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WSTĘP 

 
Problemem wielu polskich miast jest wysoki stopień dekapitalizacji infrastruktury miejskiej oraz 

nierównomierny rozwój poszczególnych dzielnic. Zasadniczym celem rewitalizacji jest odnowa obszarów 

zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i obszarowo przez odtworzenie ich pierwotnych funkcji bądź 

nadanie nowych. 

Proces rewitalizacji to nie tylko działania zmierzające do odbudowy substancji mieszkaniowej, 

zabytków architektury czy innych nieruchomości. Działania te są jedynie instrumentem w kreowaniu 

rozwoju gospodarczego rewitalizowanych dzielnic, walce z bezrobociem i patologiami społecznymi oraz 

wzrostu atrakcyjności całego miasta.  

Program rewitalizacji Śródmieścia i części Obrębu Fabryczna przedstawia sytuację społeczno – 

gospodarczą miasta, jego potencjał oraz czynniki, które mogą stanowić hamulec rozwoju. Dokument 

szczegółowo analizuje dane demograficzne charakterystyczne dla miasta Legnicy, przedstawia problemy 

lokalnego rynku pracy, pozwala zapoznać się ze strukturą gospodarki oraz wskazuje na atuty Miasta. 

Niniejsze opracowanie przedstawia także listę inwestycji niezbędnych do 

realizacji na terenie objętym programem rewitalizacji. Projekty zostały podzielone na 

dwa okresy ich realizacji: lata 2004 – 2006, obejmujące najpilniejsze miejskie inwestycje 

oraz lata 2007 – 2013, zawierające wykaz projektów przewidzianych do realizacji w 

latach następnych. 

Sporządzając Program rewitalizacji Śródmieścia i części Obrębu Fabryczna w 

Legnicy autorzy opierali się na źródłach udostępnionych przez Wydział Rozwoju Urzędu 

Miasta, wykorzystano zapisy istniejących dokumentów oraz materiały Powiatowego 

Urzędu Pracy w Legnicy. Nieocenioną wartość miały materiały przygotowane przez 

instytucje zaangażowane w niniejszy projekt oraz uwagi dostarczone przez Radnych. 

Istotnych informacji dostarczył Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego za 

rok 2003. 

Program rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o środki finansowe w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Został sporządzony w oparciu o wytyczne 

znajdujące się w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. 

 

Autorzy dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania 

niniejszego dokumentu. Bez ich zaangażowania stworzenie Programu rewitalizacji nie 

byłoby możliwe. 
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1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE 

 

Legnica leży w południowo-zachodniej części kraju na krawędzi Pogórza Kaczawskiego i Niziny 

Śląskiej w widłach ujścia rzeki Czarnej Wody do Kaczawy będącej lewym dopływem Odry. 
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Współrzędne geograficzne miasta to 51o13' szerokości geograficznej północnej i 16o12' długości 

geograficznej wschodniej. Miasto leży w centralnej części województwa dolnośląskiego w odległości 80 

km od siedziby Wojewody oraz 85 km od zachodniej granicy państwa i 78 km od południowej. 

Obszar Miasta i najbliższych okolic jest terenem nizinnym stopniowo obniżającym się w kierunku 

północno-wschodnim (168 - 113 m n.p.m.). Te warunki powodują, że bieg rzek, strumieni i potoków 

przepływających przez miasto ma kierunek północno-wschodni lub wschodni. 

 

 

Rys 1. Lokalizacja Legnicy na mapie Polski 
 

Legnica usytuowana jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej nr 3 

łączącej południe Europy z wybrzeżem Bałtyku, oraz autostrady A4 biegnącej od granicy z Niemcami do 

przejścia granicznego z Ukrainą. Miasto jest także ważnym węzłem komunikacji kolejowej, posiada także 

lotnisko. 

 Legnicę zamieszkuje 106 895 osób (stan ma 31.12.2002), powierzchnia miasta 

wynosi 56,29  km2 . 

  
Tabela 1. Powierzchnia i sie ć osadnicza  

Powierzchnia 

w W % 

Sołectwa 
Miejscowo ść 

Powierzchnia gruntów w 
gestii jednostek samorz ądu 

terytorialnego w ha 
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km 2 powierzchni 
województwa 

Ogółem W tym 
wiejskie  Razem 

W tym 
przekazanych w 

użytkowanie 
wieczyste 

56 0,3 x 1 x 2 431 555 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2003r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

 

Legnica należy do najcieplejszych regionów w Polsce. Klimat miasta i jego okolicy 

zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 

8,5 stopnia C, a ilość opadów rocznie - około 400 mm. Ciepły klimat i długi okres 

wegetacyjny mają korzystny wpływ na środowisko, okres zielony trwa tutaj dłużej niż w 

innych rejonach kraju.  

Legnica, trzecie co do wielkości miasto Dolnego Śląska, jest centrum 

gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym regionu, siedzibą władz powiatu grodzkiego i 

ziemskiego, a także diecezji kościoła rzymskokatolickiego. Siedziby tych instytucji 

stanowią o randze jaką posiada miasto w regionie.  

Powierzchnia i granice 

Ogólna powierzchnia miasta wynosi 56,29 km2w tym: 

• 21,5 km2  - tereny osiedlowe, 

• 15,9 km2  - tereny rolnicze, 

• 7,8 km2 -  tereny komunikacyjne, 

• 3,7 km2 - lasy i tereny zadrzewione, 

• 1,32 km2 - rzeki i zbiorniki wodne,  

• 6,07 km2 - tereny różne w tym nieużytki. 

Z miastem graniczą gminy wchodzące w skład powiatu legnickiego (ziemskiego):  

• od północnego wschodu gmina Kunice,  

• od południowego wschodu gmina Legnickie Pole,  

• od północnego zachodu gmina Miłkowice,  

• od południowego zachodu gmina Krotoszyce. 

 

 

1.1. Środowisko kulturowe 
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1.1.1. Historia miasta Legnicy 
 

Pierwsze udokumentowane ślady osadnictwa Słowian na terenie Legnicy 

pochodzą z VIII wieku. Istniał tu już wtedy gród obronny. Nazwa miasta pojawiła się po 

raz pierwszy w dokumencie pisanym Bolesława Kędzierzawego, zwierzchniego księcia 

Polski, w 1149 roku. U podnóża piastowskiego zamku dzięki nadanym prawom 

magdeburskim zaczęło rozwijać się prężnie miasto. Tutaj bowiem krzyżowały się ważne 

szlaki handlowe średniowiecznej Europy - z Niemiec, poprzez Wrocław i Kraków do 

Kijowa oraz z Wielkopolski na Południe. Takie usytuowanie sprzyjało osadnictwu oraz 

rozwojowi handlu i rzemiosła. 

9 IV 1241 roku pod Legnicą rozegrała się słynna bitwa z Mongołami, która 

zdaniem historyków - mimo porażki wojsk chrześcijańskich pod wodzą księcia 

legnickiego Henryka Pobożnego - uratowała Europę i kulturę zachodnią przed 

ekspansją islamu. Legnica była w tym czasie drugim, po Wrocławiu, największym 

miastem śląskim. W 1329 roku liczyła już ponad 10 tys. mieszkańców. Do 1675 roku, do 

śmierci księcia Jerzego Wilhelma, miasto było siedzibą potomków królewskiej dynastii 

Piastów. W Legnicy przez wiele wieków ścierały się wpływy polskie, czeskie i 

niemieckie. Miasto przechodziło kolejno pod panowanie Habsburgów i Hohenzollernów. 

Po latach zastoju, spowodowanych wojnami śląskimi, pod koniec XVIII wieku nastąpiło 

ożywienie w życiu ekonomicznym Legnicy. Powstały pierwsze manufaktury. Rozwojowi 

miasta sprzyjała rozbudowa dróg bitych oraz infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej. 

W 1844 roku połączono Legnicę z Wrocławiem linią kolejową.  

Współczesny kształt przestrzenny miasta określony został ma przełomie XIX i XX 

wieku. Legnica stała się dużym ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym Dolnego 

Śląska - siedzibą rejencji. Strukturę gospodarczą miasta cechowała duża różnorodność, 

obok przemysłu istniał dobrze rozwinięty handel i rzemiosło, funkcjonowała sieć banków. 

Znaczącą rolę w życiu miasta odgrywały ogrodnictwo, hodowla oraz przemysł rolno - 

spożywczy. Powstałe na początku XIX wieku Legnickie Towarzystwo Rolnicze 

organizowało coroczne wystawy zwierząt hodowlanych, maszyn rolniczych, owoców i 

kwiatów. W granicach miasta znajdowało się dużo terenów zielonych. W Legnicy 

tworzono liczne parki z egzotyczną roślinnością, ogrody, palmiarnie i wystawy kwiatów. 
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Dynamiczny rozwój Legnicy przerwany został w XX wieku przez dwie kolejne 

wojny. Zwłaszcza okres po zakończeniu II wojny światowej odcisnął na gospodarce 

miasta negatywne piętno.   

W 1945 roku Legnica wróciła do Polski, ale w wyniku narzuconego Polsce układu 

jałtańskiego stała się do 1993 r. siedzibą Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej. W 

mieście zostały umiejscowione obiekty wojskowe i sztab dowodzenia. Zadecydował o 

tym fakt lokalizacji w mieście znacznej liczby obiektów o charakterze wojskowym, 

lotnisko oraz nie zniszczona w wyniku działań wojennych infrastruktura komunalna i 

mieszkaniowa. Wskutek niesuwerennych decyzji 30 % najkorzystniej zainwestowanych 

obszarów miasta znalazło się w dyspozycji wojsk radzieckich, co w decydujący sposób 

przyhamowało rozwój miasta. Skutki tego odczuwalne są do dzisiaj.  

Swój wielkomiejski charakter Legnica zaczęła odzyskiwać bardzo powoli na 

początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia w związku z odkryciem w okolicy 

bogatych złóż miedzi. Zadecydowało to o rozbudowie w mieście Huty Miedzi, budowie 

zakładów Mechanicznych "Legmet" oraz Fabryki Przewodów Nawojowych "Elpena". 

W nowym, wprowadzonym w 1975 roku podziale administracyjnym kraju, Legnica 

stała się siedzibą władz wojewódzkich i jednym ze znaczniejszych ośrodków 

administracyjnych Dolnego Śląska. Był to początek odzyskiwania przez Legnicę 

należnego jej miejsca na mapie gospodarczej Polski.  

W najnowszych dziejach miasta warto odnotować cztery wydarzenia:  

• wyznaczenie w marcu 1992 roku Legnicy na stolicę nowo utworzonej Diecezji Legnickiej 

Kościoła Rzymskokatolickiego 

• opuszczenie we wrześniu 1993 roku Legnicy przez ostatniego żołnierza rosyjskiego  

• Wizyta Ojca Świętego w czerwcu 1997 roku  

• utrata statusu miasta wojewódzkiego w dniu 1 stycznia 1999 roku.1 

Obecnie Legnica jest miastem na prawach powiatu.  

 

1.1.2. Rejestr zabytków – układy urbanistyczne, zes poły obiektów i 

pojedyncze obiekty 

 
Do rejestru zabytków wpisane zostały dwa układy urbanistyczne: 

• układ urbanistyczny Starego Miasta. obejmujący obszar o powierzchni 58 ha w 

                                                           
1 Na podstawie: www.legnica.lca.pl 
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obrębie obwodnicy śródmiejskiej wraz z rejonem Koziego Stawu (pomiędzy Aleją Orła Białego i 

ulicą Powstańców Śląskich). wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji 331L z 19.05.1953 

oraz 401L z 25.11.1956 roku; 

• układ urbanistyczny dzielnicy Tarninów, obejmujący obszar o powierzchni 84 ha pomiędzy 

ulicami Skarbka, Mickiewicza, Grabskiego, Kościuszki, Rataja, Wyspiańskiego. Poselską, 

Grunwaldzką. Złotoryjską. Hutników, Nowy Świat i Muzealną, wpisany do rejestru zabytków na 

mocy decyzji 636IL z 27.08.1982 jako unikalny  w skali regionu tak dobrze zachowany przykład 

założenia, na które oddziałały elementy urbanistyki eklektycznej, widoczne w części północnej i 

charakteryzujące się geometryzacją układu przestrzennego oraz elementy urbanistyki 

modernistycznej wyrażającej się w swobodzie i malowniczości w kształtowaniu siatki ulic w części 

południowo - zachodniej"; układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków nie obejmuje 

południowo-zachodniej części dzielnicy. położonej na zachód od ul. Kościuszki i na południe od 

ul. Rataja, będącej do 1993 roku we władaniu Armii Radzieckiej ("Kwadrat). 

 

Rejestr zabytków obejmuje najcenniejsze zespoły obiektów i pojedyncze obiekty o różnorodnych 

funkcjach: 

• zespól zamku piastowskiego. portal zamku i park zamkowy oraz fragmenty pierścienia murów 

dawnych obwarowań miejskich z bramami Głogowską I Chojnowską; 

• obiekty sakralne: 

 - zespół katedry ŚW. Piotra i Pawła wraz z wystrojem i wyposażeniem kościoła, plebanią i dawną 

szkołą parafialną, 

 - kościół Ewangelicko-Augsburski Najświętszej Marii Panny z wystrojem i  wyposażeniem 

kościoła. 

- zespół kościoła parafialnego ŚW. Jana Chrzciciela wraz z wystrojem i wyposażeniem kościoła, 

Mauzoleum Piastów, jego wystrojem i wyposażeniem oraz dawnym kolegium jezuickim, 

stanowiącym obecnie seminarium duchowne 0.0. Franciszkanów, 

- kościół parafialny Św. Jacka,  

- kościół parafialny Św. Trójcy, 

- dawny kościół apostolsko-katolicki, obecnie Zbór Zielonoświątkowców "Anastasis", 

- dawny kościół klasztorny ŚW. Maurycego Zgromadzenia Benedyktynek, obecnie sala 

gimnastyczna i aula I Liceum Ogólnokształcącego, 

- dawny klasztor pobernardyński (adaptowany na cele handlowo-usługowe); 

• obiekty użyteczności publicznej: 

- Stary i Nowy Ratusz, 

- Akademia Rycerska, 

- budynek teatru dramatycznego, 

- budynek dawnego teatru żydowskiego, 
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- budynek dawnego Banku Ziemiańskiego Księstwa Legnicko-Wołowskiego, 

- budynek użyteczności publicznej przy ul. Wjazdowej, 

- aula szkoły przy ul. Lotniczej, 

- dawny pałac opatów lubiąskich, obecnie siedziba Muzeum Miedzi, 

- budynek dawnej loży masońskiej; 

• obiekty o funkcjach mieszkaniowych i mieszkaniowo - usługowych: 

- kamienice mieszczańskie (17 obiektów), 

- wille (29 obiektów), 

- inne budynki mieszkalne (5 obiektów); 

• obiektv kolejowe i infrastruktury technicznej: 

- zespól zabudowań Dworca Głównego, Dworzec Kolei Dolnośląskiej i Dworzec Kobyliński, - 

zespół budynków Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (ujęcie wody w 

Przybkowie); 

• założenia dworsko-parkowe Czerniewice i Ludwikowo;  

• cmentarz żydowski z kostnicą i salą modlitewną; 

• studnie Neptuna i Syreny. 

