczny S.A., 
•Zakład Gazowniczy, 
•Telekomunikacja Polska S.A., 
•RAAB KARCHER Materiały Budowlane, 
•Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o., 
•Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., 
•Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
•Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., 
•Wrocławskie Zakłady Zielarskie “HERBAPOL” S.A. Zakład w Legnicy. 
 
Spośród wymienionych przedsiębiorstw na Zakaczawiu ulokował się jedynie Zakład 
Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa sp. z o.o. – obecnie w upadłości. Natomiast na 
granicy obszaru z osiedlem Kopernik zainwestowały sieci handlowe takie jak: Mercus, 
Baster, Biedronka i Lidl oraz Intermarche i Real. Dzięki tym inwestycjom okolice 
sklepów stały się bardziej przyjazne i bezpieczne dla okolicznych mieszkańców. 
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1.2.6 ROLNICTWO 
 
 Powierzchnia użytków rolnych na terenie miasta wynosi 2.167 ha, co stanowi 38,5 % 
jego powierzchni. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 327, natomiast 
średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa to ok. 3,45 ha.8 
 Szacuje się, że ok. 50 % rolników określa swoją pracę w gospodarstwie rolnym jako główne 
lub wyłączne źródło utrzymania. W uprawach przeważają zboża - 77,8 % powierzchni 
zasiewów, a w dalszej kolejności rzepak, kukurydza na ziarno i ziemniaki. W pogłowiu 
zwierząt dominuje hodowla trzody chlewnej - 534 sztuki, bydło to 73 szt..  
 
1.3 SFERA SPOŁECZNA 
 
1.3.1 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 
 
Według danych Urzędu Statystycznego na koniec 2003 roku liczba mieszkańców Legnicy 
wynosiła:  
Ogółem    106.525 osób, w tym: 
 Mężczyźni   50.582 
 Kobiety   55.943 
Z ogólnej liczby : 
� 22.094 osoby osiągnęły wiek przedprodukcyjny, dane na koniec 2002 roku 
� 69.628 produkcyjny, 
� 15.173 poprodukcyjny. 
W okresie tym do grupy pracujących należało 27.678 osób. 
 
Struktura ludności według poszczególnych grup wiekowych przedstawia się następująco: 
 

ogółem   mężczyźni   kobiety 
0 – 4 lata   4.617   2.445   2.172 
5 – 9 lat   5.727   2.947   2.780 
10 – 14   6.825   3.487   3.338 
15 – 19   8.724   4.400   4.324 
20 – 24   8.998   4.488   4.510 
25 – 29   8.396   4.25   4.143 
30 – 34   7.079                          3.511   3.568 
35 – 39                                  6.336                          3.132   3.204 
40 – 44                                  8.258                          3.965   4.293 
45 – 49                                  9.939                          4.735   5.204 
50 – 54                                  9.677                          4.515   5.162 
55 – 59                                  5.280                          2.474   2.806 
60 – 64                                  4.368                          1.866   2.502 
65 i więcej             12.691   4.583   8.088 
 
  

                                                           
8 Dane na podstawie Spisu Powszechnego 2002r. 
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Według danych spisu powszechnego (V,VI 2002) wykształcenie ludności w wieku 13 
lat i więcej przedstawia się następująco: 
 

OGÓŁEM KOBIETY M ĘŻCZYŹNI WYKSZTAŁCENIE 
92.467 49.167         43.300 

wyższe   9.811 (10,6 %) 5.235  4.576 
policealne 3.066 (3,3%) 2.232  834 
ogólnokształcące 8.517 ( 9,2 % ) 5.992 2.525 
zawodowe  22.105 ( 23,9 % ) 11.182  10.923 
zasadnicze zawodowe 19.558 ( 21,2 % ) 7.888  11.670 
podstawowe ukończone 23.093 ( 25 %  ) 13.141  9.952 
podstawowe nieukończone 2.412 ( 2,6 % ) 1.603  809 
nieustalone  3.905 ( 4,2 % ) 1.894  2.011 
 
1.3.2 BEZROBOCIE 
 
 Poniższe zestawienie obrazuje narastanie poziomu bezrobocia na terenie Legnicy 
w dłuższym okresie czasu, na tle wskaźników krajowych i wojewódzkich. 
            

 
Rok 
 

      Liczba bezrobotnych  
  stan na 31 grudnia danego  
                   roku 

 
Stopa bezrobocia 

   UP ogółem      Legnica          kraj   województwo   UP Legnica 
1990 8.090 x 6,3 8,0 9,2 
1991 15.644 x 11,4 13,9 18,4 
1992 14.188 x 13,6 17,0 16,3 
1993 13.672 8.552 16,4 18,4 15,8 
1994 15.129 9.822 16,0 19,5 18,2 
1995 13.944 8.602 14,9 18,6 17,0 
1996 13.259 8.039 13,2 17,5 16,4 
1997 9.750 5.765 10,3 14,3 12,3 
1998 10.092 5.981 10,4 15,2 12,4 
1999 14.031 8.623 13,0 15,8 18,3 
2000 15.482 9.482 15,0 18,1  g-18,7 

 z-24,7 
2001 16.065 10.080 17,4 21,1  g-20,3 

 z-27,2 
2002 17.038 10.546 18,1 22,5  g-21,7 
      z-28,0 
2003 
 

16.597 10.368 18,0 22,5  g – 21,6 
 z – 27,2 

2004* 15.640   9.827 19,5 23,1 
 

 g – 20,8 
 z– 30,5 

 x - brak danych   
 g- powiat grodzki 
 z – powiat ziemski 
 * - stan na 30 czaerwca 2004r. 
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 Wzrost bezrobocia w kolejnych latach spowodowany jest przede wszystkim likwidacją 
zakładów pracy, jak również ograniczaniem zatrudnienia w funkcjonujących jednostkach.  
 Połowę bezrobotnych, tj. 50,2 % stanowią kobiety. 
 Wśród ogółu bezrobotnych - 30,1 % posiada wykształcenie podstawowe, a 35,4 % 
zasadnicze zawodowe. Coraz trudniej jest znaleźć pracę osobom legitymującym się wyższym 
wykształceniem.  
 Tylko 18,6 % ogółu bezrobotnych posiada prawo do zasiłku.  
 Bezrobocie dotyka ludzi w różnym wieku. Młodzi ludzie w wieku do 24 roku życia 
stanowią 18 % grupy bezrobotnych. Dzięki aktywizacji zawodowej absolwentów ta liczba 
maleje. Wzrasta natomiast udział bezrobotnych powyżej 45 r. życia (z 26,5 % w 2000 r. do 
34,5 % w czerwcu 2004 r.).  
  
Struktura bezrobocia wg wykształcenia i długotrwałego pozostawania bez pracy 
 

WYKSZTAŁCENIE BEZROBOTNI 
 OGÓŁEM BEZ PRACY POW. 12 MIESIĘCY 

wyższe  4,7 %  2,2 % 
średnie ogólnokształcące 7,1 %  5,6 % 
średnie zawodowe 22,7 %  20,7 % 
zasadnicze zawodowe 35,4 %  35,3 % 
podstawowe  30,1 %  36,2 % 
ogółem 100,0 % 100,0 % 
 
 Długotrwałe bezrobocie (trwające ponad 12 miesięcy) coraz częściej dotyka osoby 
z doświadczeniem zawodowym, 18,1 % ogółu bezrobotnych legitymuje się ponad 10 – letnim 
stażem pracy. Natomiast bezrobotni, którzy wcześniej nie pracowali a pozostają bez pracy 
ponad 12 miesięcy stanowią 16,1 % ogółu zarejestrowanych . 
 Przyjmując za kryterium wiek i okres długotrwałego pozostawania bez pracy, wyróżnić 
można dwie zasadnicze grupy bezrobotnych: 
� w wieku do 34 lat   - 16,9 % ogółu bezrobotnych, 
� w  wieku powyżej 35 lat   - 33,4 % ogółu bezrobotnych.9 
 
1.3.3 OPIEKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 
 
 W Legnicy ponad 10 % statystycznych mieszkańców korzysta z różnych form pomocy 
społecznej. 
 Zadania gminy w tym zakresie realizują Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), 
Miejska Izba Wytrzeźwień, domy dziecka, świetlice terapeutyczne, Miejski Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
 W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują: 
� Noclegownia, 
� Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem, 
� Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, 
� Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, 
� Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
� Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 
� Świetlica Dworcowa dla Młodzieży, 

                                                           
9 Dane na podstawie informacji otrzymanych z PUP Legnica 
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� Klub Seniora 
� Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, 
� Ośrodki opiekuńcze 
� Dom Dziennego Pobytu. 
  
Miejski O środek Pomocy Społecznej przyznaje pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej. Najbardziej powszechną formą pomocy w mieście są zasiłki 
okresowe, które dla ponad 2.000 rodzin są jedynym źródłem utrzymania. Największe  
kwoty przeznacza się na wypłaty zasiłków stałych i zasiłków stałych wyrównawczych. 
Corocznie wzrastają też nakłady na zasiłki jednorazowe. 
 W Miejskiej Izbie Wytrze źwień przebywa rocznie ok. 3.200 osób. Od 1997 roku, 
w ramach reorganizacji wewnętrznej, Izba pełni rolę noclegowni dla osób bezdomnych, 
w okresie zimowym udzielając 400 - 600 bezpłatnych noclegów.  
 Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka oraz Niepubliczny Dom Dziecka 
funkcjonujące w Legnicy, zapewniają dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki 
rodziców całodobową opiekę.  
 Pogotowie Opiekuńcze jest placówką resocjalizacyjną posiadającą 61 miejsc. Przy 
pogotowiu funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum. Przeznaczona jest dla dzieci 
wymagających zapewnienia doraźnej opieki całodobowej w nagłych sytuacjach kryzysowych. 
 Dwie świetlice terapeutyczne oraz niepubliczne świetlice opiekuńczo-
wychowawcze, które funkcjonują przy parafiach chrześcijańskich zapewniają opiekę 
wychowawczą dzieciom z zaburzeniami zachowania, wychowującym się w warunkach 
niekorzystnych dla ich rozwoju.  
 Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o stopniu 
niepełnosprawności dzieci do 16 lat oraz osób powyżej 16 roku życia. Wydaje legitymacje 
osobom niepełnosprawnym.  
 Przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta działa Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której działalność ukierunkowana jest głównie 
na łagodzenie skutków alkoholizmu, pomoc instytucjom zajmującym się profilaktyką oraz 
ludziom uzależnionym i ich rodzinom. 

Na terenie miasta działa Klub Abstynenta, który Komisja wspiera poprzez pokrywanie 
kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń. Komisja opiniuje też wnioski 
przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
i przygotowuje propozycje podziału środków finansowych wpływających do budżetu miasta za 
wydawane zezwolenia.  
 Od 2003 roku w Wydziale Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych funkcjonuje również 
Referat Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, którego Kierownik pełni funkcję 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Referat realizuje zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 
1.3.4 OCHRONA ZDROWIA 
 
 Po przeprowadzonej w 2001 roku restrukturyzacji służby zdrowia na terenie miasta 
funkcjonują publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz liczne specjalistyczne 
gabinety lekarskie i pielęgniarskie. 
 Opiekę stacjonarną zapewnia mieszkańcom Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 
który w 2003 roku w ramach zakontraktowanych usług z Narodowego Funduszu Zdrowia 
(NFZ) zapewniał: 
� opiekę szpitalną w 20 oddziałach, 
� ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w 28 poradniach specjalistycznych. 
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Podstawową opiekę zdrowotną zapewniają: 
� trzy publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
� sześć niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej , 
� siedem praktyk lekarza rodzinnego. 
 W ramach podpisanych kontraktów z NFZ na terenie miasta udzielane są również 
świadczenia medyczne przez poradnie i zakłady specjalistyczne oraz 16 gabinetów 
pielęgniarskich w placówkach oświatowo – wychowawczych. Legniczanie mogą również 
odpłatnie korzystać z usytuowanych w mieście przychodni, gabinetów prywatnych 
prowadzonych przez lekarzy różnych specjalności.10 
 
1.3.5 PATOLOGIE SPOŁECZNE 
 
Alkoholizm   
 Na podstawie danych Miejskiej Izby Wytrzeźwień do końca września 2003 r. 
zatrzymanych zostało 2.611 osób nietrzeźwych (2.388 mężczyzn, 154 kobiety,  61 chłopców 
i 8 dziewcząt). Nie jest to jednak miernik, którym można się posłużyć oceniając rozmiar tego 
zjawiska patologicznego. Do Izby Wytrzeźwień trafiają bowiem tylko osoby, które zakłócają 
porządek publiczny. 
 Biorąc również pod uwagę dane Poradni Odwykowej i Oddziału Terapii Uzależnień 
można określić, że we wszystkich tych instytucjach przebywa rocznie ok. 3.650 osób, 
a mnożąc tę liczbę przez 4 - czyli liczbę członków statystycznej rodziny uzyskamy 
orientacyjną liczbę osób współuzależnionych tj. ok. 14.600 osób.  
 W celu zmniejszenia wielkości zjawiska podejmuje się starania dot. tworzenia grup 
pomocowych, maratonów trzeźwościowych oraz innych form pracy z osobami 
współuzależnionymi. Działalność taką na terenie miasta prowadzi Niepubliczny Ośrodek 
Terapii od Alkoholu oraz Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom 
Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy - “Nie 
jesteś sam”. 
 Alkohol ma znaczny wpływ na stan bezpieczeństwa w mieście. Wg danych uzyskanych 
z Policji do końca III kwartału 2003 r. zatrzymano 495 pijanych kierowców, natomiast 2/3 
czynów przestępczych przeciwko rodzinie, przestępstw drogowych, napadów i rozbojów było 
popełnionych pod wpływem alkoholu.11 
 
Narkomania  
 Na podstawie informacji z poradni “Monar” i Komendy Miejskiej Policji szacuje się, że 
w Legnicy jest ok. 200 czynnych narkomanów. Dane te zmieniają się wykazując tendencję 
zwyżkową.  Konsekwencje uzależnienia odczuwają nie tylko osoby zażywające narkotyki, ale 
również ich otoczenie. Potrzeba zażycia środka odurzającego popycha młodych ludzi do 
popełniania przestępstw. W 2003 roku Policja wszczęła 47 postępowań przygotowawczych za: 
� nielegalną produkcję - 1, 
� udzielanie innej osobie lub nakłanianie do zażywania narkotyków- 3, 
� nielegalne posiadanie narkotyków - 42, 
� uprawę maku lub konopi bez wymaganego zezwolenia - 1. 
 Najskuteczniejszą metodą eliminowania zjawiska jest prowadzenie szkolnych 
programów profilaktyki. W tym zakresie realizowane są programy profilaktyczne, m.in. 
program pracy ulicznej “Street Worker”, z którym pracownicy “Monar-u” docierają do 
środowisk uzależnionej młodzieży, działa również Punkt Informacyjny ds. Narkomanii, 

                                                           
10 Dane na podstawie informacji z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM 
11 Dane z Poradni Odwykowej i Oddziału Terapii Uzależni w Legnicy 
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Alkoholizmu i Przemocy na dworcu PKP oraz odbywają się szkolne spotkania Zespołu ds. 
Nieletnich i Patologii KMP (97 spotkań  w 2003r.). 
 
Przemoc i agresja 
 Najczęstszymi przejawami agresji są: napastliwość fizyczna, słowna, podejrzliwość, 
uraza, drażliwość. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost dokonywanych przestępstw. 
Prowadzone działania powinny stanowić punkt oparcia dla osób pokrzywdzonych. Wymaga to 
odpowiedniego programu edukacji zarówno służb porządku publicznego, jak i społeczności 
lokalnej. 
 
Nikotynizm   
 Nikotyna uznawana jest dzisiaj jako uzależniający środek psychoaktywny. Jednym 
z największych zagrożeń jest palenie papierosów przez uczniów w szkołach. Z poniższego 
zestawienia widać jaki procent dzieci i w jakim wieku pali papierosy: 
2,4 %   -          6 lat, 
7,1 %   -   7 - 10 lat, 
40,5 %  - 11 - 12 lat, 
50 %   - 13 - 15 lat. 
 Na terenie Legnicy od 4 lat aktywnie prowadzona jest kampania “Rzuć palenie 
i wygraj”. Rokrocznie, w ramach “Światowego Dnia bez Tytoniu” (31 maja) oraz 
“Światowego Dnia Rzucania Palenia” (20 listopada), Gmina współpracuje z Niepublicznymi 
Zakładami Opieki Zdrowotnej i pielęgniarkami środowiskowymi z placówek oświatowych 
w prowadzeniu zajęć edukacyjnych oraz kolportażu materiałów informacyjnych z zakresu 
profilaktyki antynikotynowej. 

 
1.3.6 EDUKACJA 
 
Wychowanie przedszkolne 
 Na terenie Legnicy funkcjonuje 21 placówek przedszkolnych, publicznych 
i niepublicznych. Ogółem do 31 oddziałów uczęszcza 677 dzieci. 
 Obecnie funkcjonują dwa przedszkola dla dzieci o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych, w tym różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to: Miejskie Przedszkole Nr 
13 i Publiczne Przedszkole dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem, gdzie dzieci 
niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Dodatkowo w 9 placówkach zorganizowane są 5-godzinne oddziały dla dzieci 
6-letnich, do których uczęszcza 382 dzieci.  
 
Szkolnictwo podstawowe 
 Na terenie Legnicy funkcjonuje 13 szkół podstawowych, w których uczy się 6.991 
dzieci. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 25,6. 
Gimnazja 
 W roku szkolnym 2003/2004 na terenie miasta funkcjonuje 11 gimnazjów, w których 
uczy się 4.156 uczniów. Ponadto w Legnicy funkcjonuje Gimnazjum Niepubliczne św. 
Franciszka z Asyżu, w którym uczy się 198 uczniów oraz Gimnazjum dla Dorosłych przy 
Gimnazjum Nr 3 (Zespół Szkół Budowlanych), do którego uczęszcza 39 dorosłych 
mieszkańców miasta. 
 
Szkolnictwo ponadgimnazjalne dla młodzieży i dorosłych 
 W funkcjonujących na terenie miasta szkołach ponadgimnazjalnych w 242 oddziałach 
uczy się 6.601 uczniów. 
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Kształcenie specjalne 
 Kształcenie specjalne w Legnicy prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy oraz Pogotowie Opiekuńcze. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy obejmuje kształceniem specjalnym, opieką 
i wychowaniem ok. 450 dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ośrodek prowadzi również nauczanie indywidualne 
zorganizowane w domach na terenie miasta i gmin powiatu legnickiego. 
 Pogotowie Opiekuńcze obejmuje kształceniem i opieką ok.  
130 dzieci i młodzieży.  
 Działalność szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych wspierają poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. W Legnicy funkcjonują dwie poradnie, ukierunkowane na 
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom 
i opiekunom, wychowawcom i nauczycielom, pedagogom i psychologom. Realizują swoje 
zadania poprzez działalność profilaktyczną, doradczą, terapeutyczną i diagnostyczną. 
 
Szkolnictwo wyższe 
 W Legnicy funkcjonuje 6 wyższych uczelni, do których zalicza się Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Menedżerska, Filia Politechniki 
Wrocławskiej, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Wyższe Seminarium Duchowne. 
Uczy się tam łącznie ok. 12 tys. studentów.12 
 
1.3.7 STOWARZYSZENIA W MIE ŚCIE 
 
W Legnicy działają 164 stowarzyszenia. Największa grupa stowarzyszeń w Legnicy skupia 
grupy zawodowe i techniczne lub zajmujące się problemami osób niepełnosprawnych 
i kwestiami prozdrowotnymi. Duży jest również udział stowarzyszeń, których działalność 
obejmuje oświatę i kulturę. 

 
1.4 ANALIZA SWOT 
 
 Podczas Forum Gospodarczego, zorganizowanego w kwietniu 2003 roku z grupą 
legnickich przedsiębiorców, następnie w październiku 2003 roku podczas warsztatów z grupą 
kadry kierowniczej Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, 
inspekcji i straży, przeprowadzone zostały analizy SWOT dla miasta Legnica. 
 Wypadkową obu analiz są następujące wyniki: 
  
MOCNE STRONY LEGNICY STANOWI Ą: 

� Położenie geograficzne 
� Potencjał gospodarczy miasta 
� Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
� Dostępna siła robocza 
� Wyższe uczelnie 
� Młode wykształcone społeczeństwo 
� Ulgi dla inwestorów 
� Wysoka jakość oferty kulturalnej 
� Imprezy międzynarodowe 
� Dobra infrastruktura 
� Siedziba diecezji Kościoła rzymskokatolickiego 

                                                           
12 Dane na podstawie informacji z Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu UM 
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SŁABE STRONY MIASTA STANOWI Ą: 

� Niskie nakłady na inwestycje 
� Słabo rozwijające się budownictwo mieszkaniowe 
� Niezadowalający stan układu komunikacyjnego 
� Wysokie bezrobocie 
� Brak środków publicznych na rewitalizację i zagospodarowanie zdegradowanych 

terenów przemysłowych  
� Brak lobbingu miasta i regionu  
� Brak poczucia bezpieczeństwa w mieście 
� Niewystarczająca oferta pracy i spędzania wolnego czasu dla ludzi młodych  
� Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla atrakcyjnych 

inwestycyjnie terenów 
� Nie wykorzystany atut miasta – teren lotniska 

 
SZANSE WEWNĘTRZNE: 

� Rozwijający się sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
� Realizacja programów wspierania rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
� Tworzenie preferencji dla przedsiębiorczości lokalnej 
� Kompleksowe działania promocyjne 
� Uzyskanie przez Urząd Miejski certyfikatu ISO 
� Zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców i inwestorów zewnętrznych 
� Młode wykształcone społeczeństwo 
� Dostęp do nowoczesnych, zaawansowanych technologii 
� Nie zagospodarowane tereny pod inwestycje 
� Możliwość korzystania z ofert Funduszu Poręczeń Kredytowych 
� Współpraca z miastami partnerskimi 

 
SZANSE ZEWNĘTRZNE: 

� Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, dostęp do Funduszy Strukturalnych 
i Funduszu Spójności 

� Kreacja przez instytucje finansowe instrumentów wspierających inwestycje miejskie 
i rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

� Napływ kapitału zagranicznego do miast Zagłębia Miedziowego 
� Dostęp firm krajowych do jednolitego rynku europejskiego 
� Dostęp Małych i Średnich Przedsiębiorstw do środków przeznaczonych na 

podnoszenie jakości produktów i usług, na innowacje i technologie, na inwestycje, 
na wspieranie eksportu itp. 

 
ZAGROŻENIA WEWN ĘTRZNE: 

� Wysoka stopa bezrobocia 
� Emigracje ludności 
� Upolitycznienie stanowisk w administracji i urzędach 
� Dysfunkcje w życiu społecznym – obszary bezradności i niedostosowania do 

obecnych warunków 
� Słaby stopień przygotowania przedsiębiorców do absorpcji zewnętrznych środków 

finansowych 
� Konieczność dostosowania przedsiębiorstw do nowych norm, standardów, przepisów 

i procedur europejskich 
� Wzrost patologii społecznych 
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� Wzrost przestępczości 
� Powiększające się obszary biedy 

 
ZAGROŻENIA ZEWN ĘTRZNE: 

� Konkurencja miast i regionów na rynku europejskim 
� Wydłużanie się w czasie restrukturyzacji tradycyjnych sektorów gospodarki regionów 
� Recesja gospodarcza w kraju 
� Niebezpieczeństwo integracji walutowej 
� Wysokie koszty kredytów 
� Opóźnione prawodawstwo, częste zmiany i nowelizacje przepisów  

 
 
2. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH 
 ROZWOJU PRZESTRZENNEGO, SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO MIASTA 
 I REGIONU 
 

Program Rewitalizacji jest integralną częścią dokumentu pod nazwą „Strategia 
Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-2014”. Strategia stanowi bazę niniejszego opracowania 
oraz wyznacza kierunki i cele działań w nim zaplanowanych.  

Formułując założenia Programu opierano się również na zapisach „Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Kartuzy” (1995 r.) oraz „Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Henryka Pobożnego 
w Legnicy” (2003r.). Pozostałe informacje zawarte w dokumencie otrzymano od 
merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta oraz od współpracujących z urzędem instytucji. 
Materiał opiera się również na założeniach dokumentów takich, jak: 
 

� Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z 2000 r., 
� Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR) z sierpnia 2004 r., 
� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Legnicy, 
� Wpływ zagrożenia powodziowego oraz przedsięwzięć ochronnych na otoczenie 

w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Legnicy 
� Wytyczne konserwatorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dzielnicy Kartuzy w Legnicy 
� Budżety miasta za lata 1998-2003, 
� Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2003-2005, 
� Plany inwestycyjne przedsiębiorstw dostarczających energię, ciepło i gaz, 
� Plany rozwojowe przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, 
� Program likwidacji niskiej emisji, 
� Program ekorozwoju, 
� Program ochrony środowiska, 
� Program zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla miasta Legnicy, 
� Wieloletni plan gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2003-2008, 
� Strategia i kierunki uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki 

Kaczawy. 
� Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla miasta Legnicy,  
� Program budownictwa mieszkaniowego dla miasta Legnicy na lata 2004 – 2014.  
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Postanowieniem Prezydenta powołany został Zespół, w skład którego weszli dyrektorzy 
wydziałów Urzędu Miasta Legnicy. Prace Koordynował Wydział Rozwoju Miasta, który na 
podstawie otrzymanych materiałów opracował „Program Rewitalizacji Kartuz, rejonu ulic 
Henryka Pobożnego i Dworcowej – historycznych obszarów Legnicy” i nadał dokumentowi 
ostateczny kształt. Celem określenia oczekiwań mieszkańców „Zakaczawia” 
i proponowanych działań, przeprowadzone zostały szerokie konsultacje społeczne, w których 
brali udział przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw i legnickich radnych.  
 