 

Najstarsze obiekty pochodzą z około XII-XIII wieku (zamek piastowski, kościół Ewangelicko - -

Augsburski Najświętszej Marii Panny, kościół parafialny ŚW. Jana Chrzciciela), najmłodsze natomiast 

powstały w latach 20. XX wieku (wille oraz zespół Dworca Głównego). 

Blisko potowa wpisów do rejestru (40 pozycji) dotyczy zespołów obiektów i pojedynczych 

obiektów zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta, 7 obiektów znajduje się w bezpośrednim otoczeniu 

układu staromiejskiego, 28 obiektów zlokalizowanych jest w Taminowie, z czego zdecydowana większość 

(21 obiektów) leży poza układem urbanistycznym dzielnicy wpisanym do rejestru zabytków, 4 obiekty 

chronione znajdują się w obrębie Kartuz, tyleż - w rejonie pomiędzy ul. Złotoryjską i Chojnowską. 

 

1.1.3. Uwarunkowania ochrony środowiska  
 

Legnica od wieków słynęła z bogactwa form przyrody. Szczególne miejsce zajmowały kompleksy 

zielone (lasy). 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 %) także w czasach 

współczesnych korzystnie wyróżnia Legnicę spośród innych miast. 

W okresie powojennym, wraz z rozpoczęciem eksploatacji zasobów miedzi w 

regionie doszło do gwałtownej degradacji środowiska naturalnego. Emisja 

zanieczyszczeń z sąsiadującej z miastem od zachodu Huty Miedzi „Legnica” przez lata 

przekraczała wszelkie środowiskowe normy. Sytuacja uległa znaczącej poprawie na 
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początku lat 90 XX w., kiedy to rozpoczęto proces modernizacji zakładu i zredukowano 

wartość emitowanych zanieczyszczeń do poziomu zgodnego z wymaganymi normami. 

Do zakładów przemysłowych, które przez lata stanowiły największe zagrożenie dla środowiska 

naturalnego możemy zaliczyć: 

• Huta Miedzi Legnica 

• Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

• Zakłady „Hanka” i „Milana” 

• Fabryka Przewodów Nawojowych 

Trzeba zaznaczyć, iż obecnie większość zakładów, po dokonaniu niezbędnych inwestycji z 

zakresu ochrony środowiska, spełnia normy dotyczące emisji zanieczyszczeń.  

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 ekosystemy, stwarzające dogodne miejsca bytowania i rozmnażania się wielu 

chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

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. 

 

Problem ochrony powietrza rozwiązany został częściowo poprzez inwestycje ekologiczne 

likwidujące tzw. „niską emisję”  

 

W wystarczającym stopniu spełnia też swoje zadanie składowisko odpadów komunalnych, gdzie 

wywożone są odpady z gospodarstw domowych, instytucji, zakładów przemysłowych.  

Na terenie miasta prowadzona jest selektywna zbiórka surowców wtórnych: papieru, szkła i 

plastiku. 

Duży problem stanowią natomiast „dzikie wysypiska śmieci”, które corocznie są likwidowane.  

 

1.1.4. Własno ść gruntów i budynków 
 

Grunty 
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 Ogółem powierzchnia gruntów gminnych (w granicach administracyjnych miasta o pow. 5.630 ha) 

wynosi 2.413 ha o warto ści  602.392.587 zł.  

Wartość gruntów ma charakter szacunkowy, określony na podstawie poziomu wartości z 30.06.2003 r. 

 

Zasoby mieszkaniowe 

 Największa część zasobów mieszkaniowych usytuowanych na terenie całego miasta pozostaje w 

dyspozycji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM).  

Na dzień 30.04.2004 r. w administracji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej znajdowało się 1.715 budynków 

(liczonych wg klatek schodowych), w których mieści się 15.500 lokali. 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 obecnie oczekuje 2.073 osób.  

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  dysponuje 7.920 lokalami o powierzchni 385.755,82 m2  w tym:  

• na osiedlu Kopernik I   – 4.050 lokali  

• na osiedlu Kopernik II   – 1.076 lokali  

• w pozostałej części miasta  – 2.794 lokale  

Na mieszkania oczekuje 81 członków. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”  dysponuje 6.564 lokalami o łącznej powierzchni 

365.152,12 m2.  

• Jednostka A osiedla Piekary – 3.026 lokali 

• Jednostka B osiedla Piekary – 862 lokale 

• Jednostka C osiedla Piekary – 2.676 lokali  

Na mieszkania oczekuje obecnie 938 członków i 2.457 kandydatów2. 

 

1.1.5. Infrastruktura techniczna 
 
Sieć wodno - kanalizacyjna 

Legnica posiada 284 km sieci wodociągowej i 246 km sieci kanalizacyjnej. Na 4666 przyłączy 

budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej przypada  3854 mających dostęp do miejskiej kanalizacji.  

 Zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosi w ciągu roku 3871 dam3, (1 dam3=1000 m3), 

zaś do sieci kanalizacyjnej odprowadzane jest 4763 dam3 ścieków. 

 

Tabela 2. Wodoci ągi i kanalizacja  

                                                           
2 Dane otrzymano z ZGM i spółdzielni mieszkaniowych 
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Sieć w km 3 
Połączenia prowadz ące4 

do budynków 
mieszkalnych 

Wodociągo
wa 

kanalizacyjna wodociągowa kanalizacyjna 

Zużycie wody z 
wodoci ągów w 
gospodarstwac
h domowych w 

dam 3 

Ścieki 
odprowadzane 

sieci ą 
kanalizacyjn ą w 

dam 3 

284 246 4 666 3 854 3 871 4 763 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2003r.. Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 

 

Dostawcą usług komunalnych z zakresu produkcji i dystrybucji wody pitnej oraz odprowadzania i 

oczyszczania ścieków jest Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna. Podmiot 

ten działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z 15 września 2000r. (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z 

późn. zm.), Statutu Spółki z dnia 29 czerwca 1992r. oraz ustaw: 

• o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. 

(Dz. U. z 2001r., Nr 72, poz. 747),  

• o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 

171 poz. 1037 z późn. zm.),  

• o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 9, poz. 43 z 

późn. zm.).  

 

Podstawą działania Spółki jest również:  

• decyzja Zarządu Miasta Legnicy z dnia 10 lipca 2002r. o udzieleniu Legnickiemu 

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. zezwolenia na prowadzenie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  

• uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na obszarze Legnicy (Dziennik Urz. Woj. Dolnośląskiego dnia 3 

lutego 2003r. Nr 11, poz.274)  

 

Zakład zajmujący się produkcją wody znajduje się na Przybkowie ( nazwa dawnej podlegnickiej 

wsi, obecnie integralnej dzielnicy miasta). Posiada zdolność produkcji wody 103 tys. m3/d. Zakład 

wykorzystuje wody powierzchniowe z rzeki Kaczawy, które poddawane są odpowiednim obróbkom 

technologicznym. O wysokiej jakości wody wytwarzanej w przez LPWiK świadczy fakt, iż spełnia 

wymagania nie tylko przepisów krajowych, ale również Unii Europejskiej.  

W ostatnich latach daje się zaobserwować spadek popytu na wodę, z 48 tys.m3/d w 1989 r. do 30 

tys. m3/d w 2000 roku. 

 

                                                           
3 Dane LPWiK w Legnicy 
4 Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego za rok 2003. Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 
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Budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków rozpoczęto w 1974 roku. 

Nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ul. 

Spokojnej 1 w Legnicy. Oddawano ją do użytku etapami. W roku 1974 oddano do 

eksploatacji część mechaniczną, 10 lat później część biologiczną, a w 1991 oddano 

przeróbkę osadów. 

Po kolejnym etapie modernizacji zakończonej w 2002r. ze ścieków usuwane są związki biogenne. 

Obecnie LPWiK jest w stanie zutylizować metodami mechaniczno-biologicznymi 50 tys. m3 

ścieków na dobę, osiągając 90 % redukcji zanieczyszczeń. W ten sposób na wiele lat rozwiązano problem 

oczyszczania ścieków miejskich, chroniąc jednocześnie przed dalszym zanieczyszczeniem rzekę 

Kaczawę i Odrę. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do potoku Kopanina i dalej poprzez rzekę 

Wierzbiak trafiają do Kaczawy. Spełniają one normy unijne oraz surowe normy dotyczące zawartości 

ścieków oczyszczonych zapisane w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 05.11.1991 r. w sprawie odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. 

Dziś Oczyszczalnia obsługuje nie tylko ponad stutysięczne miasto, ale oferuje swe usługi 

okolicznym gminom, z których już niektóre zostały podłączone do ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej.  

Dzięki podłączeniu do oczyszczalni ścieków gminy Kunice, udało się zatrzymać 

postępujący proces degradacji znajdującego się tam jeziora. 

 

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)5. 

 Sieci elektryczno-energetyczne eksploatowane są przez EnergiaPro Koncern Energetyczny 

Oddział w Legnicy. 

 

 

Sieć gazowa 

 

Tabela 3. Sieć gazowa  

                                                           
5 Program rewitalizacji Kartuz, rejonu ulic Henryka Pobożnego i Dworcowej – historycznych obszarów 
Legnicy 
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Gaz Energia elektryczna 

Sieć w km 

Połączenia 
prowadz ące do 

budynków 
mieszkalnych 

odbiorcy zużycie w dam3 

Odbiorcy 
Gospodars
twa 
domowe  

Zużycie w 
MW h 

130,3 3 857 32 362 13 145 38 183 64 582 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2003r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 

 

Miejska sieć gazowa ma długość  ponad 130 km. Gwarantuje ona dostawy gazu 32 362 

odbiorcom. Właścicielem gazociągu w Legnicy jest Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o. we 

Wrocławiu Oddział Legnica. 

 

Infrastruktura energii cieplnej 

 

 Scentralizowanym systemem ciepłowniczym w Legnicy zarządza Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej S.A. (WPEC S.A.). Miejski system oparty jest na trzech źródłach ciepła: 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. 
 

Gospodarka odpadami 

 
 Odpady komunalne 

Źródłami odpadów są gospodarstwa domowe, instytucje oraz zakłady 

przemysłowe. 

W mieście gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona jest głównie przez : 

• Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - Zakład 

Oczyszczania Miasta, 

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel - Legnica sp. z o.o. 

    Powyższe przedsiębiorstwa  wyposażone są w odpowiedni sprzęt, którym 

odpady wywożone są na składowisko odpadów komunalnych. 
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Na terenie miasta prowadzona jest   selektywna zbiórka surowców wtórnych: 

papieru, szkła, tworzyw sztucznych. Obecnie rozstawione są 192 pojemniki o objętości 

1,5m3 każdy.  

Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy instalacji odzysku i 

wykorzystania biogazu z odpadów komunalnych. Proces odgazowywania korzystny 

będzie dla środowiska, ograniczy gromadzenie się gazów oraz zmniejszy ich emisję do 

atmosfery. 

 

Odpady przemysłowe 

Wszystkie zakłady zobowiązane są do prowadzenia ilościowej i jakościowej 

ewidencji odpadów oraz do przestrzegania szczególnych zasad odnośnie 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. 

Wszystkie podmioty wytwarzające takie odpady muszą mieć podpisane umowy 

ze specjalistycznymi firmami unieszkodliwiającymi te odpady. 

 

Infrastruktura komunikacyjna  

 

O ważnej pozycji Legnicy w układzie komunikacyjnym Dolnego Śląska decyduje przede 

wszystkim skrzyżowanie autostrady A4 z drogą krajową nr 3. Są to główne ciągi drogowe obsługujące 

ruch na osi wschód – zachód i północ – południe. Ponadto rozwinięta infrastruktura kolejowa, legnickie 

lotnisko oraz bliskość granic zachodniej i południowej decydują o dużym znaczeniu miasta. 

Układ komunikacyjny Legnicy powiązany jest z ciągami dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych. W poszczególnych kategoriach dróg znajdują się następujące ulice układu 

komunikacyjnego Legnicy: 

Komunikacja drogowa   

drogi krajowe 

• droga nr 3 – ulice: Rondo Unii Europejskiej, Zachodnia, Jaworzyńska 

• droga nr 94 – ulice: Chojnowska, Piastowska, Pocztowa, Kartuska, S.Czarnieckiego, Wrocławska 

droga wojewódzka 

• droga nr 364 – ulica: Złotoryjska, 

drogi powiatowe:  

• Słubicka, Bagienna, Głogowska, B. Prusa, M. Skłodowskiej-Curie 

• Bydgoska, Szczytnicka, Pątnowska, Spokojna, Kunicka 

• Rzeszotarska 
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• Bobrowska, Działkowa, Senatorska 

• Nowy Świat, Hutników, Lotnicza, Marynarska, A. Asnyka 

• M. Rataja, Grunwaldzka, W. Grabskiego 

• Oświęcimska, A. Mickiewicza 

• F. Skarbka, Wielona, J. Libana 

• Wrocławska (od Witelona do II Armii WP) , II Armii WP, J. Piłsudskiego, W. Sikorskiego, Sudecka, 

Koskowicka, J. Iwaszkiewicza 

• S.Moniuszki, Rzeczypospolitej, Zamiejska, Nowodworska 

• Wielkiej Niedźwiedzicy  

• Gniewomierska 

• Smokowicka 

Procentowy i kilometrowy udział poszczególnych dróg w układzie komunikacyjnym miasta 

przedstawia się następująco:  

 

Tabela 4. Wykaz dróg 

Drogi krajowe 18,49 km 7,31% 

drogi wojewódzkie 6,09 km 2,41% 

drogi powiatowe 48,14 km 19,03% 

Drogi gminne 180,23 km 71,25% 

Ogółem 252,95km 100,00% 

 

Najbardziej obciążone ulice ruchem tranzytowym i lokalnym miejskim to: 

• II Armii WP 

• al. Rzeczypospolitej 

• Pocztowa 

• Kartuska 

• S. Czarnieckiego 

• Chojnowska 

• J. Piłsudskiego 

• Wrocławska 

Najbardziej obciążone ruchem skrzyżowania to: 

• pl. T. Wilsona (Wrocławska-Witelona-J.Libana) 

• II Armii WP-J.Piłsudskiego-S.Moniuszki-Rzeczypospolitej) 

• Pocztowa-Kartuska-J.Libana 
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• Nowodworska-Jaworzyńska (obwodnica zachodnia) 

• Jaworzyńska-Zachodnia (obwodnica zachodnia) 

• S.Czarnieckiego-S.Moniuszki-Wrocławska 

 

W granicach administracyjnych Legnicy znajduje się 500 ulic o łącznej długości 251,8 km 

zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). Są to: 

• 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 56,8 km – drogi gruntowe. 

 

Głównym problemem komunikacyjnym miasta jest fakt, iż znaczna część ruchu tranzytowego 

odbywa się przez jego centrum. Poza utrudnieniem, jakim są powstające „korki drogowe”, wpływa to 

niekorzystnie na miejską starówkę oraz przyczynia się do obniżenia bezpieczeństwa drogowego. 

Istniejące połączenia drogowe muszą obsłużyć szybko rosnącą ilość pojazdów. Na dzień 30.05.2004 r. 

zarejestrowane były 31.193 pojazdy, w tym 23.053 pojazdy osobowe (dla porównania na koniec grudnia 

2002 – zarejestrowanych było 26.867 pojazdów, w tym 21.022 osobowych)6. 

 Wydaje się, iż w znacznej mierze problemy te powinna rozstrzygnąć obwodnica zachodnia, której 

ostatni odcinek przewiduje się do oddania jesienią 2005 r. Widać to na przykładzie odcinków obwodnicy 

już oddanych do eksploatacji, które przejęły na siebie znaczną część ruchu do tej pory przebiegającego 

przez centrum Legnicy.  

Transport publiczny 

Transport publiczny na terenie Legnicy jest obsługiwany przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp. z o.o. (MPK Legnica). Spółka miejska, działająca od 1995 r. powstała na bazie 

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy. 

MPK jest największym przewoźnikiem ruchu pasażerskiego w Legnicy. W roku 2003 MPK 

przewiozło prawie 13,5 mln. pasażerów. 

Obecnie MPK dysponuje następującym taborem: 

 

Tabela 5. Tabor autobusowy MPK Legnica 

 1994/1995 WPK 2004 MPK 

Ilość autobusów 135 78 

stan 90% zamortyzowanych w tym 50 autobusów nowej generacji 

 



PROGRAM REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA I CZĘŚCI OBRĘBU FABRYCZNA W LEGNICY 

 

 20 

Ilość autobusów, którą dysponuje MPK daje ograniczone możliwości rozbudowy 

sieci połączeń w samej Legnicy jak również z okolicznymi miejscowościami. 

 

 

Rys2. Schemat linii komunikacji miejskiej w Legnicy 

 

Największe obciążenia pasażerskie występują na liniach miejskich obsługujących 

osiedla Piekary/Kopernik z centrum miasta. Dotyczy to zwłaszcza linii 15 i 16 w 

mniejszym stopniu 3, 6, 9. Największe obciążenia tych linii notuje się w porannym 

szczycie trwającym do godziny 8.00 i popołudniowym, przede wszystkim między 

godziną 15.00 a 16.30. Spowodowane jest to przede wszystkim: 

• przemieszczaniem  się do pracy / powrotem z pracy, 

• przemieszczaniem  się do szkół - średnich, wyższych (szczególnie do  PWSZ) / 

powrotem. 

                                                                                                                                                                                            
6 Dane na podstawie informacji otrzymanych w Wydziale Spraw Osobowych UM 
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Pasażerowie korzystający z miejskich linii autobusowych mogą przy pomocy 

dwóch (góra trzech) autobusów przemieścić się z jednego na drugi koniec miasta. Jest 

to niewątpliwym udogodnieniem komunikacji MPK.   

MPK obsługuje również linie pozamiejskie docierając do Prochowic, Jawora, 

Złotoryi, Krotoszyc, Janowic Dużych, Grzybian. 

 Pozamiejski transport autobusowy obsługiwany jest m.in. przez PPKS Legnica, 

którego tradycje sięgają  1945 roku. Spółka posiada dwie placówki terenowe w Złotoryi i 

Jaworze. 130 autobusów przewozi rocznie ok. 8,5 mln osób. Firma jest także 

znaczącym pracodawcą w regionie – w sumie zatrudnia 256 osób. Świadczy usługi 

przewozowe na obszarze Dolnego Śląska obsługując kilkadziesiąt linii (zwłaszcza z 

terenu byłego województwa legnickiego) oraz ruch dalekobieżny na terenie całej Polski. 

 Od kilkunastu lat dynamicznie rozwija się prywatny transport pasażerski, 

obsługujący trasy wykraczające poza granice powiatu (w przypadku Legnicy – 

gminy/miasta na prawach powiatu). Świadczenie usług przez prywatnych przewoźników 

odbywa się na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa.  

 Legniczanie mają możliwość korzystania z 28 zarejestrowanych przez Urząd 

Marszałkowski we Wrocławiu podmiotów zajmujących się przewozami. Prywatni 

przewoźnicy obsługują praktycznie większość miast, miasteczek i wsi byłego 

województwa legnickiego.  

 Historia kolei żelaznej w Legnicy sięga 19 października 1844 roku, kiedy to 

uruchomiono połączenie miasta z Wrocławiem. Był to odcinek tzw. kolei Dolnośląsko 

Monachijskiej łączącej Wrocław z Berlinem i Dreznem. Legnica w krótkim czasie stała 

się ważnym węzłem komunikacyjnym uzyskując połączenia kolejowe ze wszystkimi 

ważniejszymi miastami regionu.  
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 Przez wiele lat kolej była najważniejszym przewoźnikiem, zarówno w ruchu 

towarowym jak i pasażerskim. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu  pasażerski ruch 

kolejowy przeszedł  zasadnicze zmiany. Dążąc do redukcji kosztów, sukcesywnie 

zamykano deficytowe połączenia pasażerskie, zostawiając jedynie połączenia o 

największym obłożeniu. Część połączeń przejęła komunikacja autobusowa, nastąpił 

także dynamiczny wzrost liczby prywatnych środków transportu, niejednokrotnie 

tańszych niż komunikacja kolejowa. 

 Regularnie funkcjonujący samochodowy transport pasażerski w Legnicy 

spowodował, iż diametralnie zmniejszyło się zainteresowanie przede wszystkim 

korzystaniem z pociągów w połączeniach z pobliskimi miejscowościami. Rozwój 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy (stale rosnąca liczba studentów) 

spowodowała także naturalne odciążenie korzystających z usług PKP studentów do 

niedawna dojeżdżających zwłaszcza do Wrocławia i innych ośrodków akademickich.  

 Lotnisko usytuowane jest na wschodnio – południowych obrzeżach miasta. 

Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Lotnisk Cywilnych w dniu 7 kwietnia 1999r. pod 

numerem 47 jako lotnisko cywilne o kodzie referencyjnym 3 B. z drogą startową o 

nawierzchni sztucznej. W stanie obecnym lotnisko może przyjmować samoloty małej i 

średniej wielkości. Obsługa dużych samolotów pasażerskich jest niemożliwa ze względu 

na niewystarczającą długość pasa startowego oraz brak odpowiedniej infrastruktury 

technicznej. 

  

Identyfikacja problemów miasta 

 

Większość problemów miasta w zakresie infrastruktury technicznej dotyczy niszczejących 

obiektów użyteczności publicznej, zdekapitalizowanego stanu technicznego wielu miejskich 

nieruchomości oraz opóźnienia inwestycji drogowych. Lawinowo wzrastająca liczba samochodów jest 

poważnym problemem dla miasta i jego mieszkańców. Niedostateczna liczba parkingów oraz brak 

obwodnic miejskich powodują, iż komunikacja samochodowa napotyka wciąż na poważne bariery.  

Wydaje się, iż częściowo problem ruchu tranzytowego odbywającego się ścisłym centrum miasta, w 

niedługim czasie powinna rozwiązać planowana kolejna obwodnica miasta. Ponadto większość dróg 

miejskich jest w złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego remontu. 
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Odrestaurowane zabytki oraz interesująca historia Legnicy przy odpowiedniej promocji są w 

stanie zapewnić miastu dalszy rozwój turystyki oraz przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy w 

sektorze turystycznym  

   

 

 

 

 

 

1.2. Gospodarka 
 

1.2.1. Główni pracodawcy, struktura i trendy 

 

Przez wiele lat gospodarczy charakter regionu kształtował przemysł miedziowy. Zakłady 

zajmujące się wydobyciem oraz przetwórstwem rud metali były dominującym pracodawcą w regionie i 

decydowały o przemysłowym charakterze Legnicy. Sytuacja zmieniła się diametralnie na początku lat 90 

XX w. Wiele zakładów nie poradziło sobie z procesami restrukturyzacji, upadły lub zostały zlikwidowane. 

Coraz większego znaczenia zaczęły nabierać inne gałęzie gospodarki. Lata 90 to okres dynamicznego 

rozwoju handlu i usług oraz wzrostu ilości rejestrowanych małych i średnich podmiotów gospodarczych. 

By zapobiec rosnącemu gwałtownie bezrobociu, na sąsiadujących z autostradą A4 terenach 

ustanowiono Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W LSSE (miasto Legnica, bez podstref w 

Polkowicach, Krzywej, Legnickim Polu, Lubinie i Złotoryi) swoją działalność ulokowało już 17 firm, w 

większości z kapitałem zagranicznym. 

• Winkelmann Polska Sp. z o.o. 

• UZIN Polska Produkty Budowlane Sp. z o.o. 

• Gruca S.C.  

• Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o. 

• Brugman Fabryka Grzejników  Sp. z o.o.  

• GATES Polska Sp.z o.o. 

• Sektim Sp. z o.o.  

• C + P Systemy Meblowe Sp. z o.o. 

• ADO Sp. z o.o.  

• Animak-Kopcza S.C. 

• Alfa-Plus Sp. z o.o.  

• SAI AUTOMOTIVE Polska Sp. z o.o. 

• Wezi-Tec Sp. z o.o.  
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• TBMeca  

• Huras Sp. z o.o. 

• Härter Automatyzacja Sp. z o.o. 

• Hörman Legnica Sp. z o.o. 

   

 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. 

 

Spółki partnerskie  –     7 

Spółki akcyjne  –   21 

Spółki z o.o.   – 536 

Spółki jawne   –   86 

Spółki komandytowe –     6  

Razem    – 656  

 

 
 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.  

   

Do największych firm, zatrudniających najwięcej osób należy zaliczyć: 

• 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, 

                                                           
7 Dane na podstawie informacji otrzymanych w Wydziale Rozwoju Miasta UM 
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• 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., 

• “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., 

• 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. 

 

1.2.2. Struktura podstawowych bran ż gospodarki znajduj ących si ę na 

terenie miasta 

 
Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej  
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W tym  
 

ogółem  
przemysł budownict

wo 
Handel i 
naprawy 

Transport, 
gospodarka 
magazynow
a i łączno ść 

Obsługa 
nieruchomo
ści i firm; 

nauka 

Ochrona 
zdrowia i 

opieka 
społeczna 

12 253 911 1 235 4 354 1 006 2 169 602 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2003r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 

 

Większość przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie miasta jako główny przedmiot działalności 

przedstawiło handel i naprawy (4 354). Znaczna część to zakłady przemysłowe (911) oraz budowlane (1 

235). Także transport (1 006) i obsługa firm i nieruchomości (2 169) ma duże znaczenie dla lokalnej 

gospodarki. 

 

1.2.3. Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w dan ych 

sektorach 

 

Z ogółu 27 678 zatrudnionych najwięcej pracuje w przemyśle (7 361). Znaczną liczbę miejsc pracy 

generuje także transport, obsługa nieruchomości oraz ochrona zdrowia i opieka społeczna. Do ważnych 

gałęzi gospodarki mależy także zaliczyć edukację i handel 

 

 

Tabela 7. Struktura osób pracuj ących (wg sekcji)  

 Z ogółem 

Ogółem  
W tym 
kobiety  przemysł  budownictwo  Handel i 

naprawy  
Transport 
i łączność  

Obsługa 
nieruchomo ści  edukacja  

Ochrona 
zdrowia i 

opieka 
społeczna  

27 678 14 052 7 361 1 694 2 546 2 776 3 249 2 353 2 899 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2003r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 

 

 

1.3. Sfera społeczna 
 
1.3.1. Struktura demograficzna i społeczna  
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Na koniec 2003 roku Legnicę zamieszkiwało 106 525 osób. Wśród ludności miasta przeważały 

kobiety (55 943). Na 100 mężczyzn przypadało statystycznie 110,59 kobiet. W stosunku do roku 

poprzedniego można zauważyć nieznaczny spadek liczby ludności. 

 

Tabela 8.  Ludno ść 

Ogółem Mężczyźni Kobiety Na 1 km 2 
Kobiety na 

100 
mężczyzn 

106 525 50 582 55 943 1902,23 110,59 

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego na koniec 2003 

 

W wieku produkcyjnym było 69 628 mieszkańców miasta, w wieku przedprodukcyjnym były 

22 094 osoby, zaś wiek poprodukcyjny osiągnęło 15 173 Legniczan (dane za 2002 r.).  

 

 

 

 

Tabela 9. Ludno ść w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym . 

Przedprodukcyjny 

Ogółem  
Razem 0-2 3-6 7-12 13-15 16-17  

Produkcyjny  Poprodukcyjny  

106 895 22 094 2 691 4 063 7 579 4 352 3 409 69 628 15 173 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2003r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

 

Sytuacja demograficzna Legnicy jest charakterystyczna dla całego społeczeństwa polskiego. 