Przedstawiciele instytucji: 
 
Pan Dariusz Bełdowski 
Kierownik 
„Monar” 
Brama Głogowska 
Skr. poczt. 123 
tel. 862-69-30 
 
Pani Małgorzata Derkacz 
Dyrektor 
Centrum Edukacji i Pracy OHP 
Ul. Żeglarska 14 
tel. 862-43-33 
 
Pani Barbara Szanduła 
Dyrektor 
Świetlica Terapeutyczna nr 1 
Ul. Bracka 16 
tel. 854-75-15; 854-84-51 
 
Pani Wanda Filipek 
Dyrektor 
Chrześcijańska Świetlica Środowiskowa 
„Anastasis” 
Ul. H. Pobożnego  
tel. 866-05-77 
 
Pani Maria Janusz 
Dyrektor 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Jutrzenka” 
Ul. Wrocławska 93/2 
tel. 723-80-70 
 
Pan Andrzej Kijek 
Dyrektor 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ul. Poselska 13 
 
„Klub Seniora” 
tel. 722-18-19 
 

„Świetlica Dworcowa dla Młodzieży 
Szkolnej” 
tel. 722-18-39 
 
Pani Teresa Idziak 
Kierownik 
Stołówka Charytatywna Św. Jadwigi 
Ul. Kamienna 15 
tel. 854-92-31 
 
Pani Teresa Gołąb 
Dyrektor 
SP nr 1 
Ul. Kamienna 20 a 
tel. 854-65-38 
  
 
Świetlica Środowiskowa „Arka” 
Ul. Nadbrzeżna 3 
tel. 854-74-49 
 
Centrum Duszpasterstwa  „EMAUS” przy 
parafii św. Jacka 
Ul. Nadbrzeżna 3 
tel. 854-74-49 
 
Punkt Konsultacyjny dla Osób 
Potrzebujących Pomocy 
Ul. Bracka 16 
Legnica 
 
Parafia Rzymsko - Katolicka  
p.w. Św. Trójcy 
Ul. II Armii WP 34 
tel. 854-45-20; 854-86-71 
 
Parafia Rzymsko - Katolicka  
p.w. Św. Jacka 
Ul. Nadbrzeżna 3 
tel. 854-27-00; 854-27-39



 25

 
Radni Rady Miejskiej w Legnicy: 
 
1. Jerzy Szałański 
2. Lucjan Ryszard Rostkowski 
3. Danuta Sikorska 
4. Krystyna Gizicka – Krasińska 
5. Gabriela Brandys 
6. Wojciech Cichoń 
7. Włodzimierz Tulejko 
8. Jerzy Flendrich 

9. Andrzej Wiesław Wyporkiewicz 
10. Zbigniew Piotr Woźny 
11. Krystyn Kostrowicki 
12. Leszek Michał Sanocki 
13. Robert Kozaczek 
14. Jerzy Lesław Bednarz 
15. Ryszard Kość  

 
Środowisko artystyczne: 
1. Jacek Głomb 
1.Dyrektor Teatru 
Im. Heleny Modrzejewskiej 
 

2. Zbigniew Kraska 
Dyrektor  
Galerii Sztuki w Legnicy 

Jednostki organizacyjne gminy: 
 
1. Andrzej Szymkowiak 
Dyrektor 
Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy 
 

2. Janusz Hawryluk 
Dyrektor 
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Legnicy 

 
Przedsiębiorstwa:  
 

 
 

1. Barbara Traczykowska 
Dyrektor 
Zakładu Gospodarki  
Nieruchomościami PKP S.A.  
 
2. Tadeusz Nowak 
Zarządca Komisaryczny 
Przedsiębiorstwo Państwowej 
Komunikacji 
Samochodowej w Legnicy 
 

3. Tomasz Radziński 
Dyrektor ds. Techniki i Eksploatacji 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Cieplnej w Legnicy 
Spółka Akcyjna 
 
4. Marek Stępniak 
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 
Dolnośląska Spółka Gazownictwa  
sp. z o.o. we Wrocławiu 

5. Edmund Skupień 
Dyrektor Obszaru Pionu Sieci 
Telekomunikacja Polska S.A. we 
Wrocławiu 
 
6. Michał Nagłowski  
Pełnomocnik Zarządu 

 
7. Paweł  Rączkiewicz 
Dyrektor ds. Eksploatacyjno – 
Technicznych 
Legnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji S.

Zakład Energetyczny Legnica S.A.  
 
Załączony na str. 52 wykaz zadań powstał w oparciu o propozycje osób, które aktywnie 
włączyły się w opracowanie dokumentu. 
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3. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 
 
3.1. PODOKRESY PROGRAMOWANIA 
 
Program Rewitalizacji obejmuje dwa okresy, zgodnie z okresami programowania 
wyznaczonymi  w ramach budżetu Unii Europejskiej. Są to dla Polski:  
� lata 2004-2006, 
� lata 2007-2013. 
 
3.2. ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU 
 

„Strategia Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-2014”  jako jeden z głównych 
celów działań Gminy przewiduje kreowanie Legnicy jako miasta o wysokiej jakości 
środowiska miejskiego. Głównym działaniem przewidzianym w tym zakresie jest 
rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Uznano, iż jednym z najpilniejszych zadań na 
najbli ższe lata jest zahamowanie procesu urbanistycznej i socjalnej degradacji Kartuz 
(zwyczajowo zwanych Zakaczawiem), rejonu ulicy Henryka Pobożnego i ul. Dworcowej.  

Konieczność rewitalizacji wynika z deficytu prac remontowych i związanego z nim 
wysokiego stopnia dekapitalizacji zabudowy obszaru. Wiąże się z tym degradacja społeczna 
i upadek ekonomiczny dzielnicy. Potrzeba zmiany tej sytuacji wymaga szybkiego 
zorganizowania kompleksowej interwencji prowadzonej na terenie jednej z najstarszych 
dzielnic miasta. Indywidualne akcje, polegające na remoncie budynków i działaniach 
społecznych mogą okazać się nieskuteczne. Z tego powodu konieczne jest przeprowadzenie 
kompleksowych działań, skoordynowanych pomiędzy różnymi instytucjami Legnicy przy 
współudziale lokalnej społeczności. 

Wyznaczony obszar ograniczają ulice: ul. Brama Głogowska, Pocztowa, Libana, 
Wrocławska, Żeglarska, Fabryczna, S. Moniuszki, Pątnowska oraz linia kolejowa od 
północy (patrz załącznik graficzny nr 1). 
 
WYKAZ ULIC OBSZARU 
 

Lp. Nazwa ulicy 
1. Bolesława Chrobrego 
2. Bracka 
3. Brama Głogowska 
4. Cmentarna 
5. Czarnieckiego S. 
6. Daszyńskiego I. 
7. Dmowskiego R. 
8. Drukarska 
9. Dworcowa 
10. Fabryczna 
11. Gwiezdna 
12. Henryka Pobożnego 
13. II Armii Wojska Polskiego 
14. Kamienna 
15. Kartuska 
16. Kazimierza Wielkiego 
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17. Kolejowa 
18. Konduktorska 
19. Kościelna 
20. Kręta 
21. Kwiatowa 
22. Libana J. 
23. Łąkowa 
24. Moniuszki S. 
25. Nadbrzeżna 
26. Niedziałkowskiego M. 
27. Pątnowska 
28. Pocztowa 
29. Rzemieślnicza 
30. Stacyjna 
31. Świętego Jacka 
32. Świętej Trójcy 
33. Wały Poniatowskiego 
34. Wrocławska 
35.  Żeglarska 

 

Lp. Nazwa placu 
1 B. Limanowskiego 
2 Targowy 

 
 
 3.3.HISTORIA POWSTANIA OBSZARU Z UWZGL ĘDNIENIEM JEGO ROZWOJU 
       URBANISTYCZNEGO 

 
Dzielnica Kartuzy zlokalizowana na wschodnim brzegu Kaczawy, przy wyraźnym  

zakolu rzeki, wzięła swoją nazwę od ufundowanego w 1423 r. przez księcia Ludwika II 
klasztoru kartuzów na terenie ograniczonym dzisiejszymi ulicami: Kartuską, Stefana 
Czarnieckiego i Wrocławską. Z czasem wokół folwarku towarzyszącego klasztorowi 
wykształciła się luźna osada, która przekształciła się w gminę wiejską o nazwie Carthaus, 
należącą do powiatu legnickiego. 

 Rozpoczęcie budowy linii kolei żelaznej Legnica – Wrocław w 1843r. 
zapoczątkowało istotne zmiany w funkcjonowaniu dotychczasowej wsi. Tereny położone 
przy linii kolejowej w kierunku Wrocławia w bezpośredniej bliskości dworca głównego, 
dworców towarowych oraz urządzeń rozrządowych, a także nieco dalej w kierunku 
południowym stały się obiektami zabiegów przedsiębiorców, kupców i rzemieślników. 
Związany z tym był wykup gruntów, który objął również tereny na południe od linii 
kolejowej, aż do obecnej ul. Wrocławskiej na jej odcinku wschodnim  za mostem na 
Kaczawie oraz przekroczywszy ją sięgnął terenów położonych w widłach tej  ulicy i rzeki 
Kaczawy. Tam też najszybciej pojawiła się zabudowa o miejskim charakterze. Na 
stosunkowo dużych działkach przy obecnej ul. Krętej powstawały w latach 40-tych i 50-tych 
XIX wieku domy drobnych przedsiębiorców, kupców i właścicieli zajazdów, usytuowane 
kalenicowo przy ulicy, w głębi zaś towarzyszące im zabudowania gospodarcze: warsztaty, 
składy, zakłady przetwórcze, stajnie i wozownie. Wśród tej zabudowy pojawiły się także 
kamienice czynszowe, ich wysokość nie przekraczała jednak 3 pięter. Nasilony ruch 
pojazdów spowodował pojawienie się pierwszych brukowanych ulic. Zabudowa czynszowa 
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(ze sklepami na parterach) pojawiła się w latach 50-tych i 60-tych XIX wieku po południowej 
stronie dzisiejszej ul. II Armii Wojska Polskiego.  

29 kwietnia 1872 r. włączono osadę do miasta, w 1873 r. miasto wchłonęło również 
wszystkie okoliczne przedmiejskie osady. W praktyce oznaczało to powstanie nowej 
dzielnicy, która niebawem powołała własny samorząd. Trzy lata później sporządzono 
kompleksowy plan przebudowy miasta uwzględniający potrzeby nowych kwartałów. 

 Plan dla dzielnicy Kartuzy przewidywał generalnie: utworzenie placu targowego, 
poszerzenie ciągów komunikacyjnych, budowę mostu na Kaczawie, stworzenie zieleńca 
przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci. Opierał się na istniejącej sieci ulic. Część z tych 
zadań zrealizowano: wytyczono nowe przecznice, dokonano odwodnienia terenu dzielnicy 
i utworzono wały wzdłuż brzegów Kaczawy, przeprowadzono kanalizację tego rejonu. 
Kolejny plan regulacyjny został opracowany dla tej części miasta w 1912 r., opublikowano go 
w 1913 r. Obejmował korektę istniejącego układu ulic, przewidywał poszerzenie ich tam, 
gdzie było to możliwe. Nowo projektowane elementy urbanistyczne skupiały się na terenie 
otaczającym Kartuzy od wschodu i południa, gdzie zakładano koncentryczne łączenie 
przecznicami rozchodzących się promieniście tras wylotowych z miasta. Jego wpływ na 
ukształtowanie się układu komunikacyjnego tej części Legnicy jest czytelny do dziś. 

Na początku lat 40-tych XX wieku dzielnica w istniejącym do dziś układzie, tj. 
z większością zabudowy, była już całkowicie ukształtowana. Jako jeden z ostatnich 
budynków mieszkalnych powstał w latach 1926-1927 dom przy obecnej ul. Drukarskiej 
zamykający skrzyżowanie ulicy z ul. Św. Trójcy oraz nieco później „plombowy” budynek 
przy ul. Wrocławskiej 56/58.  

W latach 1903-1904 wzniesiono wg planów wrocławskiego architekta Alexisa 
Langera neogotycki kościół katolicki p.w. Św. Trójcy. Prace budowlane prowadził mistrz 
budowlany Jokisch. Finalizując budowę kościoła p.w. Św. Trójcy położono kamień węgielny 
pod kolejną budowlę sakralną dzielnicy - ewangelicki Kościół Pamięci Cesarza Fryderyka III, 
(obecnie kościół Św. Jacka Odrowąża) w stylu późnoniemoieckiego neogotyku, 
zlokalizowaną na prawym brzegu Kaczawy w pobliżu mostu Nepomuka. 

 Mniej więcej od tego momentu datuje się konsekwentne przenoszenie funkcji 
ogólnomiejskich na teren peryferyjnej dotąd dzielnicy. 

Od lat 20-tych XX w. na terenie dzielnicy funkcjonowało siedem restauracji 
i winiarni, karczma-szynk, dwa lokale rozrywkowe oraz kino, którego sala służyła także 
występom teatralnym. 

Legnica nazywana często w literaturze „miastem ogrodów”, posiadała tradycje 
wystawiennicze sztuki ogrodowej sięgające końca XIX w. Zieleń była wprowadzana jako 
czynnik humanizujący tereny silnie zurbanizowane i podkreślający wizualne walory miasta. 
Było to również widoczne na omawianym terenie – Kartuzy szczyciły się ogródkami przed 
kamienicami, szpalerami strzyżonych drzewek i zieleńcami na placach.  
 
Kompozycja obszaru 
 Głównymi elementami kompozycji dzielnicy są:  

� w części północnej: Plac Targowy (skwer przy ul.Daszyńskiego) zlokalizowany na 
przecięciu ulic Czarnieckiego i Daszyńskiego oraz Plac Limanowskiego 
(z kościołem p.w. Św. Jacka), połączony z Placem Targowym ulicą św. Jacka  
i ul. Kościelną, a także stosunkowo regularną siatką ulic; 

� w części południowej występuje regularna siatka ulic Moniuszki, Drukarskiej 
i Rzemieślniczej, połączonych ul. Św. Trójcy z kościołem usytuowanym na jej 
przecięciu z ul. Drukarską, 

� w części wschodniej rejonu – Dworzec PKP. 
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 Główną przestrzenią publiczną północnej części rewitalizowanego obszaru jest Plac 
Targowy usytuowany na przecięciu ulic Daszyńskiego, Czarnieckiego i Kościelnej, a także 
Plac Limanowskiego z kościołem p.w. Św. Jacka; w południowej części dzielnicy rolę 
przestrzeni publicznej pełni skwer z kościołem Św. Trójcy. 
 Dla percepcji krajobrazu ważną dla Kartuz i Starego Miasta rolę odgrywa otwarta 
dolina Kaczawy z mostami w ciągu ulic Wrocławskiej – II Armii Wojska Polskiego 
i Kartuskiej z ekspozycją na Kartuzy oraz oś widokowa ul. Wrocławska  - plac Wilsona.13 
 
3.4. CELE PROGRAMU REWITALIZACJI 

 
Obszar, którego dzisiejszy kształt urbanistyczny uformował się na przestrzeni drugiej 

połowy XIX w. jako zaplecze powstałej w 1844 r. kolei żelaznej Legnica – Wrocław, od 
początku miał charakter dzielnicy przemysłowo-mieszkaniowej. W obrębie wyznaczonych 
ulicami kwartałów kupcy, rzemieślnicy, drobni przedsiębiorcy budowali domy o charakterze 
miejskim, a na ich zapleczach – warsztaty, składy, zakłady przetwórcze. 