Cechuje ją ujemny przyrost naturalny i sukcesywne starzenie się społeczeństwa. W roku 2002 liczba 

zgonów (987) przeważała nad liczbą narodzin (904), na 1000 mieszkańców zawierano 4,4 małżeństwa. 

 

Tabela 10. Ruch naturalny ludno ści  

Małżeństwa  Urodzenia  Zgony  Przyrost 
naturalny  Małżeństwa  Urodzenia 

żywe Zgony  Przyrost 
naturalny  

W liczbach bezwzgl ędnych na 1000 mieszka ńców 

470 904 987 -83 4,4 8,4 9,2 -0,8 
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Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego za rok 2003. Urząd Statystyczny we 

Wrocławiu 

 

 

Tabela 11. Ludno ść wg poziomu wykształcenia  

Wykształcenie 

W tym 

  średnie   
ogółem 

wyższe policealne razem zawodowe ogólnokształc ące Zawodowe 
(zasadnicze) 

podstaw
owe 

106 895 9 443 3 629 35 007 24 416 10 591 25 758 34 582 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2003r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

 

9 443 mieszkańców Legnicy posiadało dyplom wyższej uczelni, wykształcenie policealne miało 

3 629 osób. Najliczniejszą grupą były osoby z wykształceniem średnim 35 007. Swoją edukację na 

poziomie szkoły zawodowej zakończyło 25 758, wykształcenie podstawowe miało 34 582 mieszkańców 

Legnicy.  

 

W październiku 2004 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy zarejestrowanych było 9512 

mieszkańców miasta. Było to o 138 osób mniej niż na początku roku i o 494 osoby mniej niż w styczniu 

roku 2003. Wśród osób bezrobotnych nieznacznie więcej było kobiet (4916). Prawo do zasiłku 

przysługiwało 1618 osobom. 

Najwięcej osób bezrobotnych było w wieku 45 – 59 lat (2724). Są to osoby będące w szczególnie 

niekorzystnym położeniu, ze względu na mniejsze możliwości adaptacji w nowych warunkach pracy. Tylko 

nieznacznie lepiej kształtowała się sytuacja osób w wieku 25 – 34 lata (2498) oraz w wieku 35 – 44 lata 

(1924). Bezrobocie jest także poważnym problemem wśród osób najmłodszych, dopiero 

rozpoczynających swoją karierę zawodową. W wieku 18 – 24 lata zatrudnienia nie mogło znaleźć 1830 

osób. Barierą niejednokrotnie przekreślającą szanse na znalezienie pracy przez tę grupę osób jest brak 

doświadczenia zawodowego. Stąd wielkie znaczenie mają programy stażowe, stypendialne wdrażane 

przez Powiatowe Urzędy Pracy, mające na celu aktywizację zawodową ludzi młodych.   

Analizując statystyki bezrobocia odnajdujemy potwierdzenie tezy, że jest ono ściśle powiązane z 

poziomem wykształcenia. 513 mieszkańców Legnicy będących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy 

legitymowało się wykształceniem wyższym. 2146 osób bezrobotnych miało wykształcenie policealne i 

średnie zawodowe, 701 średnie ogólnokształcące. Najwięcej osób bezrobotnych to absolwenci 

zasadniczych szkół zawodowych (3260) oraz osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (2892). 

 



PROGRAM REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA I CZĘŚCI OBRĘBU FABRYCZNA W LEGNICY 

 

 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Bezrobocie na terenie gminy  

Miasto Legnica 

(Stan na koniec pa ździernika 2004 r.)  

wyszczególnienie  

I II III IV V VI VII VIII IX X 

o 10650 10636 10445 10276 10049 9827 9690 9616 9368 9512 Ogółem 
bezrob. 

W tym: 
k 5385 5314 5213 5084 5011 4937 4926 4903 4769 4916 

o 2118 2159 2064 1955 1921 1832 1757 1704 1630 1618 Z prawem do 
zasiłku 

k 1083 1095 1041 957 952 917 893 880 854 831 

o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wg wieku:  

15-17 lat k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

o 1978 1925 1885 1876 1771 1771 1806 1811 1663 1830 18-24 

k 1047 1012 999 988 934 938 968 982 873 1000 

o 2819 2854 2797 2731 2702 2595 2515 2516 2494 2498 25-34 

k 1542 1540 1518 1475 1485 1448 1422 1416 1404 1412 

o 2308 2298 2223 2159 2141 2077 2044 1991 1934 1924 35-44 

k 1237 1223 1169 1111 1107 1077 1074 1050 1042 1037 

o 3052 3058 3025 2990 2921 2865 2801 2779 2748 2733 45-54 

k 1432 1411 1396 1375 1351 1333 1317 1314 1304 1315 

o 426 431 447 456 449 458 460 454 463 459 55-59 

k 126 128 131 135 134 141 145 140 146 151 
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o 67 70 68 64 65 61 64 65 66 68 60-64 

k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

o 451 457 437 454 451 470 531 541 494 513 Wykształcenie: 

wyższe k 246 247 230 239 240 270 337 345 306 317 

o 2418 2418 2342 2300 2266 2231 2200 2180 2131 2146 Polic i śr.zaw. 

k 1454 1457 1418 1380 1367 1351 1338 1321 1288 1312 

o 702 689 700 707 686 694 689 714 689 701 Śr.ogólnokszt. 

k 521 504 511 521 508 509 502 525 504 516 

o 3846 3855 3781 3701 3597 3472 3359 3319 3192 3260 zasad. zawod. 

k 1588 1562 1520 1456 1432 1370 1344 1342 1300 1366 

o 3233 3217 3185 3114 3049 2960 2911 2862 2862 2892 gimn. i poniżej 

k 1576 1544 1534 1488 1464 1437 1405 1370 1371 1405 

o 545 550 544 532 521 514 499 484 488 482 Staż pracy: 

Do 1 roku k 305 307 303 298 292 290 272 268 272 271 

o 1581 1578 1540 1524 1521 1487 1434 1340 1396 1417 1-5 

k 773 767 755 754 760 744 728 730 719 735 

o 1295 1320 1299 1261 1241 1207 1185 1172 1141 1155 5-10 

k 699 705 691 666 663 649 636 633 620 627 

o 1847 1847 1791 1762 1721 1666 1653 1641 1589 1580 10-20 

k 992 980 945 910 909 888 895 889 873 862 

o 1602 1617 1591 1532 1494 1449 1412 1369 1336 1303 20-30 

k 744 741 720 676 662 648 643 632 621 619 

o 188 188 193 182 172 170 162 158 155 156 30lat i więcej 

k 45 45 45 34 34 31 32 32 32 34 

o 3592 3536 3487 3483 3379 3334 3345 3362 3263 3419 Bez stażu 

k 1827 1769 1754 1746 1691 1687 1720 1719 1632 1768 
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Źródło: Powiatowy Urząd pracy w Legnicy 

 

 

Optymizmem napawa fakt, iż odnosząc dane statystyczne z października 2004 r. do stycznia roku 

ubiegłego, generalnie we wszystkich kategoriach można dostrzec widoczną poprawę. Wciąż jednak 

bezrobocie oscylujące wokół 20% jest wartością bardzo wysoką, znacznie odbiegającą od średniej 

europejskiej.  

 

 

Tabela 13. Struktura dochodów bud żetowych miasta Legnicy  

W tym 

Dochody własne 

W tym podatek 
 ogółem  

razem 
 
 

Od 
nieruchomo ś

ci 
 

Dochodowy 
od osób 
fizycznych 

 

Subwencje 
ogólne 

Dotacje z 
budżetu 
państwa 

w tysi ącach złotych 

Ogółem na 1 
mieszka ńca 

238 888,3 99 430,3 35 560,6 28 401,1 83 676,3 53 347,8 2 230,50 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2003r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

 

Dochody własne budżetu miasta wyniosły w 2002 r. 99 430,3 tyś. PLN, z czego 35 560,6 tyś. PLN 

stanowił podatek od nieruchomości, zaś 28 401,1 tyś. PLN podatek od osób fizycznych. Subwencje 

ogólne zasiliły miejski budżet kwotą 83 676,3 tyś. PLN, natomiast dotacje budżetowe wyniosły  53 347,8 

tyś. PLN. Średni dochód na jednego mieszkańca wyniósł 2 230,5 PLN, przy średniej krajowej wynoszącej 

1575 PLN. 

 

Tabela 14. Wydatki bud żetowe gminy według działów  

W tym 

ogółem Gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska 

Gospodarka 
mieszkaniow

a 

Oświata i 
wychowanie  

Kultura i 
ochrona 

dziedzictwa 
narodowego  

Ochrona 
zdrowia i 

opieka 
społeczna 

w tysi ącach złotych 

Ogółem na 1 
mieszka ńca 

249 964,1  5 336,5 11 687,7 85 876,5 9 503,2 41 963,6 2 333,91 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2003r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 
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W analizowanym okresie czasu wydatki miasta nieznacznie przewyższały jego dochody i wyniosły 

249 964,1 PLN. Największą pozycją dla miejskiego budżetu stanowiły oświata i wychowanie oraz ochrona 

zdrowia i opieka społeczna. Władze miejskie mają świadomość, iż tylko dobrze wyedukowane 

społeczeństwo może stać się motorem rozwoju gospodarczego i decydować o konkurencyjności lokalnej 

gospodarki. Martwi natomiast fakt, że co 10 mieszkaniec Legnicy korzysta z różnych form pomocy 

społecznej. 

  

Sport i kultura 

W Legnicy znajdują się dwa stadiony sportowe, będące własnością miasta, które 

zostały przekazane w użytkowanie klubom sportowym: 

• Stadion miejski im. Orła Białego ASPN „Miedź” w parku miejskim, 

• Stadion KS „Konfeks” przy ul. Grabskiego, 

• Baza szkoleniowa ASPN “Miedź” przy ulicy Świerkowej. 

 

W trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdują się: 

1. Hala widowiskowo-sportowa ul. Lotnicza. 

2. Hala sportowa ul. Głogowska. 

3. Hala sportowa ul. Sejmowa. 

4. Korty tenisowe ul. Ogrodowa. 

5. Korty tenisowe ul. Sejmowa. 

6. Baseny kąpielowe ul. Stroma. 

7. Basen kąpielowy ul. Radosna. 

8. Kąpielisko KORMORAN ul. Kąpielowa. 

9. Ośrodek Wypoczynkowy w Jezierzanach. 

10. Kemping w Legnickim Polu. 

11. Siłownia kulturystyczna ul. Głogowska. 

12. Budynek dyrekcji ul. Najświętszej Marii Panny. 

13. Pawilon służb technicznych ul. Łokietka. 

 

Tabela 15. Wykaz klubów sportowych w Legnicy  

 
Lp.  

Nazwa klubu Dyscyplina 

1. KS “Konfeks” tenis stołowy 
piłka nożna 
brydż sportowy 

2. Ośrodek Sportów Łuczniczych  
“Strzelec” 

łucznictwo 

3. Klub Karate do-Shotokan “Tora” karate shotokan 
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pływanie 
4. Klub Sportowy “Olimpia” koszykówka chłopców 
5. Kolejowy Klub Sportowy “Piast” szermierka 
6. Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy “Ikar” 
piłka siatkowa 

7. Legnicki Klub Karate karate kyokushin 
8. Ludowy Klub Sportowy “Legrol” kolarstwo 

podnoszenie ciężarów 
9. Klub Sportowy “Lew” koszykówka dziewcząt 
10. Klub Sportowy“Ikar Inkasso Reform” siatkówka 

chłopców 
11. Klub Piłki Ręcznej “Miedź” piłka ręczna 
12. Ognisko TKKF “Śródmieście” sporty siłowe 
13. Ognisko TKKF “Olimp” sporty siłowe , gimnastyka 

korekcyjna aerobik 
kickboxing 
kolarstwo górskie 

14. Legnicki Klub OYAMA KARATE karate oyama 
15. Klub Karate do-Shotokan “Wankan” karate shotokan 

pływanie 
16. Legnickie Stowarzyszenie 

“Futbol -5” 
halowa piłka nożna 

17. Legnickie Towarzystwo Ringo ringo 
18. Ks Dejon&Dąbrowski kolarstwo 
19. Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej 

“Miedź” 
piłka nożna 

20. Uczniowski Klub Sportowy “Miedziak” piłka ręczna 
21. Uczniowski Klub Sportowy “Skrzat” łucznictwo 
22. Uczniowski Klub Sportowy “ZNICZ” tenis ziemny 
23. Uczniowski Klub Sportowy “Rolnik” podnoszenie ciężarów 
24. Uczniowski Klub Sportowy przy I LO koszykówka , piłka ręczna 
25. Uczniowski Klub Sportowy 

“Błyskawica” 
lekkoatletyka , gry zespołowe , 
tenis stołowy 

26. Autonomiczna Sekcja Szachowa 
“Miedź” 

szachy 

27. Uczniowski Klub Tańca Sportowego 
“Lew” 

taniec sportowy 

28. Uczniowski Klub Sportowy “ Ogniwo” szachy 
29. Stowarzyszenie Górskie “Lemur” wspinaczka górska 
30. Legnicki Klub Sportów Siłowych sporty siłowe 
31. Klub Koreańskiej Sztuki Walki 

“Taekwon-do” 
taekwon-do 

32. Legnickie Towarzystwo Sportowo-
Rekreacyjne 

zawody rekreacyjne 

33. Klub Sportowy Sekcja “Aikido” aikido 
34. Legnicka Sekcja Podnoszenia 

Ciężarów UKS “HEROS” 
podnoszenie ciężarów 

35. Klub Płetwonurków “Conger” szkolenie płetwonurków 
36. Uczniowski Klub Szermierczy 

“Muszkieter” 
szermierka 

37. Legnickie Towarzystwo Biegów 
Narciarskich “ZM Legmet” 

biegi narciarskie 

38. Legnicki Klub Sportowy Głuchych piłka siatkowa mężczyzn 
39. Legnicki Klub tenisowy tenis ziemny 
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40. Społeczna Rada Kultury Fizycznej , 
Sportu i Rekreacji PKP w Legnicy 

sport i rekreacja 

44. Ognisko TKKF “Piekary” sporty siłowe 
gimnastyka korekcyjna 
aerobik 

45. Ognisko TKKF “Legmet” przy 
Zakładach Mechanicznych “Legmet” 

sport i rekreacja 

46. Ognisko TKKF “Hutnik” Huta Miedzi 
Legnica 

sport i rekreacja 

47. Ognisko TKKF “Sokół” sport i rekreacja 
48. Klub Uczelniany 

AZS-PWSZ 
sport i rekreacja 

49. Specjalistyczne Ognisko TKKF 
Carawaningu “Tabor” 

turystyka zmotoryzowana 

50. K.S.FIVE-STARS organizacja imprez 
51. Legnicki Szkolny Związek Sportowy organizacja imprez dla młodzieży 

szkolnej 
52. Parafialny Klub Sportowy“J.C. 

Bonum” 
organizacja imprez sportowych dla 
dzieci i młodzieży 

53. Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i 
Rekreacji 

sport dzieci 
i młodzieży 

54. UKS “Rodzina organizacja imprez sportowych dla 
dzieci i młodzieży 

55. UKS “Radio Plus” piłka siatkowa 
56. UKS “Dziewiątka” piłka ręczna 
57. KS “Zakaczawie” piłka nożna 
58. Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy strzelectwo 
59. OZPN organizacja rozgrywek ligowych 
60. Powiatowe Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 
kursy szkoleniowe 
ratowników 

61. UKS “Dolnoślązak” OHP filia Legnica organizacja imprez dla młodzieży 
z ohp 

62. Miedziowe Centrum Kolarstwa kolarstwo 
63. ZO PTTK w Legnicy organizacja imprez turystycznych 
64. Legnickie Towarzystwo Szachowe szachy 

 

 

Tabela 16. Wykaz uczniowskich klubów sportowych w L egnicy 

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Ikar” 
ul. Wierzyńskiego 1 

piłka siatkowa 55 ćwiczących 
5 szkoleniowców 

2. Uczniowski Klub Sportowy “Ogniwo” 
ul. Jordana 17 

szachy 25 ćwiczących 
1 szkoleniowiec 

3. Uczniowski Klub Sportowy “Miedziak” 
ul. Tatrzańska 9 

piłka ręczna 30 ćwiczących 
2 szkoleniowców 

4. Uczniowski Klub Sportowy “Skrzat” 
ul. Radosna 17 

łucznictwo 16 ćwiczących 
2 szkoleniowców 

5. Uczniowski Klub Sportowy “Błyskawica” 
ul.Wierzńskiego 1 

koszykówka 20 ćwiczących 
1 szkoleniowiec 

6. Uczniowski Klub Sportowy “Rolnik” 
ul. Jaworzyńska 219 

podnoszenie 
ciężarów 

20 ćwiczących 
2 szkoleniowców 

7. Uczniowski Klub Sportowy przy 
I LO 

koszykówka  
piłka ręczna 

25 ćwiczących 
2 szkoleniowców 
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Plac Klasztorny 7 piłka siatkowa 
8. Uczniowski Klub Tańca Sportowego “Lew” 

ul. Chojnowska 2 
taniec sportowy 16 ćwiczących 

2 szkoleniowców 
9. Uczniowski Klub Sportowy “Znicz” 

ul. Zielona 17 
tenis ziemny 24 ćwiczących 

2 szkoleniowców 
10. UKS “Radio Plus” 

ul. Polarna 1 
piłka siatkowa  
piłka ręczna 

30 ćwiczących 
2 szkoleniowców 

11. UKS “Dziewiątka” 
ul. Marynarska 31 

piłka ręczna  
koszykówka  
piłka nożna 

40 ćwiczących 
2 szkoleniowców 

12. Uczniowski Klub Szermierczy “Muszkieter” 
ul. Kolejowa 6 

szermierka 30 ćwiczących 
1,5 etatu szkoleniowca 

13. Uczniowski Klub Sportowy “Heros” 
ul. Korczaka 17 

podnoszenie 
ciężarów 

20 ćwiczących 
2 szkoleniowców 

14. UKS “Iskra” 
ul. Grabskiego 5 

koszykówka 20 ćwiczących 
1 szkoleniowiec 

15. Uczniowski Klub Tenisowy 
Ul. Radosna 17 

tenis ziemny 24 ćwiczących 
2 szkoleniowców 

16. Uczniowski Klub Sportowy “Znicz” 
Ul. Zielona 17 

tenis ziemny 22 ćwiczących 
1 szkoleniowiec 

 

 

W ostatnim czasie baza sportowo-rekreacyjna i oświatowa gminy Legnica została wzbogacona o 

następujące inwestycje: 

• Filia Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Krzemienieckiej - adaptacja przedszkola po wojskach FR 

(1998r.).  

• Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 9 (1998r.).  

• Oddanie do użytku segmentu C budynku dydaktycznego (1998r.) wraz z salą gimnastyczną i 

łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej (I kw. 2000r.).  

• II Liceum Ogólnokształcące - zakup i wymiana okien w sali gimnastycznej (1999r.). 

•  Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31 - remont dachu, wymiana okien, docieplenie 

budynku (wrzesień 2000r.).  

• Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Lotnicza 29 - prace remontowe i renowacyjne zabytkowej 

auli (2000r.).  

• Akademia Rycerska - wykonano prace związane z zabezpieczeniem obiektu: wzmocnienie ścian 

szczytowych, wykonanie stropów żelbetonowych, montaż konstrukcji ściągów w skrzydle "A" i "E"; 

zaimpregnowano więźbę dachową nad całością Akademii Rycerskiej; wykonano prace budowlane 

w skrzydle "C", rozpoczęto I etap budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego 

ogrzewania; wykonano podłoża pod posadzki, tynki ścian i sufitów I i II piętra w skrzydle "C", 

osadzono część stolarki drzwiowej (1998-2001r.). Oddano kolejnych 10 pomieszczeń do użytku 

LCK (2002r.).  

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Rycerska - modernizacja budynku dydaktycznego, 

sali gimnastycznej wraz z zapleczem (1999-2000r.). 
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• Basen przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej (1998r.). 

•  Zespół Szkół Nr 3 - budowa boisk naziemnych o nawierzchni syntetycznej, drogi, chodniki, 

trybuny i oświetlenie (1998r.). 

•  Szkoła Podstawowa Nr 4 - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z montażem 

sprzętu sportowego (1999r.).  

• Oddanie do użytku Kąpieliska "Kormoran" (1999r.) 

• Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31 - remont małej i dużej sali gimnastycznej (1999r.).  

• Remont sali gimnastycznej, budowa łącznika wraz z sanitariatami i szatniami, modernizacja 

dachu segmentu dydaktyczno-żywieniowego w SP nr 10 (luty 2000r.).  

• Zespół Szkół Nr 2, ul. Chojnowska 100 - budowa zespołu boisk w tym o nawierzchni syntetycznej, 

nagłośnienie szkoły, oświetlenie i ogrodzenie boisk (I kw. 2001r.).  

• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Złotoryjska 144 - budowa sali gimnastycznej 

(wrzesień 2002r.).  

• I Liceum Ogólnokształcące, Pl. Klasztorny 7 - pokrycie dachu na aulą i konserwacja więźby 

dachowej (2002r.).  

• Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Jaworzyńska 47 - oddanie do użytku budynku dydaktyczno-

żywieniowego (kwiecień 2003r.).  

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Senatorska 32 - oddanie sali i boiska sportowego 

(sierpień 2003r.).  

• Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1 - oddanie sali 

gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i jadłodajni (październik 2003r.) 

 

Kultura 

 

Gmina miejska jest ważnym inicjatorem życia kulturalnego w mieście. Aktywnie wspiera wszelkie 

imprezy kulturalne odbywające się na jego terenie, do tradycji przeszły już odbywające się corocznie dni 

Legnicy. Prócz gminy do głównych propagatorów życia kulturalnego w mieście należą: 

• Muzeum Miedzi 

• Galeria Sztuki 

• Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 

• Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 

• Legnicka Biblioteka Publiczna. 

 

Edukacja 

  

Wychowanie przedszkolne 



PROGRAM REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA I CZĘŚCI OBRĘBU FABRYCZNA W LEGNICY 

 

 37 

 Na terenie Legnicy funkcjonuje 21 placówek przedszkolnych, publicznych i niepublicznych. Ogółem 

do 31 oddziałów uczęszcza 677 dzieci. 

 Funkcje przedszkoli integracyjnych spełniają dwa ośrodki: Miejskie Przedszkole Nr 13 i Publiczne 

Przedszkole dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem.  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 w oddział wynosi 25,6. 

 

Gimnazja 

 

Edukację na poziomie szkoły gimnazjalnej młodzi legniczanie mogą kontynuować 

w 11 placówkach. W roku szkolnym 2003/2004 naukę w gimnazjach pobierało 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 młodzie ży i dorosłych 

 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne (dawne średnie) od lat przechodzi systematyczne 

przemiany. W ciągu ostatnich kilkunastu lat dał się zauważyć odwrót od średnich szkół 

zawodowych, zainteresowanie zyskały natomiast licea ogólnokształcące. Jeszcze na 

początku lat dziewięćdziesiątych XX w. na terenie miasta funkcjonowały jedynie dwie 

szkoły tego typu. Obecnie Legnica posiada 7 liceów ogólnokształcących, które oferują 

swoim uczniom naukę na różnych profilach odpowiadających zróżnicowanym 

zainteresowaniom licealistów. Tendencja taka świadczy o wzroście aspiracji 

edukacyjnych młodych ludzi, którzy dostrzegają zależność pomiędzy poziomem 

wykształcenia a swoimi przyszłymi szansami na rynku pracy. 
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W funkcjonujących na terenie miasta szkołach ponadgimnazjalnych w 242 

oddziałach uczy się 6.601 uczniów. 

Legnickie szkoły to: 

• Zespół Szkół nr 1 

w skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 20 Gimnazjum nr 43 

• Zespół Szkół nr 2 

w skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 15 Gimnazjum nr 5  

• Zespół Szkół nr 3 

w skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 3 Gimnazjum nr 4  

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w skład wchodzi: V Liceum Ogólnokształcące  

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 

w skład wchodzą: VI Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 1 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 

w skład wchodzą: VII Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 12 

Mazowiecka 3  

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 

w skład wchodzą: IV Liceum Ogólnokształcące (ukraińskie), Gimnazjum nr 10 

• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

w skład wchodzi: III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ochrony Środowiska, Liceum 

Profilowane, Technikum dla Dorosłych     

• Zespół Szkół Rolniczych 

w skład wchodzi: Liceum Techniczne nr 2, Gimnazjum nr 7  

• Zespół Szkół Budowlanych 

w skład wchodzi: Gimnazjum nr 3  

• Zespół Szkół Włókienniczych 

w skład wchodzi: Gimnazjum nr 6  

• Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 

w skład wchodzi: Gimnazjum nr 11  

• Zespół Szkół Medycznych 

w skład wchodzi: Liceum Techniczne nr 1  

• Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych  

• Zespół Szkół Samochodowych  

• Zespół Szkół Ekonomicznych 

w skład wchodzą: Gimnazjum nr 8, Technikum Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Technikum 

Odzieżowe, Technikum Handlowe dla Dorosłych, Policealne Studium Zawodowe, Policealne 
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Studium Zawodowe dla Dorosłych, IV Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 

Dorosłych  

• Szkół Muzycznych  

• I Liceum Ogólnokształcące      

• II Liceum Ogólnokształcące      

• Akademickie Liceum Ogólnokształcące   

 

Szkolnictwo Wy ższe 

  

  W Legnicy funkcjonuje 7 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.8 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy 

 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy powołano do życia 16 czerwca 1998 r.  Na 

mocy rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej  Minister Edukacji Narodowej powołał do 

istnienia Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy, nadając również jej statut, określając  strukturę oraz 

zasady funkcjonowania 

Pierwszym rektorem WSZ w Legnicy został prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, historyk związany 

od lat z Uniwersytetem Wrocławskim, naukowiec o ogromnym dorobku naukowym, pełniący m. in. funkcje 

kierownika naukowo-dydaktycznego Zakładu Historii Najnowszej  i Ruchów Społecznych w Instytucie 

Nauk Politycznych UW, wicedyrektor i dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Filozoficzno-

Historycznego i członek senatu UW. 

W pierwszym roku działalności przyjęto na studia dzienne i zaoczne niewiele ponad 600 osób. 

Uczelnia nie dysponowała jeszcze własną bazą dydaktyczną, a  jej wykładowcami i profesorami byli 

pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wrocławskich. 

Obecnie szkoła ulokowana jest w pokoszarowym kompleksie, usytuowanym między ulicami 

Hutników i Sejmowej. Kompleks koszarowy  dla PWSZ zajmuje ponad 3 ha powierzchni. Stoją na nim trzy 

budynki o kubaturze po 10 tys. m. sześc. każdy 

Uczelnia sukcesywnie zwiększała swoją ofertę dydaktyczną, przyciągając co roku większą liczbę 

studentów. Rekordowy pod względem liczby studentów rozpoczynających naukę w murach PWSZ w 

Legnicy okazał się rok akademicki 2002/2003 . Na pierwszy rok studiów przyjęto ponad 2000 studentów. 

W roku tym również utworzono dwie nowe specjalności: Organizację Turystyki i Rekreacji oraz Służby 

                                                           
8 Dane na podstawie informacji z Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu UM 
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Socjalne. W rezultacie liczba studentów w legnickiej uczelni przekroczyła ponad 6000, a PWSZ w Legnicy 

stała się największą zawodową uczelnią w Polsce.  

W roku akademickim 2003/2004 w PWSZ im. Witelona w Legnicy studia podjęło 

7264 studentów i około 500 wolnych słuchaczy na 8 specjalnościach.  

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy została utworzona z inicjatywy Pana Wacława 

Demeckiego. Podstawą funkcjonowania uczelni było zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 

lipca 1997 roku. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy otrzymała zgodę na kształcenie w zakresie 

studiów inżynierskich na kierunku " Zarządzanie i Marketing". Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

25 lipca 2001 roku szkoła uzyskała zezwolenie na uruchomienie nowych kierunków inżynierskich " 

Informatyka" i "Transport". Kształcenie odbywa w systemie stacjonarnym i zaocznym. Absolwenci WSM 

otrzymują dyplom inżyniera a w przypadku studiów licencjackich tytuł licencjata. Zdobyte kwalifikacje 

otwierają możliwości kontynuowania nauki na poziomie magisterskim. Uczelnia skupia stabilną kadrę 

naukowo - dydaktyczną złożoną z wybitnych specjalistów z uczelni krajowych i zagranicznych. Aktualnie z 

WSM współpracuje 155 nauczycieli akademickich, w tym 16 profesorów, 22 doktorów habilitowanych i 67 

doktorów. Uczelnia rozwija współpracę zagraniczną. Utrzymuje kontakty międzynarodowe w zakresie 

wymiany naukowej i studentówz placówkami akademickimi w Dunkierce, we Lwowie, Żytomierzu. 