Wyznaczony obszar, obudowany od wschodu i południa współczesnymi osiedlami 
mieszkaniowymi z lat 70-tych, stał się dzielnicą śródmiejską. 

Obecnie, z racji swojego położenia na mapie Legnicy, jak również z powodu 
wysokiego stopnia degradacji zasobów mieszkaniowych, degradacji przestrzeni publicznych 
bezpośredniego otoczenia, w tym infrastruktury technicznej i społecznej, dzielnica oczekuje 
na daleko idące przeobrażenia 

 
3.4.1.CELE SZCZEGÓŁOWE 
 

� rehabilitacja istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,  
� poprawa warunków życia mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją, 
� ograniczenie zjawisk patologii społecznych na terenie rewitalizowanym, 
� wzrost atrakcyjności obszaru w zakresie lokalizacji przedsiębiorstw, 
� zapewnienie warunków bezpieczeństwa mieszkańców, 
� gospodarcze ożywienie obszaru, 
� ochrona wartości zabytkowych i zachowanie krajobrazu kulturowego, 
� poprawa estetyki przestrzeni publicznych, 
� racjonalizacja zarządzania budynkami komunalnymi, 
� ograniczenie skutków bezrobocia na terenie miasta poprzez prace wykonywane 

w ramach programu rewitalizacji. 
 
Wymienione działania stanowią elementy pozostałych celów „Strategii...”czyli :  

1. „Rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 
miasta na tle regionu”, 

2. „Ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego”, 
3. „Podnoszenia poziomu i warunków życia mieszkańców”. 

 
Zaplanowane działania rewitalizacyjne są jednocześnie zgodne ze „Strategią 

Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”. 

                                                           
13 Na podstawie materiałów otrzymanych od Miejskiego Konserwatora Zabytków i wg opracowania „Legnica. 
Zarys monografii miasta” pod redakcją Stanisława Dąbrowskiego 
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3.5. POTENCJALNE DZIAŁANIA  
 
 Aby zrealizować założone cele, przewiduje się podjęcie działań, które będą 
obejmować: 
a. w sferze społecznej: 

� warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego i możliwości jego 
rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji osób wykluczonych społecznie, 

� szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczące 
przezwyciężania problemów, którymi są obarczone, metod integracji społecznej 
oraz zwiększania samodzielności życiowej, którym towarzyszyć będą działania 
stanowiące pomoc dla tych osób w aktywnym uczestnictwie w szkoleniach 
(„działania towarzyszące”), 

� szkolenia dla kadry instytucji pracujących z osobami zagrożonymi oraz dla 
potencjalnych pracodawców takich osób, 

� wspieranie zatrudnienia socjalnego, 
� tworzenie centrów kariery prowadzących poradnictwo zawodowe i pośrednictwo 

dla młodzieży w celu zapobiegania porzucaniu szkoły oraz ułatwiania powrotu do 
systemu kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, 

� tworzenie i wsparcie działalności ośrodków przeznaczonych dla osób zagrożonych 
patologiami, marginalizacją i wykluczeniem społecznym 

� pomoc w działaniach wolontariatu, grup wsparcia i samopomocy, 
� propagowanie wiedzy o mieście i dzielnicy, 
� tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości (m.in. poprzez 

budowę i remont oświetlenia, zakup i instalację systemów bezpieczeństwa). 
b.  w sferze urbanistyki, infrastruktury i ochrony środowiska: 

� porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie 
zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,  

� utworzenie przestrzeni dla dzieci i osób starszych, 
� remont, przebudowę fasad, elewacji i dachów budynków oraz pomieszczeń 

przeznaczonych pod cele gospodarcze, łącznie z przebudową instalacji 
w budynkach i zagospodarowaniem przyległych terenów, 

� renowację budynków o dużej wartości architektonicznej i historycznej (wraz 
z pracami konserwatorskimi) i ich ewentualną adaptację na cele usługowe, 
edukacyjne, kulturalne i turystyczne, 

� wyburzenia budynków o złym stanie technicznym i przygotowanie terenów pod 
inwestycje, 

� remont, przebudowę i rozbudowę infrastruktury o charakterze publicznym, 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej, infrastruktury 
technicznej (m.in. w zakresie ochrony środowiska), 

� adaptację, przebudowę i rozbudowę budynków i kubatury użyteczności publicznej 
wraz z przyległym otoczeniem, 

� utworzenie gminnego biura zamiany mieszkań. 
c. w sferze komunikacji: 

� poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni 
publicznych, 

� remonty, przebudowę i modernizację dróg przebiegających przez wyznaczony 
obszar wraz z obiektami inżynierskimi, 

� budowę, remonty i przebudowę chodników i przejść dla pieszych, 
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� zakup wyposażenia pozwalającego na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników 
ruchu. 

d. w sferze gospodarki: 
� tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy (rozbudowa 

infrastruktury), 
� promocję przedsiębiorczości, 
� informację gospodarczą na rzecz wspierania przedsiębiorczości i informowanie 

o możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych. 
 
3.5.1. KRYTERIA WYBORU I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI DZIAŁA Ń 
 
 Wskazane wyżej działania będą realizowane zgodnie z kolejnością wskazaną przez   
kryteria wyboru, określające wpływ danego zadania na: 
 

� porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej,  
� poprawę funkcjonalności ruchu,  
� zapobieganie przestępczości, 
� przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
� tworzenie warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności 

kulturalnej i edukacyjnej, 
� podniesienie kwalifikacji mieszkańców wyznaczonego terenu,  
� rozwój funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 
� pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz 

rozwoju społeczno - gospodarczego, 
 
Priorytetowo traktowane będą działania mające znaczenie dla rozwoju gospodarczego.  

 
3.6. REALIZATORZY PROGRAMU – AKTORZY PROCESU REWITA LIZACJI 
 

Program Rewitalizacji Zakaczawia, rejonu ulicy H. Pobożnego i ul. Dworcowej został 
przygotowany przez Gminę, która będzie jednym z jego realizatorów. Założenia Programu 
będą też realizowane przez beneficjentów końcowych wymienionych w Uzupełnieniu 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)14  dla działania 
nr 3.3.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”, a mianowicie: 

 
� podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie Gminy, w których większość 

udziałów lub akcji posiada Gmina, 
� podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dostarczające 

usługi użyteczności publicznej na zlecenie Gminy pod warunkiem przestrzegania 
zasad pomocy publicznej określonych w przepisach szczegółowych, 

� organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz 
kościoły i związki wyznaniowe (publiczne i non-profit), 

� spółdzielnie mieszkaniowe, 
� instytucje użyteczności publicznej, tj. policja, straż pożarna, straż  miejska, 
� szkoły wyższe, 
� wspólnoty mieszkaniowe15. 

                                                           
14 Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, sierpień 2004 r., Warszawa. 
www.zporr.gov.pl 
15Wspólnoty mieszkaniowe należą do grupy  realizatorów projektu, jednak możliwość aplikacji o środki unijne 
przysługuje im jedynie w przypadku projektów dotyczących konserwacji i renowacji fasad budynków wraz z 
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4. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI OBSZARU I PLANOWANE DZIAŁANIA 
 
4.1 OTOCZENIE SPOŁECZNE I KULTURALNE 
 

Rewitalizowany teren zamieszkują łącznie 9682 osoby, w tym: 
� w wieku produkcyjnym – 7682 osoby, z czego 30 % to osoby powyżej 56 roku życia, 
� dzieci i młodzież w wieku szkolnym – 1390, 
� dzieci w wieku do lat 6-ciu – 664. 

 Dzieci w większości uczą się w Szkole Podstawowej nr 1 (w bieżącym roku szkolnym 
367 uczniów). Od tej placówki otrzymano dane na temat sytuacji uczniów i ich rodziców. 

Wykształcenie rodziców kształtuje się następująco16: 
 

Ojcowie Matki Razem Wykształcenie  

Osoby % Osoby % Osoby % 
wyższe 7 2,1 13 3,7 2017 2,9 
średnie 73 21,9 87 24,6 160 23,3 
zawodowe 191 57,2 170 48 361 52,4 
podstawowe 62 18,6 81 22,9 143 20,8 
niepełne podstawowe1 0,3 3 0,8 4 0,6 
razem 334  354  688  

 
  Powyższa tabela świadczy o tym, że wśród mieszkańców obszaru dominuje 

wykształcenie zawodowe, podstawowe lub podstawowe niepełne, co negatywnie wpływa na 
perspektywy znalezienia pracy i możliwości rozwojowe mieszkańców. 

Większość uczniów szkoły żyje i wychowuje się w trudnych warunkach: 
� 54 % stanowią dzieci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, 
� 50 % uczniów korzysta z bezpłatnych obiadów w szkole (w jednej z klas trzecich 

bezpłatne obiady otrzymuje aż 73 % uczniów), 
� 27 % uczniów jest wychowywanych bez przynajmniej jednego rodzica biologicznego, 
� 43 % uczniów wychowuje się w rodzinach wielodzietnych, 
� 12 % uczniów wychowuje się w rodzinach z problemem przestępczości, 
� 7,8 % (29 uczniów) znajduje się pod nadzorem i opieką sądu. 

W 66,7 % rodzin uczniów klas pierwszych występuje bezrobocie, w ponad ¼ 
przypadków oboje rodzice nie pracują. 

Niski status materialny i kulturowy rodzin, brak odpowiednich wzorców i perspektyw 
życiowych mają wyraźny wpływ na występujące u uczniów trudności dydaktyczno-
wychowawcze oraz ich ambicje życiowe. Prawie 5 % uczniów (18 osób) powtarza klasę. Ich 
liczba byłaby znacznie większa, gdyby nie działania szkoły w zakresie wyrównywania 
braków dydaktycznych u dzieci. 15,9 % uczniów ma obniżone wymagania edukacyjne, w tym 
29 uczniów jest dyslektykami lub wykazuje symptomy  dyslekcji. U 19 uczniów poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna stwierdziła zaburzenia w sferze emocjonalnej lub cechy 
nadpobudliwości psychoruchowej.  

Na terenie szkoły nie zdarzają się poważniejsze wykroczenia uczniów. Jest to efekt 
bieżącej współpracy z policją i sądem oraz braku negatywnych wzorców zachowań ze strony 
starszych kolegów (w wyniku reformy systemu szkolnictwa klasy VII i VIII zostały 
                                                                                                                                                                                   
zagospodarowaniem przyległego otoczenia (bez prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) – 
znajdujących się w rejestrze budynków i pod warunkiem, że wiążą się one z tworzeniem stałych miejsc pracy. 
16Dane są niepełne, zostały częściowo uzyskane od samych rodziców, częściowo zaś od uczniów, którzy nie 
potrafią dokładnie sprecyzować wykształcenia rodziców. 
17Wśród 20 rodziców z wyższym wykształceniem 15 osób to nauczyciele związani z placówką. 
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przekształcone w gimnazja). Zdarzają się jednak poważniejsze wykroczenia uczniów poza 
terenem szkoły.  

Na terenie placówki najwięcej problemów wychowawczych sprawiają konflikty 
rówieśnicze połączone z agresją słowną bądź fizyczną, zmniejsza się jednak ilość bójek 
i pobić. Stwierdzono kilka przypadków wymuszeń i gnębienia kolegów, zmniejszyła się 
natomiast liczba kradzieży w szkole. Częściej są one dokonywane przez uczniów na terenie 
sklepów i supermarketów. Zmniejszyła się również liczba dzieci palących papierosy. Nie 
stwierdzono przypadków odurzania się, ani brania narkotyków. Istnieje jednak problem 
zagrożenia alkoholowego, ze względu na środowisko rodzinne uczniów (dzieci przyznają się 
do kontaktów z alkoholem w anonimowych ankietach).  

 Wśród osób dorosłych, do celów tego dokumentu, została przeprowadzona analiza 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Okazuje się, że 31 % mieszkańców tego obszaru 
jest świadczeniobiorcą pomocy społecznej. Z danych otrzymanych od MOPS wynika, że w tej 
dzielnicy dominują głównie problemy alkoholizmu oraz trudności w przystosowaniu się do 
życia po opuszczeniu zakładu karnego. W odbiorze społecznym na Zakaczawiu wzrasta 
zagrożenie niedostosowaniem społecznym oraz przestępczością dzieci i młodzieży. 
Występuje tu zjawisko dziedziczenia patologii społecznej przez nieletnich wchodzących 
w konflikt z prawem, którzy w większości pochodzą z rodzin rozbitych, niewydolnych 
wychowawczo oraz patologicznych, gdzie rodzice (obydwoje lub jedno) są przestępcami, 
narkomanami, alkoholikami, a także z rodzin ubogich dotkniętych bezrobociem. Potwierdzają 
to dane otrzymane ze Szkoły Podstawowej nr 1.  
 Do trudnej sytuacji materialno-bytowej świadczeniobiorców w pierwszej kolejności 
przyczynia się alkoholizm (w 60 %), brak przygotowania do życia po opuszczeniu zakładu 
karnego (40 %), długotrwała choroba (37 %), narkomania (30 %), bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach 
wielodzietnych i niepełnych (32 %), niepełnosprawność (25 %) i bezrobocie (29 %). 
 Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za niepokojące i zagrażające zdrowiu 
dzieci i młodzieży uznaje się alkoholizm i narkomanię. Są to zjawiska,  wobec których nie 
można pozostać obojętnym, zwłaszcza, że picie alkoholu czy odurzanie się narkotykami 
współwystępuje z zachowaniem agresywnym i przestępczością. 
 Na wyznaczonym obszarze usytuowanych jest 10 placówek pomocowych 
wspierających w szerokim zakresie dzieci i młodzież oraz dorosłych. Najwięcej jest świetlic, 
które są placówkami opiekuńczo - wychowawczymi wsparcia dziennego i działającymi 
w najbliższym  otoczeniu: 
 
� Świetlica Terapeutyczna Nr 1 przy ul. Brackiej 16, gdzie w ciągu roku uczęszcza 

systematycznie na zajęcia edukacyjne około 200 dzieci, 
� Świetlica Środowiskowa „Arka”  przy ul. Nadbrzeżnej 3 – skupia około 90 dzieci, 
� Chrześcijańska Świetlica  Środowiskowa „Anastasis” przy ul. H. Pobożnego 7 – 70  

dzieci, 
� Świetlica Dworcowa przy ul. Dworcowej 5 - około 170 dzieci. 
 