Obecnie w WSM kształci się ponad 2500 studentów a mury uczelni opuściło 74 absolwentów. 

Wyższa Szkoła Zarządzania The Polish Open Uniwersity 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania The Polish Open Uniwersity zainaugurowała swoja działalność we 

wrześniu 1992r. Kształcenie w WSZ/POU opiera się na metodzie aktywnego nauczania. Jest to jedyna 

uczelnia w Polsce, która kształci w takim systemie.  

Aktywne kształcenie to: 

 zajęcia prowadzone w formie warsztatów,  

 korzystanie z doświadczeń wszystkich uczestników zajęć,  

 forum dla wykładowców i studentów,  

 podejmowanie aktualnych problemów z dziedziny biznesu i zarządzania. 

 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

Obecnie funkcje leczenia zamkniętego spełnia w Legnicy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 

który jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną. 

Szpital działa na podstawie: 

1. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,  
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2. innych przepisów dotyczących funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej,  

3. statutu 

Organem Założycielskim i nadzorującym Szpital jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. 

Szpital posiada oddziały: 
• chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym  

• pediatryczny  

• ginekologiczno położniczy z pododdziałem patologii ciąży  

• neonatologiczny z pododdziałem intensywnej terapii wcześniaków, noworodków i dzieci  

• anestezjologii i intensywnej terapii  

• chirurgiczny ogólny 

• pododdział chirurgii onkologicznej  

• chirurgiczny dla dzieci  

• chirurgii urazowo-ortopedycznej  

• hematologiczny  

• neurologiczny  

• pododdział neurochirurgiczny  

• dermatologiczny  

• urologiczny  

• okulistyczny  

• laryngologiczny  

• medycyny paliatywnej  

• stacja dializ  

• dzienny pododdział chemioterapii  

Pomoc dla osób dotkniętych dysfunkcjami społecznymi (alkoholizm, ubóstwo, niepełnosprawność, 

przemoc rodzinna, bezdomność, etc.) świadczy 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 skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą: 

• 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, 
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• Klub Seniora 

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, 

• Ośrodki opiekuńcze 

• Dom Dziennego Pobytu. 

 

1.4. Analiza SWOT 
 
 
Tabela 17. Mocne i słabe strony miasta Legnicy 

MOCNE I SŁABE STRONY 
Mocne strony - atuty Słabe strony- problemy 

ŚRODOWISKO NATURALNE 
• Dużo obszarów zielonych w mieście i 

jego bezpośrednich okolicach 
• Ciepły klimat 

• zanieczyszczenie środowiska –
(Huta Legnica) 

 

STRUKTURA GOSPODARKI, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

• wysoka jakość infrastruktury 
telekomunikacyjnej, energetycznej,  

• sieć dróg lokalnych 
• dostępność terenów przeznaczonych 

pod inwestycje i budownictwo 
mieszkaniowe 

• uporządkowana gospodarka 
odpadami stałymi  

• rozwijające się na terenie miasta 
szkolnictwo wyższe 

• rozwijająca się Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 

 
• mała ilość parkingów 
• niejednorodna zabudowa  
• mała ilość lokali gastronomicznych 
• zdewastowane obiekty m.in. przy ul. 

Młynarskiej (browar) 
• mało dostępne zabytki 
• nie zagospodarowana przestrzeń w 

rejonie ul. Szpitalnej i Nowej 
• zły stan nawierzchni drogowych i 

chodników 
• zły stan techniczny obiektów użyteczności 

publicznej 
• niejednorodny styl architektoniczny 

obiektów handlowych i mieszkaniowych 
Śródmieścia 

• zdekapitalizowane elewacje obiektów 
•  mała ilość obiektów „małej architektury” 
• zły stan techniczny targowiska przy ul. 

Partyzantów 
• brak ścieżek rowerowych 
• brak w centrum ośrodka wspierania 

przedsiębiorczości 
• niewykorzystany teren lotniska 
• mała ilość powierzchni biurowych do 

wynajęcia o wysokim standardzie 
• zły stan techniczny lokali usługowych 
• konflikty z mieszkańcami 
• ubożenie właścicieli lokali handlowych 
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• słaba organizacja środowisk 
przedsiębiorców 

LOKALIZACJA 

• niewielka odległość do zachodniej i 
południowej granicy Państwa 

• modernizowana magistrala kolejowa 
wschód - zachód  

• bliskość autostrady A4 i drogi 
krajowej nr 3 

 

• duża konkurencja Wrocławia w sferze 
handlu i usług 

•  

SPOŁECZNOŚĆ 
• aktywna działalność organizacji 

pozarządowych 
• integracja środowisk pozarządowych 
• aspiracje edukacyjne ludzi młodych 
 

• mała ilość  miejsc spędzania wolego czasu 
• duża ilość przestępstw –kradzieże z 

włamaniem do samochodu, kradzieże 
samochodów, rozboje  

• brak świetlic dla młodzieży 
• niedostosowane do potrzeb ludzi 

niepełnosprawnych i starszych obiekty 
użyteczności publicznej 

• brak zewnętrznych informacji dla turystów 
 

 

 

Tabela 18. Szanse i zagro żenia 

SZANSE I ZAGROŻENIA 

SZANSE ZAGROŻENIA 

ŚRODOWISKO NATURALNE 

• rozbudowa bazy rekreacyjno-
turystycznej 

 

• zanieczyszczenie ze strony dużych 
zakładów przemysłowych (huta 
Legnica) 

  

STRUKTURA GOSPODARKI , INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

• wzrost inwestycji 
• wzrost ilości lokali gastronomicznych w 

centrum 
• modernizacja obiektów użytku 

publicznego  
• możliwość wykorzystania funduszy 

strukturalnych 
• dostęp podmiotów gospodarczych do 

rynku europejskiego 
• tereny pod inwestycje  

• słaby stopień przygotowania 
przedsiębiorców do absorpcji zewnętrznych 
środków finansowych 

• konieczność dostosowania przedsiębiorstw 
do nowych norm, standardów, przepisów i 
procedur europejskich  

• niepewna przyszłość Huty Miedzi „Legnica” 
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•  wysokie ceny miedzi na rynkach 
światowych 

 

LOKALIZACJA 

• wykorzystanie niewielkiej odległości 
od granicy 

• stworzenie oprócz Wrocławia silnego 
ośrodka akademickiego w regionie 

• wzrost inwestycji drogowych w 
regionie 

• wzrost atrakcyjności miast sąsiednich 
 
 

SPOŁECZNOŚĆ 

• ograniczenie bezrobocia dzięki 
systematycznemu podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych przez 
Legniczan 

• Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego 

• Rozwój oferty kulturalnej 
 

• Wzrost agresywnych zachowań 
wśród dzieci i młodzieży 

• Marginalizacja społeczna i 
gospodarcza osób pozbawionych 
zatrudnienia 

 

 
 
 
 
 
 
2. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU 
PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU 
 

• 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 centrum 

Legnicy 

• Budżety miasta na lata 1998-2003, 
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• 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.  

 
 
 
 
 
3. ZAŁOŻENIA PLANU REWITALIZACJI 

 

W tej części dokonano diagnozy obszaru objętego programem wskazując, na jego 

charakterystyczne cechy. Szczególną uwagę zwrócono na sferę społeczną, gospodarczą oraz 

infrastrukturę. 

 

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 
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Rys. 3. Teren objęty Programem rewitalizacji 

 
Program rewitalizacji Śródmieścia i części Obrębu Fabryczna odnosi się do 

najstarszej i najbardziej wartościowej historycznie części miasta. W tej części miasta 

mają siedzibę najważniejsze instytucje publiczne. Centrum miasta to reprezentacyjna 

dzielnica Legnicy, charakteryzująca się zróżnicowaną architekturą z licznymi zabytkami. 

Miasto o bogatej historii może poszczycić się obiektami sakralnymi o unikatowej 

wartości historycznej, średniowiecznym zamkiem, renesansowymi kamienicami, teatrem 

oraz wieloma innymi cennymi zabytkami. Centrum miasta to także miejsce, gdzie swoje 

siedziby ulokowały przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, zakłady usługowe. Znajdują 

się tu również sklepy i restauracje wykorzystujące atrakcyjną lokalizację w centrum 

miasta. 

Wszystkie te czynniki nie są jednak w stanie powstrzymać procesu degradacji 

zabytkowego śródmieścia i dekapitalizacji zabudowy tego obszaru. Dotyczy to w 

szczególności najstarszych obiektów, które w większości od lat nie były remontowane i 

znajdują się w złym stanie technicznym. Tylko szybko podjęte kompleksowe działania 
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mogą przywrócić tej części miasta należna mu rolę oraz uchronić przed pogłębianiem 

się procesu degradacji gospodarczej i społecznej. 

Obszar programu rewitalizacji zamyka tzw. Mała Obwodnica. Do obszaru 

włączono ulice, które ściśle przylegają do Śródmieścia i pełnią funkcję zaplecza 

kulturalno – gospodarczego.  

Historycznie swoistym kręgosłupem miasta była ulica NMP, która również 

obecnie pełni rolę najważniejszej ulicy handlowej o funkcjach spacerowych. Jest ona 

częścią historycznej drogi łączącej Kijów z Paryżem zwanej VIA REGIA. W wymiarze 

lokalnym była łącznikiem pomiędzy starym miastem skupionym wokół Zamku i nowym 

grodem. Na jej krańcach położone były dwa kościoły farne stary pw. NMP i nowy pw. 

św. Piotra i Pawła. Jednym z zamierzeń rewitalizacji jest przywrócenie 

reprezentacyjnego charakteru tej ulicy. 

Przy ul. N.M.P. koncentrował się handel, usługi i produkcja; w latach 1899 -1936 

działało tu 260 firm. Lata 60-te ostatniego stulecia były okresem wielkiej rozbiórki, 

podczas której ucierpiał układ urbanistyczny Starego Miasta. Ulica N.M.P. tylko po 

stronie lewej zachowała nieliczne fragmenty istniejącej wcześniej zabudowy. Po 

wyburzeniu dawnej zabudowy zastosowano w latach 70-tych XX w. nowe rozwiązania 

niespójne przestrzennie, natomiast na przełomie lat 80/90-tych XX w. rozpoczęto proces 

odtworzeniowy, zgodny z historycznym układem urbanistycznym ul. N.M.P. Wzdłuż ulicy 

nadal istnieją działki pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. 

Ulica N.M.P. jest najchętniej odwiedzanym miejscem w Centrum Miasta. Jest to również główny 

pasaż handlowy i komunikacyjny ruchu pieszego łączący miasto w kierunku wschód - zachód, dworzec -

śródmieście. 

Celem projektu jest przywrócenie funkcji reprezentacyjnej i gospodarczej ul. N.M.P., podniesienie 

atrakcyjności turystycznej miasta. Przewiduje się poprzez realizację inwestycji podniesie się atrakcyjność 

inwestycyjna terenu, co spowoduje szybsze zagospodarowanie wolnych działek pod budownictwo 

usługowo-mieszkaniowe i odrestaurowanie zniszczonych obiektów. 

 

Do obszaru włączono również rejon ulic Franciszkańskiej i Żwirki i Wigury, który 

jest strefą głównie mieszkalną z perspektywą rozwoju charakteru usługowego. Obecnie  

należy on do stref o nasilonej ilości rozbojów i kradzieży. 
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3.3. Charakterystyka sytuacji obszaru i planowane d ziałania 
 

3.3.1. Otoczenie społeczne i kulturowe 

 

Demografia 

Dzielnica Śródmieście i Część Obrębu Fabryczna w Legnicy liczy ogółem 13.083 mieszkańców, 

co stanowi ponad 12 % ogółu legniczan. Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym 

tj. od 18 – 55 roku życia, której liczba wynosi 7173. Kolejną liczna grupę stanowią osoby w wieku 

poprodukcyjnym, która wynosi 3459 mieszkańców. W dalszej kolejności są dzieci i młodzież w wieku od O 

- 17 roku życia, których łączna liczba wynosi 2451. 

Analiza stanu zagrożenia Śródmieścia i części Obrębu Fabryczna wskazuje na występowanie 

głównie trzech patologicznych zjawisk tj. żebractwa ( dorosłych i dzieci), drobnych kradzieży 

kieszonkowych oraz  włamań do samochodów. Kradzieży dokonuje młodzież od 15 roku życia, która 

przeznacza uzyskane środki na zakup narkotyków. Policja obejmuje centrum miasta szczególnym 

dozorem prowadząc obserwację skali zjawiska, jak i działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

mieszkańcom. 

Z przeprowadzonego rozeznania przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej wynika, iż dominującymi problemami tych dzielnic są narkomania, długotrwałe choroby, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Podkreślenia wymaga fakt, że z ogólnej liczby 

świadczeniobiorców pomocy społecznej, prawie 15 % stanowią mieszkańcy tego terenu. 

Do trudnej sytuacji materialno -bytowej mieszkańców obu dzielnic, zmuszającej do korzystania ze 

świadczeń MOPS w pierwszej kolejności przyczynia się bezrobocie (457 osób), niepełnosprawność (295 

osób), bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego 

zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych (189 rodzin), długotrwała choroba (150 osób), 

alkoholizm (53 osoby) , trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego (10 

osób) narkomania (9 osób). 

 

Wykaz placówek pomocowych funkcjonuj ących w Śródmie ściu i w cz ęści Obr ębu Fabryczna 

W obu tych dzielnicach usytuowanych jest 11 placówek pomocowych wspierających w szerokim 

zakresie dzieci i młodzież oraz dorosłych. 

W Śródmieściu funkcjonują dwie świetlice, które są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 

wsparcia dziennego i działającymi w najbliższym otoczeniu. 

1. Świetlica Środowiskowa" Dom św. Franciszka" przy Parafii Św. Jana Chrzciciela, ul. Ojców Zbigniewa 

i Michała 1. W skali roku uczęszcza systematycznie około 50 dzieci. 

2. Świetlica Środowiskowa Dla dzieci i Młodzieży" Pod Kurantami" przy Parafii Św. Piotra i Pawła przy 

Palcu Katedralnym 6, która skupia 1 00 dzieci. 
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Głównym zadaniem świetlic jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, 

zapewnienie pomocy rodzinom i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym 

demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem. Z przeprowadzonego rozeznania wynika, iż 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest w kolejności trzecim problemem 

mieszkańców obu dzielnic i dotyczy 189 rodzin. 

W/w placówki w rozwiązywaniu problemów wychowawczych współpracują ze szkołami, ośrodkiem 

pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Również w dużej 

mierze organizują wolny czas, rozwijają zainteresowania, organizują zabawy, zajęcia sportowe, 

dożywianie. 

Obie świetlice zapewniają dla około 150 dzieci właściwe warunki wychowawcze i opiekuńcze w 

warunkach środowiska otwartego. Omawiane dzielnice zamieszkuje 1144 dzieci od 7 - 14 roku życia. Z 

wyliczenia wynika, iż tylko 8 % dzieci w tej grupie wiekowej ma zorganizowany wolny czas. Biorąc pod 

uwagę rodziny zamieszkujące w obrębie Śródmieścia i części Obrębu Fabryczna gdzie rozpoznana jest 

bezradność opiekuńczo-wychowawcza, istnieje pilna potrzeba utworzenia kolejnej świetlicy środowiskowej 

dla dzieci z możliwością korzystania z posiłków. Należy nadmienić, iż dla grupy wiekowej od 15 - 17 roku 

życia liczącej 515 dzieci brak jest placówki zapewniającej organizację czasu wolnego. 

Z uwagi na występujące patologie i sygnalizowane uzależnienia, z którymi nierozłącznie wiąże się 

przemoc, od 5 lat funkcjonuje przy ul. Witelona 8 w siedzibie Paradni Pedagogiczno Psychologicznej 

Nr 2 Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy. Skupia on specjalistów, tj. radcę prawnego, psychologa i 

pedagoga. W skali roku udziela stosownej pomocy prawie dla 200 osób. Ponadto pracownicy Punktu 

cyklicznie organizują szkolenia dla policjantów w zakresie umiejętności prowadzenia rozmów z ofiarami 

przemocy oraz dziećmi - ofiarami molestowania. 

W obrębie obu dzielnic usytuowane są placówki podejmujące działania związane z leczeniem 

osób uzależnionych. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale żnień Zakład Opieki Zdrowotnej Monar ,, 

Brama Głogowska”, w skali roku udziela prawie 2.000 porad. Ponadto kieruje osoby uzależnione na 

oddziały detoksykacyjne, oraz do ośrodków rehabilitacyjnych na terenie całego kraju. 

W ramach profilaktyki i promocji zdrowia specjaliści Monaru organizują spotkania z uczniami, 

ich rodzicami i nauczycielami. Z porad korzystają również kuratorzy, pracownicy socjalni policjanci i 

wszyscy którzy w swojej pracy stykaja się z uzależnieniami od środków odurzających. 

Na zasadach pracy ciągłej od 5 lat kontynuowany jest program pracy ulicznej w środowisku 

narkomanów „Street Worker", którego celem jest: bezpośrednie docieranie do osób uzależnionych i ich 

rodziców, w miejscach ich spotkań i zamieszkania; interwencje socjalne, rozdawnictwo sterylnych igieł i 

strzykawek w celu uniknięcia zakażeń HIV i innych chorób zakaźnych, udzielanie informacji nt. możliwości 

podjęcia leczenia, edukacja bezpiecznych zachowań, profilaktyka w szkołach. 

Aktualnie w terenie pracuje dwóch terapeutów ulicznych, którzy penetrują teren Starego Miasta. 

Przy ul. Chojnowskiej 81 usytuowany jest Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki 

Zdrowotnej w ramach którego funkcjonuje: 
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• Stacjonarny Oddział Leczenia Uzależnień, 

• Poradnia Odwykowa dla Osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Działania Ośrodka skierowane są na udzielanie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. 

W Urzędzie Miasta PI. Słowiański 8 od ponad 20 lat funkcjonuje Miejska Komisja 

Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych. 

Do zakresu działania Komisji należy m.in. inicjowanie działań w zakresie zwiększenia dostępności 

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie wsparcia 

rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz podejmowanie czynności 

zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania 

się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami 

służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Sprawdzoną i skuteczną formą przeciwdziałania alkoholizmowi jest prowadzenie Klubu 

Abstynenta " Alibi" przy ul. Piastowskiej 31. 

 W Klubie spotykają się abstynenci oraz osoby nadużywające alkoholu, szukające w klubowiczach 

pomocy i wsparcia w wyjściu z nałogu. 

 Cykliczne spotkania służą w utrzymywaniu abstynencji i powrotu całej rodziny do normalnego 

życia. 

W omawianych dzielnicach skupionych jest 5 Wspólnot Anonimowych Alkoholików, którzy 

spotykają się, aby osiągnąć i utrzymać trzeźwość. Cztery z nich: " Prom ", " Ostoja ", " Gosie ", " 

Krokus" spotykają się w siedzibie Poradni Odwykowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych przy 

ul. Chojnowskiej 81, a jedna wspólnota AA " Radość życia"  funkcjonuje przy Parafii p.w. św. Jana przy ul 

Ojców Zbigniewa i Michała 1. 

Zapobieganie patologiom w gminie to przede wszystkim szeroko rozumiana pedagogizacja 

społeczeństwa, działania ukierunkowane na kształtowanie świadomości dzieci, młodzieży i ich 

opiekunów oraz dostarczenie wiedzy o zagrożeniach i sposobach ich unikania. 

Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik procentowy dzieci do 18 roku życia, który w Śródmieściu 

wynosi prawie 19 % w stosunku do ogółu mieszkańców obu dzielnic, zasadne byłoby rozważenie 

możliwości zapewnienia bazy wypoczynku i organizacji wolnego czasu. 

Parafia Ewangelicko - Augsburska, PI. Mariacki 1 , w roku 2005 planuje uruchomienie 

świetlicy środowiskowej dla ok. 100 dzieci zamieszkujących w obrębie kościoła. Koszt adaptacji 

pomieszczeń i wyposażenia wyniesie ok. 30.000 zł. 

Dodatkowa baza to kolejne działania ukierunkowane na zrównoważenie szans edukacyjnych 

dzieci z rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na omawianym terenie 

zamieszkuje 515 młodych ludzi w wieku 15 - 17 lat, którym nie zapewniono wielu miejsc do wypoczynku i 

spędzania wolnego czasu. Część wnętrz międzyblokowych jest wyposażona w urządzenia sportowe, 

jednak brak jest bazy, gdzie młodzież mogłaby się spotykać i wspólnie spędzać czas. 
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W obrębie obu dzielnic mieszka 3459 osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 26 % 

mieszkańców. I jest to druga najliczniejsza grupa wiekowa w tych dzielnicach. Zidentyfikowane problemy 

w tej grupie osób w pierwszej kolejności dotyczą długotrwałej choroby ( 150 osób) i niepełnosprawności 

(295 osób ). Odczuwalny jest na tym terenie  brak dziennej placówki, która by sprzyjała aktywizowaniu 

osób w wieku poprodukcyjnym. Dlatego wskazane jest rozważenie usytuowania Klubu Seniora w 

omawianym rejonie miasta. 

W celu zwalczania zjawiska marginalizacji społecznej legniczan, konieczny jest oprócz 

niezbędnych działań osłonowych, rozwój form aktywnych, takich jak edukacja i aktywizacja środowisk 

zmarginalizowanych zawodowo i społecznie a także wspierania zatrudnienia tych grup. Te zadania ma 

właściwie realizować Centrum. 

 

Zabytki  

Legnica to miasto o długiej i bogatej historii, której świadectwem są zabytkowe budowle, zarówno 

świeckie, jak i o sakralnym charakterze. Zdecydowana większość cennych zabytków zlokalizowana w 

Śródmieściu, będącym najstarszą częścią miasta. Do najbardziej atrakcyjnych i wartościowych należą, 

m.in. 

 

Zamek Piastowski  - Pochodzący z przełomu XII i XIII wieku ceglany zamek wzniesiony przez księcia 

Henryka Brodatego. W jego skład wchodziły: pałac książęcy, kaplica, trzy wieże, wał drewniano-ziemny i 

częściowo mur obronny. Kompleks ten należał do najpotężniejszych na ziemiach polskich. Oparł się 

najazdom Mongołów w 1241 roku. W wiekach następnych został rozbudowany, modernizowany 

przekształcił się w wygodną rezydencję książąt legnicko-brzeskich z rodu Piastów. Na dziedzińcu 

zabezpieczono relikty późnoromańskiej kaplicy św. Benedykta i Wawrzyńca zbudowanej z cegły na rzucie 

dwunastoboku z prostokątnym prezbiterium i półkolistą absydą. Po śmierci księcia Jerzego Wilhelma, 

ostatniego ze śląskiej linii Piastów w 1675 roku zamek przeszedł w posiadanie cesarzy niemieckich. Po 

jednym z kolejnych pożarów w 1835 roku został odbudowany w stylu modnego wówczas neogotyku. W 

lutym 1945 roku po zajęciu Legnicy przez Armię Czerwoną, zamek uległ pożarowi i zniszczeniu. 

Odbudowany w latach 1962-1969, pełni funkcje związane ze szkolnictwem. 

 
 
 

Kościół Naj świętszej Marii Panny -  Zbudowany w końcu XII wieku, pierwotnie z piaskowca. Pierwsza 

wzmianka o kościele znajduje się w dokumencie z 1203 roku. Według "Kroniki" Jana Długosza miał w nim 

wysłuchać nabożeństwa książę Henryk Pobożny przed bitwą z Mongołami (9 IV 1241 roku). Zasadniczy 

korpus obecnego kościoła wzniesiono z cegły w latach 1362-86. W roku 1822 spłonął od uderzenia 
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pioruna. Obecny neogotycki kształt budowli, wież, halowe wnętrze pochodzi z okresu odbudowy w latach 

1824-1828. Wewnątrz kościoła zachowanych zostało wiele zabytkowych elementów i detali 

architektonicznych. Na szczególną uwagę zasługują malowane kwatery z gotyckiego ołtarza, barokowe 

rzeźby biblijnych postaci Mojżesza i Arona dłuta rzeźbiarza legnickiego z XVIII wieku Krystiana 

Grunewalda. Z tego okresu pochodzi również prospekt organowy i zdobiące go malowidła i rzeźby. 

Kościół NMP od czasów reformacji jest własnością Kościoła ewangelickiego. 

 

 

Katedra pw. św. Apostołów Piotra i Pawła - Kościół swym założeniem sięga XII wieku. Wzmiankowany 

był po raz pierwszy w dokumencie z 1208 roku. W XIII wieku istniał już murowany kościół pw. św. Piotra. 

Obecny został wzniesiony w latach 1333-1380, a konsekrowany ok. 1341 roku przez biskupa 

wrocławskiego, wcześniej krakowskiego, Nankiera. W latach 1892-1894 dokonano przebudowy kościoła w 

duchu doktrynersko pojętego neogotyku. W związku z decyzją papieża Jana Pawła II o zmianach w 

podziale administracyjnym Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w marcu 1992 roku kościół podniesiony 

został do godności katedry diecezji legnickiej. Budowla kościoła bogata jest w zabytkowe elementy 

wyposażenia oraz detale architektoniczne.  

 
Teatr miejski - Neorenesansowa budowla położona w centralnej części Rynku, połączona funkcjonalnie z 

dawnym Ratuszem Miejskim. Architektura budynku wzorowana jest na pałacu Strozzich we Florencji. 

Powstał on w latach 1840-42 według projektu Karola Ferdynanda Langhansa, autora budynku opery we 

Wrocławiu.  

 
 

 

Kamieniczki " śledziowe"  - Zespół 8 kamieniczek o 3 kondygnacjach. Najstarsza wzmianka o nich 

pochodzi z 1574 roku. Nazwa wywodzi się od prowadzonego w nich handlu rybami. Cztery kamieniczki 

posiadają szczyty renesansowe, a pozostałe klasycystyczne. Kamieniczki nr 26 i 27 zachowały bogatą 
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dekorację sgraffitową odsłoniętą spod tynku w 1934 roku. Wśród manierystycznych elementów 

dekoracyjnych widoczna jest tarcza z herbem księstwa legnicko-brzeskiego.  

 
 

Kamienica "Pod Przepiórczym Koszem" - Renesansowa kamienica patrycjuszowska znajdująca się w 

śródrynkowej zabudowie pod numerem 38. Początkami sięga XIV wieku. Przebudowana w XVI wieku 

otrzymała dekorację sgraffitową. Nazwa kamienicy pochodzi od cylindrycznego dwupoziomowego 

wykusza narożnego. Ze względu na wartość artystyczną sgraffiti stanowi ona prawdziwą perłę legnickiego 

Rynku. 

 

 
 

Kamienica "Scholza" (zwana tak że „Scultetusa”)  - Renesansowa kamieniczka patrycjuszowska o 

trzech kondygnacjach, zlokalizowana przy ul. Najświętszej Marii Panny nr 35. Górna część elewacji 

pokryta bogatą dekoracją sgraffitową z 1611 roku. Charakteryzuje ona wartości intelektualne jej 

pierwotnego właściciela Jana Scultetusa, rektora szkoły parafii św. Piotra i Pawła. Tematyka dekoracji 

stanowi rzadkość w sztuce europejskiej. 

 

 
 

Fontanny "Neptuna" i "Panny Wodnej"  - Barokowe fontanny ustawione w miejscach dawnych ujęć 

wody po przeciwległych stronach Rynku. Pośrodku kamiennych basenów ustawione są posągi mitycznych 

postaci Panny Wodnej (Syreny) i Neptuna. Na obudowach basenów widnieją tarcze z dawnym herbem 

Legnicy. W kosztach restauracji fontanny Neptuna partycypowało Historyczne Towarzystwo Legnicy z 

Wuppertalu 
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Kościół pw. św. Jana Chrzciciela z Mauzoleum Piastów Śląskich i dawne Kolegium Jezuitów  - 

Pierwotny gotycki kościół powstał w tym miejscu w końcu XIII wieku. Służył za miejsce pochówku książąt 

legnicko-brzeskich. Na początku XVIII wieku budynek rozebrano, zachowując jedynie prezbiterium, 

mieszczące dziś Mauzoleum Piastów. Obecny barokowy kościół i kolegium zbudowali jezuici w latach 

1714-29 z fundacji rodu von Sprintzenstein. W kaplicach bocznych znajdują się ołtarze pochodzące ze 

skasowanych przez władze pruskie innych kościołów legnickich. Mauzoleum Piastów mieści się w 

prezbiterium dawnego gotyckiego kościoła z XIV wieku. Fundatorką mauzoleum była w latach 1677-79 

księżna Ludwika von Anhalt, matka ostatniego Piasta. Prace budowlane prowadzone były według projektu 

budowniczego Carlo Rossiego. Mauzoleum jest nie tylko kaplicą grobową, ale także apoteozą rodu 

Piastów, a szczególnie jego gałęzi śląskiej.  