Ich zadaniem jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, 
zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze zagrożonym 
demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem. Świetlice współpracują ze szkołami, 
ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. W dużej mierze organizują czas wolny poprzez rozwój zainteresowań, 
organizację zabaw, zajęć sportowych, dożywianie. Świetlica tworzy system zintegrowanych 
działań diagnostycznych, terapeutycznych oraz socjoterapeutycznych. 
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 Opisane wyżej świetlice zapewniają dla około 600 dzieci właściwe warunki 
wychowawcze i opiekuńcze w warunkach środowiska otwartego. 

Dzielnicę zamieszkuje 1.004 dzieci od 7-14 roku życia. Można stwierdzić, że połowie 
dzieci w tej grupie wiekowej zorganizowano wolny czas. Natomiast dla 386 dzieci w wieku 
15 – 17 lat brak jest placówki zapewniającej organizację czasu wolnego. 

 
W ostatnim roku powstało Centrum Duszpasterstwa Młodzieży „EMAUS”  przy 

parafii Św. Jacka, które zrzesza młodzież akademicką, pracującą, bezrobotną i uczęszczającą  
do szkół średnich. Działania Centrum ukierunkowane są na profilaktykę uzależnień, 
zapobieganie manipulacji dokonywanej przez sekty oraz na organizację czasu wolnego. 
Grupa liczy zmiennie od 50 do 100 osób. 

Od trzech lat funkcjonuje Warsztat Terapii Zaj ęciowej „Jutrzenka” 
(ul. Wrocławska 93/2). Placówka ta osobom niepełnosprawnym daje możliwość rehabilitacji 
społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych 
do podjęcia zatrudnienia. Z terenu objętego rewitalizacją w zajęciach prowadzonych przez 
“Jutrzenkę” biorą udział 2 osoby. 

Ponadto przy ul. Moniuszki 9 usytuowany jest „Klub Seniora”  skupiający 80 
podopiecznych. Zadaniem Klubu jest aktywizacja życiowa, społeczna i psychiczna osób 
starszych, których na rewitalizowanym terenie mieszka 2287 osób.  

Kolejną placówką pomocową usytuowaną w tej dzielnicy jest Stołówka 
Charytatywna Św. Jadwigi przy ul. Kamiennej 15. Dziennie stołówka wydaje bezpłatnie 
wszystkim potrzebującym ok. 350 litrów zupy.  

Z uwagi na występujące patologie i uzależnienia, z którymi nieodłącznie wiąże się 
przemoc, od czterech lat funkcjonuje w tej dzielnicy Punkt Konsultacyjny dla Osób 
Potrzebujących Pomocy przy ul. Brackiej 16. Skupia on specjalistów, tj. radcę prawnego, 
psychologa i pedagoga. Zadaniem Punktu jest zajmowanie się rodziną, w której dochodzi do 
przemocy. W skali roku Punkt udziela ok. 370 porad prawnych (każda w ciągu co najmniej 
jednego spotkania), 48 porad psychologicznych (w tym również leczenie terapeutyczne), 14 
porad pedagogicznych dla matek z dziećmi. W pierwszym kwartale 2004 r. udzielono łącznie 
88 porad. 

Na wskazanym terenie znajduje się tylko jedna szkoła podstawowa tj. Szkoła 
Podstawowa nr 1 przy ul. Kamiennej 20a. Aktualnie uczęszcza do niej 368 uczniów, którzy 
uczą się w 17 oddziałach. Szkoła dysponuje świetlicą, dobrze wyposażoną biblioteką, 
a w stołówce szkolnej wydawanych jest 185 bezpłatnych obiadów dla dzieci pochodzących 
z biednych i zaniedbanych rodzin. W szkole realizowane są programy profilaktyczne, np.: 
przeciwdziałania agresji, rozwiązywania konfliktów, promocje zdrowia, profilaktyka 
uzależnień, zajęcia socjoterapeutyczne. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie 
mogą uczestniczyć w działających w szkole: kołach przedmiotowych, zainteresowań 
i artystycznych. W ramach pomocy uczniom mających trudności w nauce zorganizowano 
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach 
rekreacyjno – sportowych oraz w ramach Szkolnych Kół Sportowych. 

Część uczniów zamieszkałych na wskazanym terenie uczęszcza do Szkoły 
Podstawowej Nr 6 przy ul. Piłsudskiego 3.  

 
Na wskazanym terenie nie funkcjonuje żadne gimnazjum ani szkoła 

ponadgimnazjalna. Uczniowie z tej części miasta uczęszczają do: Gimnazjum nr 1 przy ul. 
Radosnej 17, Gimnazjum nr 11 przy ul. Wrocławskiej 211 i do Gimnazjum nr 4 w Zamku 
Piastowskim. 
 
PROPONOWANE DZIAŁANIA 
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Z uwagi na występujące patologie działania profilaktyczne winny być kierowane 

równolegle do dzieci i młodzieży oraz do ich środowiska rodzinnego i rówieśniczego.  
 Zgodnie ze “Strategią Miasta...” zaplanowano w 2006 roku utworzenie Schroniska 
dla Ofiar Przemocy. Proponuje się również utworzenie Domu Kultury , który byłby 
miejscem spotkań trzech pokoleń: dzieci, rodziców i dziadków. 
Wskazane byłoby, właśnie w tej dzielnicy, wypracować pilotażowy lokalny - środowiskowy 
model profilaktyki społecznej. 
 Taki rodzinny dom oprócz standardowych funkcji, jakie spełnia Dom Kultury, byłby 
miejscem inicjowania działań zmierzających do aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz 
poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Zakaczawia. Poza zadaniami 
podstawowymi realizowanymi przez Dom Kultury, w obiekcie tym zasadne byłoby 
utworzenie w zależności od potrzeb, m.in. 
� Młodzieżowego Ośrodka Profilaktycznego dla dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem, 
� Ośrodka Wolontariatu, 
� Klubu Młodzieżowego i Seniora. 

 
Włączenie mieszkańców z grupy ryzyka i zagrożonych wykluczeniem (bez względu na 

wiek) w działalność społeczną i powierzenie im zadań wymagających współpracy 
i współdziałania, przyczyniłoby się do budowania więzi i poczucia wspólnego dobra.  
 
MNIEJSZO ŚCI NARODOWE 
 
Na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji mieszka 15 rodzin cygańskich - łącznie 64 osoby: 
przy ul. Bolesława Chrobrego – 3 rodziny (12 osób), przy ul. Cmentarnej – 1 rodzina 
czteroosobowa, przy ul. Czarnieckiego – 3 rodziny (12 osób), przy ul. Daszyńskiego 2 
rodziny (6 osób), przy ul. Dmowskiego 2 rodziny (8 osób), przy ul. Kartuskiej – 1 rodzina (10 
osób), przy ul. Kazimierza Wielkiego - 1 rodzina (5 osób), przy ul. Libana - 1 rodzina (4 
osoby), przy ul. Łąkowej - 1 rodzina (3 osoby). 
Wielopokoleniowe, wielodzietne rodziny Romów tworzą barwną społeczność kultywującą 
swoje tradycje narodowe. Jednak trudne warunki materialne i mieszkaniowe tej małej grupy 
mogą doprowadzić do niepożądanych zjawisk i patologii. 
 
PROPONOWANE DZIAŁANIA 
 
Legnica jest miastem wielonarodowościowym, gdzie zamieszkuje 3.500 Łemków, Ukraińców 
i Rosjan, 361 Niemców, 321 Romów i 45 Żydów. 18  
Na wytyczonym do rewitalizacji obszarze planuje się utworzenie Centrum Mniejszości 
Narodowych będącego miejscem spotkań i zabaw mniejszości narodowych. Centrum 
Mniejszości Narodowych stworzy wszystkim szansę na rozwijanie zainteresowań, w tym 
artystycznych i zapoznanie innych legniczan ze swoimi zwyczajami, historią i kulturą. 

                                                           
18 Dane na podstawie informacji z Wydz. Organizacji i Kontroli UM – wrzesień 2004 
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4.2 BEZPIECZEŃSTWO I PRZESTĘPCZOŚĆ 

 
Analiza stanu bezpieczeństwa i przestępczości Zakaczawia wskazuje,  że największą 

uciążliwość dla mieszkańców tego rejonu stanowią: 
 

- włamania do obiektów - placówek handlowych, piwnic, strychów, garaży – 79 Rejon 
najbardziej zagrożony to ulice Daszyńskiego, Czarneckiego, Kartuska, II Armii Wojska 
Polskiego, 

- włamania do samochodów oraz uszkodzenia i kradzieże samochodów – 46. Rejony 
zagrożone to ulice Wrocławska, Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa, 

- kradzieże (44), rozboje i napady (13) - rejony zagrożone to ulice Kartuska, Czarneckiego,  
   Moniuszki.19 
 

Analiza stanu zagrożenia terenu przyległego do Zakaczawia, obejmującego rejony ulic 
Libana, Wrocławskiej, Wały Poniatowskiego, Bolesława Chrobrego, Henryka Pobożnego, 
Kartuskiej, Kolejowej oraz Dworcowej, wskazuje, że w okresie roku 2003 dokonano tam 90 
przestępstw i ujawniono 54 wykroczenia o charakterze kryminalnym. Pod względem 
zagrożenia przestępczością rejon ten klasyfikuje się na poziomie średnim. Jest to rejon na 
terenie, którego znajduje się dworzec PKS i PKP i główny ciąg komunikacyjny, na którym 
odbywa się największy ruch pieszy i kołowy. W większości notuje się tu kradzieże w 
środkach komunikacji, rozboje na podróżnych i włamania do samochodów.  

Z tego względu rewitalizowany obszar pozostawał pod szczególnym nadzorem 
służb patrolowych Samodzielnego Pododdziału Prewencji Legnica oraz zespołu kontrolnego 
Komisariatu II Policji w Legnicy, szczególnie w godzinach popołudniowych i nocnych. 
Dzielnicowi nawiązali współpracę ze Szkołą Podstawową nr 1 przy ul. Kamiennej, prowadząc 
m.in. pogadanki z uczniami na temat istniejących zagrożeń i sposobu ich unikania. 
Korzystając z pośrednictwa Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej dzielnicowi nawiązali kontakt z administratorami zasobów mieszkaniowych, 
sprzątaczkami oraz mieszkańcami, uczulając poszczególne środowiska na zjawiska 
wandalizmu, chuligaństwa czy też przemocy.  
 
PROPONOWANE DZIAŁANIA 

 
Dla uzyskania poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie konieczna wydaje się również 

ingerencja w strukturę zagospodarowania przestrzennego celem eliminowania bądź likwidacji 
elementów zabudowy architektonicznej i infrastruktury technicznej, sprzyjającej gromadzeniu 
się marginesu społecznego oraz popełnianiu przestępstw. Zważywszy na fakt, iż jest to obszar 
zaniedbany pod względem prewencji przestrzennej należałoby również: 
� wyburzyć niektóre pustostany, znajdujące się w złym stanie technicznym, które są 

miejscami gromadzenia się między innymi młodzieży z rodzin patologicznych,   
� stworzyć alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, 
� zainstalować systemy bezpieczeństwa, które pozwoliłyby na przyśpieszenie czasu 

reakcji odpowiednich służb. 
 

Z uwagi na fakt, że rewitalizowany obszar, ze względu na położenie i pełne uzbrojenie 
działek budowlanych, może w najbliższych latach stać się atrakcyjny pod względem 
budownictwa mieszkaniowego, można przewidzieć wzrost liczby mieszkańców w tym 
rejonie. W związku z tym istnieje potrzeba utworzenia (w rejonie ulic Kościelnej, Kamiennej 
                                                           
19 Dane za 2003 rok otrzymano z Wydziału Organizacji Kadr i Kontroli UM 
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lub Brackiej) posterunku wspólnego dla potrzeb dzielnicowych Policji i Straży Miejskiej , 
wyposażonego w środki łączności przewodowej i bezprzewodowej. 
  
4.3 MIESZKALNICTWO, URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZEST RZENNE  
 

Główną funkcją wyznaczonego obszaru jest mieszkalnictwo, występujące głównie 
w formie zabudowy wielorodzinnej, z niewielkimi enklawami zabudowy zagrodowej 
i jednorodzinnej. 
 Zasoby mieszkaniowe Kartuz stanowią ok. 10 % zasobów całego miasta. 
W zdecydowanej większości (93 %) budynki te pochodzą jeszcze sprzed wojny, a w tym aż 
88 % pochodzi sprzed 1918 r. Na ocenę stanów technicznych budynków wpływa przede 
wszystkim okres budowy, stosunkowo nieliczne remonty oraz niewielka liczba budynków 
zbudowanych w okresie powojennym. 
 
Ocena ta przedstawia się następująco:  

stan dobry – ok. 12 % 
stan średni –  34 % 
stan słaby - 37% 
stan zły – 17 %. 

  
Zasoby Kartuz charakteryzują się  bardzo niskim standardem użytkowym, na co 

głównie wpływa stan wyposażenia w instalacje. W wodociągi i sieć gazową wyposażone jest 
ponad 95 % mieszkań, ale pozostałe instalacje znajdują się jedynie w: 

ustęp spłukiwany – ok. 32 % mieszkań, 
łazienka – ok. 30 % mieszkań, 
centralne ogrzewanie – 33 % mieszkań. 

 
Na standard użytkowy mieszkań istotny wpływ ma również wielkość mieszkań na Kartuzach, 
której struktura wyraźnie odbiega od średnich dla miasta. 
 
Mieszkania       Kartuzy  Legnica 
do 2 izb i o powierzchni użytkowej do 39 m2  36-37 %  18-23 % 
3 izby, powierzchnia użytk. od 40 do 59 m2   43-46 %  41-44 % 
4 izby lub więcej, powierzchnia użytk. powyżej 60 m2 17-21 %  34-41 % 
 
 Mieszkania średnie na Kartuzach kształtują się podobnie jak w mieście. Jednakże już 
przy analizie danych dla mieszkań małych i większych widać zdecydowane różnice. 
Mieszkań dwuizbowych i mniejszych (o powierzchni do 39 m2) na Kartuzach jest 36 - 37 %, 
natomiast średnia dla miasta jest dwukrotnie mniejsza. Podobna prawidłowość występuje  
w przypadku mieszkań większych (4 i więcej izb o powierzchni pow. 60 m2): średnia dla 
Kartuz wynosi 17 – 21 % i jest dwukrotnie niższa od danych dla całego miasta.  
  

Powyższe dane wskazują na wyraźnie substandardowy poziom zasobów 
mieszkaniowych Kartuz. 
Pozostałe dane dotyczące charakterystyki zasobów mieszkaniowych Kartuz: 

średnia wielkość mieszkania    44,5 m2 powierzchni użytkowej, 
średnia wielkość izby    16,4 m2, 
wskaźnik zagęszczenia    2,67 osób na mieszkanie, 
pow. użytkowa/1 mieszkańca  16,7 m2, 
liczba osób/1 izbę    1. 
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Na warunki życia w dzielnicy w istotny sposób wpływają relacje między wielkością 

zasobów mieszkaniowych a wielkością terenów, oraz pomiędzy liczbą mieszkańców 
a powierzchnią terenów mieszkalnych. Są one określone następującymi wskaźnikami: 
� intensywnością zabudowy20 (netto), która wynosi tu średnio 1,35, 
� gęstością zaludnienia, wynoszącą średnio 605 mieszkańców na 1 ha. 
 

Oba te wskaźniki w zdecydowanym stopniu przekraczają dopuszczalne normy. 
W niektórych kwartałach zabudowy wynoszą one nawet powyżej 2,0 dla intensywności 
zabudowy oraz powyżej 1000 mieszkańców na 1 ha dla gęstości zaludnienia. W rezultacie 
otrzymujemy obraz śródmiejskiej zabudowy, która nie spełnia w żadnym wypadku 
parametrów dla przeciętnych standardów zamieszkania. 
  W obrębie całego rewitalizowanego obszaru w zasobach Zarządu Gospodarki 
Mieszkaniowej znajduje się 3001 lokali komunalnych. 380 lokali to lokale własnościowe. 
149 to lokale użytkowe.  
 
PROPONOWANE DZIAŁANIA 
 
Do roku 2006 r. w planach Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej21 zostały zapisane 
następujące działania: 
� remonty dachów      – w 25 budynkach, 
� remont elewacji      – w 2 budynkach, 
� remont ścian szczytowych    – w 3 budynkach, 
� wymiana wewnętrznych linii zasilających – w 15 klatkach, 
� wymiana instalacji gazowych    – w 30 klatkach, 
� wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnych  – w 30 klatkach, 
� wymiana i remont stropów    – 35 szt., 
� remont balkonów      – 20 szt., 
� wymiana bram      – 6 szt., 
� wymiana okien zwykłych    – 180 szt., 
� postawienie pieców kaflowych    – 120 szt., 
� remont instalacji  c.o. i c.w.    – w 12 klatkach., 
� remont mieszkań      – 12 lokali., 
� remont klatek schodowych    – w 5 budynkach., 
� rozbiórki      – 12 budynków, 
� remont izolacji poziomej    – 10 szt. 
 
UWAGA:  
W ramach ZPORR, spośród wymienionych zadań, możliwe do dofinansowania są 
działania polegające na izolacji, konserwacji i renowacji fasad oraz dachów budynków 
i pomieszczeń przeznaczonych na cele gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne. 

Ponadto do dofinansowania kwalifikują się prace rozbiórkowe (wyburzenia) 
w celu pozyskania działek pod cele usługowe, gospodarcze, edukacyjne, kulturowe, 
turystyczne i rekreacyjne. 
 

                                                           
20Rozumianą jako stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów do powierzchni działki.  
 
21Uchwała nr IX/73/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2003-2008. 



PROGRAM REWITALIZACJI KARTUZ, REJONU ULIC H. POBO ŻNEGO  
I  DWORCOWEJ – HISTORYCZNYCH OBSZARÓW LEGNICY 

     URZĄD MIASTA LEGNICY 
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA 

2004-09-23 

39

W planach polityki gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy22 
zakłada się stopniową sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na poziomie po 550 lokali 
rocznie w latach 2005-2007, a w 2008 r. 600 przy przeciętnej wielkości mieszkania 57 m2 
p.u. Zakłada się, że średnio w ciągu roku 400 mieszkań wykupionych przejdzie pod obcy 
zarząd. Dzięki realizacji tych założeń, w 2008 r. osiągnie się poziom prywatyzacji gminnych 
lokali mieszkalnych w wysokości ok. 33 %. 

Na najbliższe lata planuje się również wzrost liczby lokali socjalnych o około 180 
(pomiędzy 2003 a 2008 r.), co będzie możliwe dzięki dokonywaniu przekwalifikowań lokali 
dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.  

Dodatkowo Gmina będzie nadal popierała rozwój budownictwa mieszkaniowego 
w formie Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS). Gmina przystąpiła już do TBS 
celem przywrócenia funkcji użytkowych budynkowi byłego szpitala zakaźnego przy ul. 
Ignacego Daszyńskiego. Rezultatem prac adaptacyjnych będą lokale usługowe oraz 46 
mieszkań o łącznej pow. użytkowej 2090 m2, które choć w części zaspokoją potrzeby 
mieszkaniowe mieszkańców Legnicy, a w szczególności lokalnej społeczności.  

W dziedzinie polityki czynszowej przewiduje się kształtowanie wysokości czynszów 
(obniżanie lub podwyższanie) w zależności od następujących czynników wpływających na 
ich wartość użytkową: 
- położenie budynku, 
- położenie lokalu w budynku, 
- wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, 
- ogólny stan techniczny budynku23. 
 W ramach planowanych na lata 2003-2008 inwestycji związanych z gminnym 
zasobem mieszkaniowym na obszarze rewitalizowanym realizowane będą zadania z zakresu 
likwidacji niskiej emisji poprzez sukcesywne zastępowanie tradycyjnych palenisk 
węglowych piecami gazowymi lub  siecią ciepłowniczą oraz zadnia wynikające z zapisu 
w planach ZGM. 
  Zakłada się, iż w wyniku stopniowej prywatyzacji mieszkań powstaną na 
rewitalizowanym obszarze wspólnoty mieszkaniowe, które prawdopodobnie będą 
remontowały sprywatyzowane budynki. W rezultacie powinien poprawić się standard 
zamieszkania i atrakcyjność dzielnicy. 
 
4.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 
 Na podstawie danych otrzymanych od przedsiębiorstw (dostawców mediów) oraz 
jednostek organizacyjnych Gminy, przeprowadzono analizę stanu wyposażenia obszaru 
w sieci infrastruktury technicznej. 
 
Sieć wodociągowa 
 Na podstawie zgromadzonych danych ustalono, że na wskazanym obszarze woda 
doprowadzona jest do wszystkich budynków mieszkalnych, budynków użyteczności 
publicznej i zakładów. Ze względu na wyeksploatowanie niektórych odcinków sieci planuje 
się wymianę rur wodociągowych w trzech ulicach w ramach zadania inwestycyjnego 
„Ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy – budowa kanalizacji rozdzielczej dla miasta 

                                                           
22 Uchwała nr IX/73/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2003-2008. 
 
23 Art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie kodeksu cywilnego. Dz. U. Nr 71, poz. 733 oraz z 2002 r. nr 113 poz. 984 i nr 168, poz. 1383. 
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Legnicy”. Natomiast inwestycje w budynkach mogą dotyczyć jedynie lokalnych przyłączy 
wody do modernizowanych mieszkań i lokali użytkowych.  
 
Sieć kanalizacyjna 
 Uzyskane dane wskazują, że sieć kanalizacji sanitarnej w przeważającej części 
budynków jest doprowadzona do klatek schodowych – ustępy istnieją jedynie na klatkach 
schodowych. Podniesienie standardu wyposażenia mieszkań poprzez wyposażenie je 
w łazienki wymagać będzie przebudowy wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych. Stopniowe 
prace są przewidziane w planach Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej (w latach 2004 – 2006)  
planuje się wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej w 30 klatkach). 
Stan sieci ogólnospławnej w ulicach można uznać za zadowalający, jednak w związku 
z wymogami z dziedziny ochrony środowiska przewiduje się budowę nowych oraz 
modernizację istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicach rewitalizowanego 
terenu. 

 
Sieć gazowa 
 Na podstawie zebranej dokumentacji od Działu Obsługi Sieci - Legnica, Dolnośląskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu, Zakład Gazowniczy Wrocław, ustalono, że 
gaz jest doprowadzony do wszystkich budynków i mieszkań.  

Część sieci żeliwnych niskiego ciśnienia została już wymieniona na gazociągi z rur 
polietylenowych PEHD (w ulicach: Brama Głogowska, Pocztowa, Dworcowa, Jerzego 
Libana, Wrocławska, Henryka Pobożnego, Bolesława Chrobrego, Kartuska, Stefana 
Czarnieckiego, Nadbrzeżna, Kamienna, Kościelna, Ignacego Daszyńskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Romana Dmowskiego, Kwiatowa, Bracka, Cmentarna, Stanisława Moniuszki, II 
Armii WP, Kręta).  

Wymiany wymaga istniejący gazociąg poniemiecki z rur żeliwnych dn 200 mm 
znajdujący się w ul. Fabrycznej. 
 
Sieci ciepłownicze 
 Zgodnie z otrzymanymi informacjami czynne sieci ciepłownicze występują jedynie 
w ulicach: Brama Głogowska, Pocztowa, Jerzego Libana, Wrocławska, Św. Trójcy, 
Stanisława Moniuszki, co nie zaspokaja potrzeb mieszkańców dzielnicy.  
 Rozbudowa sieci przewidywana jest w przypadku powstania potrzeby podłączenia 
nowych odbiorców. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy, S.A. nie 
przewiduje remontów posiadanej infrastruktury, za wyjątkiem likwidacji ewentualnych 
awarii. 
 
Instalacje elektroenergetyczne 
 Na obszarze objętym programem rewitalizacji zlokalizowane są fragmenty sieci 
rozdzielczej 20 kV oraz 0,4 kV stanowiące własność Zakładu Energetycznego Legnica S.A. 
Występujące w tym obszarze miasta sieci i urządzenia energetyczne służą do przesyłu 
i dystrybucji energii elektrycznej w celu zaspokojenia potrzeb zlokalizowanych na tym terenie 
odbiorców komunalnych oraz instytucji. Występująca w obszarze objętym programem 
rewitalizacji sieć rozdzielcza jest sprawna technicznie, czynna i pozostaje w eksploatacji 
Rejonowego Wydziału Dystrybucji Legnica. Zabiegi eksploatacyjne realizowane są zgodnie 
z rocznymi planami, a remonty zgodnie z rocznymi planami remontów sieci. Wiek 
występujących w tym obszarze sieci jest zróżnicowany, znajdują się tam fragmenty sieci, 
których rozpoczęcie eksploatacji jest datowane na 1945 r., ale zdecydowana większość sieci 
została zbudowana w latach 1975 – 2002. Stan techniczny zależy w dużej mierze od jej 
wieku.  
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 Zadania modernizacyjne i rozwojowe na lata 2004-2006 na obszarze rewitalizowanym 
określone są zapisami  uzgodnionego z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Planu 
Rozwoju ZE Legnica S.A. Rozbudowa własnej sieci rozdzielczej warunkowana jest 
przyłączaniem nowych podmiotów do sieci. 
 
Instalacje telekomunikacyjne 
 Sieć telekomunikacyjna obejmuje wszystkie kwartały zabudowy w dzielnicy Kartuzy. 
Rozmieszczenie urządzeń jest zgodne z obmiarem geodezyjnym tych terenów. Stan sieci na 
dzień dzisiejszy pokrywa zapotrzebowanie na świadczone usługi, a sieć telekomunikacyjna 
będzie rozbudowywana w przypadku realizacji nowych inwestycji. 
 
PROPONOWANE DZIAŁANIA 
 
� podniesienie standardu wyposażenia mieszkań poprzez wyposażenie je w łazienki,  
� wymiana sieci wodociągowej w rejonie: ul. Kartuska-Nadbrzeżna-Kamienna, 
� wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej w 30 klatkach, 
� uzbrojenie w kanalizację deszczową następujących ulic na rewitalizowanym terenie: 
� ul. Kazimierza Wielkiego - od ul. Stefana Czarnieckiego do ul. Stanisława Moniuszki, 
� ul. Cmentarna - od ul. Wrocławskiej do rowu W 69, 
� ul. Wrocławska - od ul. Kamiennej do ul. Stanisława Moniuszki  
� ul. Kamienna, Łąkowa i Kartuska, 
� ul. Fabryczna, 
� ul. Wrocławska – od ul. Stanisława Moniuszki do Pątnowskiej 
 

Działania dotyczące budowy kanalizacji na rewitalizowanym obszarze będą stanowiły 
element inwestycji pn. ”Ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy – budowa kanalizacji 
rozdzielczej dla miasta Legnicy”, która zostanie zgłoszona do dofinansowania z Funduszu  
Spójności.  

 
� modernizacja sieci gazowej w ul. Fabrycznej poprzez wymianę na gazociąg z rur 

polietylenowych PEHD de 225 mm. 
 
Obecnie opracowywany jest program modernizacji żeliwnej sieci gazowej dla miasta Legnicy 
przewidzianej do wymiany w ciągu najbliższych 2-3 lat.  
 
 
4.5 UKŁAD KOMUNIKACYJNY   
 
 Zakaczawie przecinają trzy ulice układu podstawowego: 
� 024 Z 2/2, 025 Z 1/4, 026 Z 1/4 ul. Kartuska, Stefana Czarnieckiego, Wrocławska; 
� 041 Z 2/2, 042 Z 2/2, ul. II Armii Wojska Polskiego, Józefa Piłsudskiego, 
� 057 Z 1/2 ul. Stanisława Moniuszki. 

Drogami w imieniu Gminy zarządza Zarząd Dróg Miejskich. Z racji pełnionej funkcji 
ZDM nie realizuje inwestycji drogowych. Na lata 2004-2006 zostały ujęte remonty bieżące, 
nie wymagające pozwolenia na budowę. 

Planowana jest również modernizacja drogi krajowej nr 94, której niektóre ulice, tj. 
Pocztowa, Kartuska, Stefana Czarnieckiego i część Wrocławskiej są ważną osią 
komunikacyjną rewitalizowanego obszaru. 
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BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH 
 

Na podstawie analizy zdarzeń drogowych przeprowadzonej przez Sekcję Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, za najbardziej zagrożone pod względem 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego należy uznać następujące ciągi 
komunikacyjne wyznaczonego obszaru: 
- ul. II Armii Wojska Polskiego - 48 zdarzeń, w tym 7 wypadków i 41 kolizji, 
- ul. Stefana Czarnieckiego - 20 zdarzeń, w tym 2 wypadki i 18 kolizji, 
- ul. Kartuska (ciąg drogi krajowej nr 94) - 13 zdarzeń, w tym 1 wypadek i 12 kolizji.24 
 
Wszystkie ulice założonego obszaru mają zabudowane oświetlenie uliczne. Linie 
oświetleniowe w ulicach stanowiących granice obszaru oraz w ulicach: Krętej, Fabrycznej, 
Wałach Poniatowskiego, Wrocławskiej oraz części Drukarskiej, Rzemieślniczej i Św. Trójcy 
to linie kablowe. W ciągach ulic Drukarskiej, Rzemieślniczej i Św. Trójcy rozpoczęto remont 
oświetlenia. Przygotowywany projekt modernizacji oświetlenia na lata 2004-2006 obejmie 
modernizację oraz rozbudowę sieci oświetleniowej.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Kartuz określił 
zapotrzebowanie na parkowanie w liczbie znacznie przewyższającej dostępne możliwości, 
szczególnie w zakresie parkowania nocnego (z uwagi na przeważającą funkcję mieszkaniową 
obszaru). 
 
PROPONOWANE DZIAŁANIA 
 
Aby zmniejszyć zagrożenie wypadkami i kolizjami drogowymi, celowym jest podjęcie 
działań organizacyjno – technicznych, obejmujących m.in.: 
 

� montaż sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściach dla pieszych na 
newralgicznych skrzyżowaniach, 

� montaż progów spowalniających,  
� wzmożenie częstotliwości zmotoryzowanych patroli zaopatrzonych w radarowe 

mierniki pr ędkości, 
� doświetlenie ulic poprzez montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego, 
� skanalizowanie ruchu pieszego poprzez montaż barier w obrębie dużych 

skrzyżowań oraz w miejscach gdzie notuje się znaczną ilość potrąceń. 
  

Deficyt parkowania nocnego zgodnie z Planem ma być likwidowany poprzez: 
� usytuowanie parkingów dla usług, 
� lokalizację garaży w sąsiedztwie terenów kolejowych. 

                                                           
24 Dane za 2003 r. otrzymane z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy – Sekcja Ruchu Drogowego  
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4.6 OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

Na podstawie opracowania25 sporządzonego przez Biuro Rozwoju Regionalnego 
sp. z o.o. w Katowicach, na obszarze rewitalizowanym może wystąpić zagrożenie 
powodziowe określone następującymi wskaźnikami: 
� nadzwyczajne zagrożenie dla przepływu wynosi Q26= 0,05 % na Kaczawie w miejscach 

zagrożonych przelaniem się wód przez koronę obwałowania ze względu na występujący 
na znacznej długości niedobór wysokości obwałowań, 

� potencjalne zagrożenie w rejonie wynosi Q=1 % przy „niepracujących” wałach 
przeciwpowodziowych. Może mieć to miejsce w sytuacjach długotrwałych opadów 
deszczu, długotrwałego utrzymującego się wysokiego stanu poziomu wody w Kaczawie, 
uszkodzeń obwałowania, a w konsekwencji rozmięknięcia i rozerwania wału. 

Obszar Zakaczawia charakteryzuje się głębokością potencjalnych zalewów od 1,0 do 1,5 
metra. 

Mimo opisanych wyżej zagrożeń, wyznaczony rejon nie był dotknięty bezpośrednio 
skutkami powodzi w 1997 r. W trakcie prowadzenia akcji ratunkowej zarówno lewo, jak 
i prawobrzeżne obwałowanie było podwyższane poprzez układanie worków z piaskiem.  

Obszar rewitalizowany uratowała przed zalaniem wspólna praca mieszkańców 
Zakaczawia – co świadczy o zdolności do samoorganizowania się lokalnej społeczności 
i o chęci pracy dla  dobra dzielnicy. 
 
PROPONOWANE DZIAŁANIA 
 
Aby zminimalizować ryzyko podtopień, Gmina razem z Dolnośląskim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, oddział w Legnicy, podjęła inwestycje w zakresie 
likwidacji niedoboru wysokości wałów i ich wzmocnienia  
Na kolejne lata planuje się budowę wałów przeciwpowodziowych na prawym brzegu 
Kaczawy na odcinku ul. Kartuska – Wrocławska.  
 
HAŁAS KOMUNIKACYJNY   

Problemem jest natężenie hałasu komunikacyjnego na głównych arteriach miasta, 
przebiegających przez wyznaczony obszar (ulice w ciągu drogi krajowej nr 94 oraz ul. II 
Armii Wojska Polskiego, Wrocławska).  
 
PROPONOWANE DZIAŁANIA 

Problem związany z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi i z hałasem zostanie 
częściowo zneutralizowany w rezultacie modernizacji drogi krajowej nr 94 obejmującej 
wymianę nawierzchni. Ponadto sukcesywnie realizowana będzie wymiana stolarki okiennej 
w budynkach zlokalizowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 

Zgodnie z zaleceniami Planu przewiduje się zakładanie pasów zieleni izolacyjnej 
i budowę ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 94 w miejscach, gdzie istnieje taka 
możliwość, tworzenie kompleksów zieleni wysokiej i terenów rekreacyjnych na działkach po 
wyburzeniach.  
 
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 

                                                           
25 „Wpływ zagrożenia powodziowego oraz przedsięwzięć ochronnych na otoczenie w zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta Legnicy”, Biuro Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Katowice. 
26Q – wielkość przepływu fali powodziowej. 



PROGRAM REWITALIZACJI KARTUZ, REJONU ULIC H. POBO ŻNEGO  
I  DWORCOWEJ – HISTORYCZNYCH OBSZARÓW LEGNICY 

     URZĄD MIASTA LEGNICY 
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA 

2004-09-23 

44

Z dużym natężeniem ruchu związane jest również zanieczyszczenie powietrza przez 
spaliny i pyły, powodujące stopniową degradację zabytkowej zabudowy. Zanieczyszczenie 
powietrza powodują również liczne na tym obszarze piece grzewcze oraz małe kotłownie 
lokalne.  
 
PROPONOWANE DZIAŁANIA 

W ramach planowanych na lata 2003-2008 inwestycji związanych z gminnym 
zasobem mieszkaniowym na obszarze rewitalizowanym realizowane będą zadania z zakresu 
likwidacji niskiej emisji poprzez sukcesywne zastępowanie tradycyjnych palenisk węglowych 
piecami gazowymi lub siecią ciepłowniczą oraz zadnia wynikające z zapisu w planach ZGM. 

 
4.7. GOSPODARKA 
 

Miernikiem rozwoju gospodarczego lokalnej przedsiębiorczości jest liczba 
podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców. W 1993 r. ten 
wskaźnik dla Legnicy wyniósł 51,9, a w 2003 r. osiągnął poziom 89,8. Natomiast dla obszaru 
rewitalizowanego ten wskaźnik w roku 2003 był o połowę mniejszy. Świadczy to o znacznie 
mniejszej aktywności lokalnej społeczności, co rzutuje na perspektywy jej dalszego rozwoju. 
 Problemem jest również bezrobocie, dla całego miasta wynoszące w marcu 2004 r. 
21,9 %. Według blisko jednej trzeciej mieszkańców rewitalizowanego obszaru, to bezrobocie 
jest przyczyną ich trudnej sytuacji materialno - bytowej. 
 Działania w zakresie walki z bezrobociem prowadzi Powiatowy Urząd Pracy (PUP) 
Legnica, natomiast Prezydent Miasta samodzielnie i przy współudziale innych jednostek 
i organizacji pozarządowych (Centrum Edukacji i Pracy Ochotnicze Hufce Pracy, Legnicka 
Unia Gospodarcza, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A., Izba Przemysłowo-
Handlowa) stwarza warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu miasta, wpływając tym 
samym na funkcjonowanie rynku pracy. 
 

Powiatowy Urząd Pracy  prowadzi działania mające na celu: 
� aktywizację bezrobotnych poprzez prace interwencyjne i roboty publiczne, staże 

i szkolenia zawodowe. 
W ramach PUP funkcjonuje Klub Pracy oraz Sala Informacji Zawodowej, których 

działania koncentrują się na poradnictwie zawodowym.  
Z każdej z podanych wyżej akcji korzystają i będą korzystać bezrobotne osoby 

zamieszkujące rewitalizowany obszar. 
Kolejną instytucją zajmującą się aktywizacją młodych osób są Ochotnicze Hufce 

Pracy (OHP). OHP specjalizuje się w działaniach na rzecz młodych osób zagrożonych 
marginalizacją, realizując działania w zakresie kształcenia, szkoleń, wychowania przez pracę, 
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Jedna trzecia osób biorących udział w 
programach realizowanych przez OHP pochodzi z rewitalizowanego obszaru. W ramach OHP 
funkcjonuje Centrum Edukacji i Pracy oraz Młodzieżowe Biuro Pracy, Klub Pracy i Hufce 
Pracy.  

Z innej strony do rozwiązania problemu bezrobocia podchodzi Gmina Legnica. Do 
jej zadań należy tworzenie dogodnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej 
i inwestycyjnej w mieście. Czyni to m.in. poprzez:  
� politykę finansową w zakresie podatków i opłat przynależnych gminie, 
� elastyczne kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego, 
� odpowiednie kształtowanie gospodarki komunalnej poprzez wynajem komunalnych lokali 

użytkowych lub umożliwienie ich wykupu, 
� współpracę z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, 
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� wdrażanie Modelu Partnerstwa Lokalnego, 
� działania informacyjno – promocyjne i przygotowanie kompleksowych ofert 

inwestycyjnych, 
� doradztwo i szkolenia, 
� promowanie legnickich przedsiębiorstw. 
 
 
4.8 WAŻNE PUNKTY OBSZARU 
 
Dworzec PKP 
 Zespół Dworca Głównego w Legnicy obejmuje budynek dworcowy z halą peronową, 
budynek ekspedycji kolejowej, budynek poczty oraz wieża ciśnień przy ul. Kobylińskiej. 
Wieża powstała najwcześniej, około 1900 roku, natomiast pozostałe budynki datują się na rok 
1929. Wszystkie są wpisane do rejestru pod nr 801/L (data wpisu: 28.12.1987 r.). 

Zarząd Gospodarki Nieruchomościami PKP Oddział w Legnicy planuje remont Dworca 
na lata 2004-2007. Na podstawie wykonanej uprzednio dokumentacji technicznej ma on 
obejmować: 
� wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 
� wymianę stolarki okiennej, 
� remont dachu,  
� remont odwodnienia, 
� remont elewacji 
 Program remontu został przedłożony do zatwierdzenia Zarządowi PKP.  
 
Dworzec PKS 
 Dworzec autobusowy znajduje się w sąsiedztwie dworca kolejowego. Dworcom 
towarzyszą przystanki komunikacji miejskiej, postój taksówek i parkingi dla samochodów 
osobowych.  

Obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
rejonu ulic Pocztowj, Skarbowej i Dworcowej, gdzie według złożeń powstanie nowy budynek 
dworca autobusowego z wiatą nad peronami, stacja paliw płynnych od strony ul. Pocztowej, a 
w istniejącej zabudowie ulokowane zostaną usługi nieuciążliwe z nadbudową mieszkalną.  
Ponadto PPKS zarządzane jest przez zarządcę komisarycznego. W związku z tym nie planuje 
się w najbliższym czasie poważnych prac remontowych i inwestycji.  
 
Kino „Kolejarz” 
 Przy ul. Łąkowej znajduje się były dom mieszkalny z salą widowiskową i salą zabaw. 
Dawniej obiekt był częścią ogrodu zimowego jako restauracja z winiarnią “Großer 
Wintergarten”. Sala zabaw została wzniesiona w połowie XIX w., od tego czasu była 
kilkakrotnie przebudowywana i rozbudowywana. Po wojnie mieściła się tam Szkoła 
Podstawowa nr 1. Obiekt stanowił równocześnie centrum kulturalne dzielnicy i miasta. 
Następnie budynek stał się własnością PKP jako centrum kulturalne pod nazwą “Kina 
Kolejarz”. Ostatni film wyświetlono w nim jednak ponad 20 lat temu. Od tego czasu budynek 
stał pusty, aż do 2000 r., kiedy dyrekcja legnickiego Teatru im. H. Modrzejewskiej 
zdecydowała się umieścić w nim akcję sztuki “Ballada o Zakaczawiu”. Premiera odbyła się 
7 października 2000 r. Ostatnie przedstawienie odbyło się w dwa lata po premierze, 
w październiku 2002 r.  

17 kwietnia 2004 r. część budynku spłonęła. Zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru 
Budowlanego obiekt został zabezpieczony. Rozebrano części mogące zagrażać 
bezpieczeństwu. W chwili obecnej, ze względu na brak środków pieniężnych, nie są 
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planowane przez PKP prace modernizacyjne obiektu. Podczas konsultacji legnickich radnych 
z mieszkańcami „Zakaczawia” pojawiła się koncepcja odbudowania obiektu i przeznaczenia 
go na dzielnicowy Dom Kultury. 
 
Hala sportowa przy ul. Kartuskiej 67 – była hala bokserska, obecnie po pożarze 
zabezpieczona i wyłączona z użytkowania. Ze względu na skomplikowane sprawy 
własnościowe przylegających do obiektu nieruchomości w roku 2003 ZGM odstąpił od 
opracowania dokumentacji na wyburzenie hali. W momencie uzyskania zgody wszystkich 
właścicieli sąsiednich działek będzie można ponownie wykonać ekspertyzę techniczną 
i przystąpić do opracowania dokumentacji budowlanej. Po odbudowie konstrukcji dachu 
i pracach adaptacyjnych obiekt, według propozycji legnickich radnych, może być siedzibą 
klubu piłkarskiego „Zakaczawie”, gdzie znajdzie się siłownia sportowa oraz sekcje 
szermierki, szabli  floretu. 
 
Droga krajowa nr 94 przebiegająca przez Zakaczawie ( na odcinku około 1200 m) ulicami: 
Pocztową, Kartuską, Stefana Czarnieckiego i Wrocławską, stanowi równocześnie odcinek 
historycznej drogi VIA REGIA łączącej miasta Europy zachodniej i wschodniej. 
Ze względu na to, że droga stanowi ważną oś komunikacyjną obszaru i wymaga pilnych prac 
remontowych, planuje się jej modernizację w najbliższych latach.  

 
Wały przeciwpowodziowe są poddane szczególnemu nadzorowi. Na terenie miasta położone 
są wały: 

� rzeki Kaczawy – obustronne o łącznej długości około 22 440 m, 
� rzeki Czarnej Wody – wał prawostronny o długości około 6 145 m, 
� rzeki Młynówki – obustronne o długości około 1 500 m. 

Po powodzi w 1997 roku strategiczne znaczenie nadano między innymi inwestycji 
polegającej na wykonaniu lewostronnego wału rzeki Kaczawy – od mostu w ciągu ulicy 
Wrocławskiej do mostu kolejowego oraz wału prawostronnego – od ul. Kartuskiej do mostu 
kolejowego. 
Do tej pory wybudowano mur oporowy  na lewobrzeżnym obwałowaniu na odcinku most 
kolejowy – ul. Kartuska oraz zmodernizowano wał wraz z murem oporowym na 
lewobrzeżnym obwałowaniu na odcinku ul. Kartuska – ul. Wrocławska.  
Z myślą o mieszkańcach i umożliwieniu im wypoczynku nad Kaczawą, wybudowano 
i oddano w lipcu 2003 roku do użytku promenadę wraz z murem przeciwpowodziowym o 
długości 340 metrów, wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej wzdłuż muru, 
instalację oświetleniową, zjazd i 3 zejścia na teren międzywala. 
Na kolejne lata planuje się budowę wałów przeciwpowodziowych na prawym brzegu 
Kaczawy na odcinku ul. Kartuska – Wrocławska.  
 
Place po wyburzeniach zostaną przeznaczone zgodnie z zapisami planów miejscowych 
„Rejonu ulicy Henryka Pobożnego” i „Dzielnicy Kartuzy” pod funkcje: 
� usługowo – handlowe, 
� mieszkaniowe, 
� mieszkaniowo – usługowe, 
� rekreacyjne.  
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5. ZADANIA REALIZACYJNE I SPOSÓB ICH FINANSOWANIA 
 
W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych z przedstawicielami świetlic 
środowiskowych, instytucji i przedsiębiorstw zlokalizowanych na Zakaczawiu oraz z grupą 
legnickich radnych wypracowana została lista zadań  do realizacji w ramach długoletniego 
programu rewitalizacji. 
Proponowane do realizacji zadania przedstawia TABELA NR 1 załączona na stronie 48. 
 
6. ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM REWITALIZACJI KARTUZ, REJONU ULIC H. POBO ŻNEGO  
I  DWORCOWEJ – HISTORYCZNYCH OBSZARÓW LEGNICY 

     URZĄD MIASTA LEGNICY 
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA 

2004-09-23 

48 

PROGRAM REWITALIZACJI ZAKACZAWIA 
ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI  
 

 
 
 

 
NUMER 

ZADANIA 

 
 

NAZWA ZADANIA 

 
ZGODNOŚĆ 

ZE 
STRATEGIĄ 
ROZWOJU  

MIASTA 

 
ZGODNOŚĆ Z 

MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

 
 

CZAS REALIZACJI 

 
1. 
 

 
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

 
1.1. 

 
DWORZEC PKP – REMONT 
KAPITALNY 

 
TAK 

 
TAK 

 
2006 – 2008 

 
1.2. 

 
DWORZEC PKS – 
MODERNIZACJA OBIEKTU 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
1.3. 

 
KINO „KOLEJARZ” – 
ODBUDOWA I ADAPTACJA 
NA DOM KULTURY 

 
TAK 

 
TAK 

 

 
po 2006 

 
2. 

 
OTOCZENIE SPOŁECZNE I KULTURALNE 

 
2.1.  

 
REMONT I ADAPTACJA 
POMIESZCZEN W BUDYNKU 
PRZY UL. H. POBOŻNEGO NA 
HOSTEL DLA DZIECI I PUNKT 
KONSULTACYJNY 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
 

NUMER 
ZADANIA 

 
 

NAZWA ZADANIA 

 
ZGODNOŚĆ 

ZE 
STRATEGIĄ 
ROZWOJU  

MIASTA 

 
ZGODNOŚĆ Z 

MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

 
 

CZAS REALIZACJI 
 
 
 

 
2.2. 

 
REMONTY KOŚCIOŁÓW  
 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
2.3. 

 
REMONT PRZEDSZKOLA NR 
3 PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
2.4. 

 
ODBUDOWA HALI 
SPORTOWEJ PRZY UL. 
KARTUSKIEJ 67 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

ZADANIA INWESTYCYJNE 

ZADANIA INNE 
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2.5. 

 
UTWORZENIE DOMU 
KULTURY  
 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
2.6. 

 
UTWORZENIE SCHRONISKA 
DLA OFIAR PRZEMOCY 
 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
2.5. 

 
UTWORZENIE KLUBU 
SENIORA 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
2.6. 

 
UTWORZENIE 
MŁODZIEŻOWEGO 
OŚRODKA 
PROFILAKTYCZNEGO 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
 

NUMER 
ZADANIA 

 
 

NAZWA ZADANIA 

 
ZGODNOŚĆ 

ZE 
STRATEGIĄ 
ROZWOJU  

MIASTA 

 
ZGODNOŚĆ Z 

MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

 
 

CZAS REALIZACJI 
 
 
 

 
2.7. 

 
REMONT I MODERNIZACJA 
POMIESZCZEN ŚWIETLICY 
„ARKA” 
 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
2.8. 

 

 
ZAGWARANTOWANIE 
BEZPŁATNEJ OPIEKI DLA 
DZIECI SAMOTNYCH 
MŁODYCH MATEK – 
UCZESTNICZEK 
OCHOTNICZEGO HUFCA 
PRACY 

 
TAK 

 
----- 

 
po 2006 

 
3. 

 
BEZPIECZEŃSTWO  

 
3.1.  

 
OZNAKOWANIE PIONOWE 
ULIC ZAMONTOWANIE 
SPOWALNIACZY RUCHU 
KOŁOWEGO 
 

 
 

TAK 

 
 

TAK 

 
2004-2006 

 
3.2. 

 
UTWORZENIE POSTERUNKU 
POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ 
 

 
TAK 

 
TAK 

 
2005 - 2006 
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NUMER 

ZADANIA 

 
 

NAZWA ZADANIA 

 
ZGODNOŚĆ 

ZE 
STRATEGIĄ 
ROZWOJU  

MIASTA 

 
ZGODNOŚĆ Z 

MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

 
 
 

CZAS REALIZACJI 

 
3.3. 

 
BUDOWA SYGNALIZACJI 
SWIETLNCH NA 
NEWRALGICZNYCH 
SKRZYŻOWANIACH 
/CZARNIECKIEGO-
KARTUSKA-KAMIENNA; 
CZARNIECKIEGO-
DASZYŃSKIEGO/ 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
3.4. 

 
OŚWIETLENIE TERENU 
WOKÓŁ KOŚCIOŁA ŚW. 
JACKA 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
4. 

 
MIESZKALNICTWO 

 
4.1.  

 
REMONT I ADAPTACJA 
BUDYNKU PRZY UL. 
FABRYCZNEJ 17 

 
TAK 

 
TAK 

 
2004-2006 

 
4.2. 

 
INWENTARYZACJA 
BUDYNKÓW ORAZ 
EKSPERTYZY TECHNICZNE 

 
TAK 

 
TAK 

 
2005-2006 

 
4.3. 

 

 
REMONTY  KAPITALNE 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
 

NUMER 
ZADANIA 

 
 

NAZWA ZADANIA 

 
ZGODNOŚĆ 

ZE 
STRATEGIĄ 
ROZWOJU  

MIASTA 

 
ZGODNOŚĆ Z 

MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

 
 
 

CZAS REALIZACJI 

 
4.3. 

 
REMONTY  KAPITALNE I 
ADAPTACJE KAMIENIC NA  
CELE NIEMIESZKALNE 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
4.4. 

 
ADAPTACJA OBIEKTÓW PO 
SZPITALU ZAKAŹNYM PRZY 
UL. DASZYŃSKIEGO  

 
TAK 

 
TAK 

 
2004 - 2006 

 
5. 

 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 
5.1.  

 
SKABLOWANIE ISTNIEJĄCEJ 
NAPOWIETRZNEJ SIECI 
ENERGETYCZNEJ NN  

 
 

TAK 

 
 

TAK 

 
po 2006 
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5.2. 

 
MODERNIZACJA ŻELIWNEJ 
SIECI GAZOWEJ W UL. 
FABRYCZNEJ 

 
TAK 

 
TAK 

 
2004 - 2006 

 
5.3. 

 
WYMIANA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W UL. 
KARTUSKIEJ, NADBRZEŻNEJ 
I KWIATOWEJ 

 
TAK 

 
TAK 

 
2006 

 
6. 

 
UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 
 

6.1.  

 
REMONTY NAWIERZCHNI 
ULIC WEWNĘTRZNYCH  

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
 

NUMER 
ZADANIA 

 
 

NAZWA ZADANIA 

 
ZGODNOŚĆ 

ZE 
STRATEGIĄ 
ROZWOJU  

MIASTA 

 
ZGODNOŚĆ Z 

MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

 
 
 

CZAS REALIZACJI 

 
6.2. 

 
REMONT I MODERNIZACJA 
DROGI KRAJOWEJ NR 94 NA 
ODCINKU UL. 
WROCŁAWSKA, 
CZARNIECKIEGO, 
KARTUSKA 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
7. 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
7.1. 

 
LIKWIDACJA SUCHYCH 
USTĘPÓW 
PODWÓRKOWYCH 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
7.2. 

 
MODERNIZACJA URZĄDZEŃ 
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 
PRZED POWODZIĄ 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
7.3. 

 

 
BUDOWA KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ W UL.: 
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 
CMENTARNEJ, 
WROCŁAWSKIEJ, 
KAMIENNEJ, ŁĄKOWEJ, 
KARTUSKIEJ I FABRYCZNEJ 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2008 

 
7.4. 

 
LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
7.5. 

 
LECZENIE STARYCH DRZEW, 
WYCINKI, NASADZENIA 
 

 
TAK 

 
TAK 

 
2004-2006 
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NUMER 
ZADANIA 

 
 

NAZWA ZADANIA 

 
ZGODNOŚĆ 

ZE 
STRATEGIĄ 
ROZWOJU  

MIASTA 

 
ZGODNOŚĆ Z 

MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

 
 
 

CZAS REALIZACJI 

 
8. 

 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 
8.1. 

 
WYBURZENIA OBIEKTÓW  
STWARZAJĄCYCH 
ZAGROŻENIE 

 
TAK 

 
TAK 

 
2005 - 2006 

 
8.2. 

 
PRZYGOTOWANIE 
TERENÓW PO 
WYBURZENIACH POD NOWE 
INWESTYCJE 

 
 

TAK 

 
TAK 

 
2005 - 2006 

 
8.3. 

 
SZEROKA PROMOCJA 
OFERT INWESTYCYJNYCH 
REWITALIZOWANEGO 
TERENU 

 
TAK 

 
TAK 

 
po 2006 

 
 
 
 
 
 