 
 

Akademia Rycerska  - Barokowa budowla z wewnętrznym dziedzińcem zajmująca czworobok ulic: 

Chojnowskiej, Św. Jana, Partyzantów i Skweru Chopina. Akademię Rycerską założono 11 listopada 1708 

roku, za panowania Cesarza Józefa I, z fundacji piastowskiego księcia Legnicko - Brzeskiego Jerzego 

Rudolfa. Jako uczelnia wyższa kształciła młodzież szlachecką po ukończonym 16 roku życia. Grono 

studentów w znacznej części stanowili synowie polskiej arystokracji, m.in. bracia Lubomirscy, hrabia 

Andrzej Zamoyski, późniejszy kanclerz koronny, oraz Feliks Łoyko, dyplomata, historyk i ekonomista, 

jeden z najbardziej uczonych ludzi wieku Oświecenia w Polsce. Studia trwały 3 lata i obejmowały szeroki 

wachlarz przedmiotów. Uczono prawa, filozofii, matematyki, literatury niemieckiej, historii i geografii. 

Obowiązkowym przedmiotem była heraldyka i genealogia oraz nauka o fortyfikacji, obronie i architektura. 

Duży nacisk kładziono na wychowanie fizyczne młodzieży, która codziennie ćwiczyła w jeździe konnej, 

fechtunku, woltyżerce, gimnastyce i tańcu. Uczelnię zlikwidowano w roku 1811. W jej miejsce powstało 

państwowe Gimnazjum Johanneum, które funkcjonowało aż do roku 1903. Do II Wojny Światowej działało 

tu nadal szkolnictwo na poziomie średnim. Budowlę, stanowiącą siedzibę uczelni, dziś już tylko z nazwy 

Akademię Rycerską, wznoszono sukcesywnie. Najstarszym fragmentem dzisiejszego obiektu jest 

pochodząca z roku 1709 ujeżdżalnia, obecna sala konferencyjno - koncertowa. Dalsze skrzydła budowli 

wznoszono na przestrzeni około 100 lat. Po II Wojnie Światowej administratorem obiektu była Północna 

Grupa Wojsk Armii Radzieckiej. Mieściły się tu warsztaty i magazyny wojskowe. W roku 1978 obiekt 
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przejęły władze polskie, a w roku następnym budowla tylko w części odremontowana, stała się siedzibą 

Legnickiego Centrum Kultury. Jest sukcesywnie remontowana i modernizowana. W roku 1993 oddano do 

użytku kolejną jej część, skrzydło zachodnie, w którym umieszczono Państwową Szkołę Muzyczną i 

Liceum Muzyczne. W chwili obecnej w skrzydle tym mieszczą się: Szkoła Muzyczna I i II stopnia, 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Liceum Muzyczne oraz część pomieszczeń biurowych 

LCK.  

 

 

 
 

Dawny Ratusz Miejski  - Barokowa budowla z lat 1737-41 zajmująca południową część śródrynkowej 

zabudowy. Ratusz posiada trzy ozdobne elewacje o charakterze pałacowym, z których najokazalszą jest 

wschodnia, z wieżą i wachlarzowato rozwiniętymi kamiennymi schodami do wysokości I piętra. Budynek 

przestał być siedzibą władz miejskich z początkiem XX wieku. Obecnie użytkowany przez Teatr im. 

Heleny Modrzejewskiej.9 

 

 

Ogółem do rejestru zabytków architektury w Legnicy wpisanych jest 87 obiektów (lub zespołów 

obiektów). Wszystkich wpisów dokonano w latach 1949 – 1997. Najstarsze zachowane obiekty powstały 

w XII w., najnowsze zaś zostały wybudowane w latach 20-tych XX w. Dominują budowle o charakterze 

sakralnym oraz obiekty użyteczności publicznej. Część z nich spełniała w przeszłości także funkcje 

militarne (zespół zamku piastowskiego) oraz przemysłowe i komunikacyjne (obiekty kolejowe i 

infrastruktury technicznej). Wśród zabytków architektury nie brakuje także tych spełniających funkcje 

mieszkalne. 

 

Kultura i nauka  

Rozwój życia kulturalnego na obszarze objętym rewitalizacją to domena Teatru im. Heleny 

Modrzejewskiej w Legnicy, Muzeum Miedzi, Galerii Sztuki i Legnickiej Biblioteki Publicznej oraz 

                                                           
9 www.legnica.net.pl 
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środowiska skupionego wokół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Większość tych instytucji ma 

swoje siedziby w starych, zabytkowych obiektach, które wymagają natychmiastowego remontu. 

 

Dolno śląska Biblioteka Pedagogiczna  Filia w Legnicy  (ul. Św. Piotra 12) dysponuje 

bogatymi zbiorami, w których skład wchodzi:  

•  64 179 książek 

• 5 058 czasopism 

Biblioteka prenumeruje 126 tytułów. W zbiorach audiowizualnych znajduje się 2031 

jednostek: 

• druki towarzyszące  

• kasety wideo  

• kasety magnetofonowe  

• taśmy magnetofonowe  

• przeźrocza  

• płyty gramofonowe  

• płyty CD 

 Bardzo znaczący wpływ na rozbudzenie rozwoju kulturalnego młodych mieszkańców podmiotowej części 

naszego miasta mogłoby mieć centrum kulturalno - oświatowego (świetlicy), w niewykorzystywanych 

dostatecznie w chwili obecnej pomieszczeniach o powierzchni 95 m2 znajdujących się w budynku 

biblioteki. Jednak pomieszczania te wymagają remontu adaptacyjnego, a następnie odpowiedniego 

wyposażenia. Z racji lokalizacji budynku DBP Filia w Legnicy, również bardzo istotnym zadaniem jest 

modernizacja aranżacji bezpośredniego otoczenia budynku (trawniki, żywopłoty) a przede wszystkim 

remont nawierzchni krótkiego odcinka "skrótowej" drogi przejazdowej między ul. Św. Piotra, a ul. 

Witelona. Budynek Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Legnicy przy ul. Św. Piotra 12 wraz z 

przynależną mu działką jest własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

 

Legnicka Biblioteka Publiczna  istnieje od 1946 roku. Posiada 11 filii ogólnych, 2 filie Dziecięco - 

Młodzieżowe, Ekobibliotekę, Filię Zbiorów Muzycznych i Specjalnych. Spełnia funkcje: środowiskową i 

ponad lokalną. Gromadzi i udostępnia zbiory dotyczące regionu, przeprowadza sondaże, jest 

organizatorem konkursów czytelniczych i literackich spotkań autorskich. Biblioteka jest 

skomputeryzowana i ma dostęp do internetu. Dysponuje czytelnią naukową i wypożyczalnią. Dział 

regionalny gromadzi książki i czasopisma oraz dokumenty z życia społecznego Legnicy i Dolnego Śląska. 

Zajmuje się także organizacją czytelnictwa dla ludzi chorych i niepełnosprawnych. Rocznie biblioteka 

obsługuje ponad 30 tysięcy czytelników, wypożycza na zewnątrz ponad 700 tysięcy książek oraz 33 

tysiące czasopism. Na miejscu do dyspozycji czytelników jest ponad 170 tysięcy książek i czasopism. 

W skład Biblioteki wchodzą następujące filie:  
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• Filia Nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 2  

• Filia Nr 2 przy ul. Złotoryjskiej 100  

• Filia Nr 3 przy ul. Głogowskiej 75  

• Filia Nr 4 przy ul. Heweliusza 7  

• Filia Nr 5 przy ul. Nowodworskiej 1  

• Filia Nr 6 przy ul. Bieszczadzkiej 1  

• Filia Nr 7 przy ul. Neptuna 14   

• Filia Nr 8 przy ul. Staszica 1  

• Filia Nr 9 przy ul. Wrocławskiej 232  

• Filia Nr 10 przy ul. Iwaszkiewicza 5   

• Filia Nr 11 przy ul. Krzemienieckiej 1  

• Filia Dziecięco-Młodzieżowa Nr 1  

• Filia Dziecięco-Młodzieżowa Nr 2 przy ul. Pomorskiej 56  

• Ekobiblioteka przy ul. Łukasińskiego 30  

• Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych przy ul. Heweliusza 7  

• Oddział Zbiorów Specjalnych przy ul. Zielonej 5/6  

 

Muzeum Miedzi. Muzeum w Legnicy powstało w 1879 r. Budynek oraz zbiory uległy zniszczeniu w roku 

1945. Utworzone zostało od nowa w 1962 roku, nie otrzymując nic po dawnym muzeum. Siedzibą 

muzeum jest dawny pałac cysterski wzniesiony w latach 1726 - 1728 przez opata klasztoru w Lubiążu 

Ludwika Baucha. Muzeum Miedzi posiada w swoich zbiorach wiele zabytków dokumentujących dzieje, 

kulturę miasta oraz regionu z nim związanego, od pradziejów po dzień dzisiejszy. Muzeum posiada 

bogatą kolekcję minerałów miedzi z całego świata oraz różnorodnych przedmiotów użytkowych i 

artystycznych z miedzi i jej stopów: narzędzia, broń, rzeźby oraz miedzioryty.  

Muzeum Miedzi posiada dwa oddziały: Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickm Polu oraz pawilon z 

reliktami kaplicy romańskiej na dziedzińcu zamkowym. Muzeum posiada też na przyległym do niego 

terenie największe na Dolnym Śląsku lapidarium, stałą ekspozycje detali architektonicznych i kamiennych 

elementów wystroju dawnych legnickich budowli (XIV-XIX w.). 

 

 Galeria Sztuki  założona została w 1972 roku jako Biuro Wystaw Artystycznych. W 1994 przekształcono 

ją w Państwową Galerię Sztuki, a po reformie administracyjnej kraju w 1999 w Galerię Sztuki. Celem 

działalności Galerii jest prezentacja i promocja współczesnej sztuki polskiej oraz organizowanie wystaw 

sztuki zagranicznej. Szczególnie ważną rolę w programie galerii odgrywają cykliczne wystawy 

konkursowe: 

� Ogólnopolskie Przeglądy Malarstwa Młodych "Promocje" 

� Ogólnopolskie Przeglądy Form Złotniczych "Srebro" 

� "Art Brut" - cykl prezentujący sztukę ludzi niepełnosprawnych umysłowo 
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� Wystawy Plastyki Zagłębia Miedziowego prezentujące twórców związanych z regionem. 

      Galeria prowadzi działalność edukacyjno-oświatową, aukcje, wydaje katalogi, 

druki, ulotki, rozwija działalność handlową (Kantor Sprzedaży Dzieł Sztuki "Niello"). 

Działalność wystawienniczą uzupełniają spektakle autorskie teatrów alternatywnych, 

happeningi, akcje uliczne. Specjalnością Galerii Sztuki są przede wszystkim wystawy 

srebra organizowane w ramach Ogólnopolskich Przeglądów Form Złotniczych "Srebro". 

Przeglądom towarzyszy szereg wystaw tematycznych i indywidualnych prezentacji. 

Impreza może poszczycić się dwudziestoletnią tradycją. Od kilku lat legnickie "festiwale 

srebra" posiadają rangę międzynarodową.  

 

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej. Architektura budynku wzorowana jest na pałacu Strozzich we 

Florencji. Powstał on w latach 1840-42 według projektu Karola Ferdynanda Langhansa, autora budynku 

teatru we Wrocławiu. Budynek legnickiego teatru zajęty został po wojnie przez Rosjan i pozostawał w ich 

rękach do 1968 roku. Decyzja o powołaniu Legnickiego Teatru Dramatycznego (1977r.) przywróciła mu 

pierwotną funkcję. 

Teatr zasłynął przedstawieniami realizowanymi w nietypowych sceneriach. "Zły" wg Leopolda 

Tyrmanda wystawiany był w starej, poniemieckiej fabryce amunicji, "Pasja" wg Mieczysława Abramowicza 

w legnickim, zabytkowym Kościele Mariackim i w świątyniach całej Polski, "Don Kichot Nocą" - oryginalny 

dramat Krzysztofa Kopki, oparty na słynnej powieści Cervantesa, "Trzej Muszkieterowie", widowisko 

plenerowe na motywach powieści Aleksandra Dumasa na Dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Legnicy, 

wreszcie "Koriolan" Williama Szekspira na terenie byłych pruskich, a następnie radzieckich koszar. 

"Ballada o Zakaczawiu", która odniosła ogólnopolski sukces grana była w nieczynnym od lat Kinie 

"Kolejarz", natomiast "Hamlet, Książę Danii" w przestrzeni byłego WDK. 

 

 Legnickie Centrum Kultury działalność rozpoczęło pierwszego maja 1978, znajdując swoją siedzibę w 

klubie "Parnasik". Od listopada 1979 roku podstawową bazą do działalności Legnickiego Centrum Kultury 

są pomieszczenia XVIII wiecznej Akademii Rycerskiej, w której LCK pełni równocześnie funkcję 

administratora. Z dniem 1 lipca 1999 roku, na skutek reorganizacji instytucji kultury w Legnicy, wynikłej z 

reformy administracyjnej państwa, LCK przejęło część zadań, realizowanych dotychczas przez Centrum 

Sztuki - Teatr Dramatyczny. 

• organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze oraz różnorodnych form edukacji kulturalnej 

i indywidualnej aktywności kulturalnej,  

• prowadzenie działalności upowszechniającej sztukę: muzykę, plastykę, taniec, teatr, fotografię i 

film,  

• prowadzenie działalności impresaryjnej w różnych dziedzinach sztuki,  

• edukacja estetyczna dzieci i młodzieży,  
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• organizacja i promocja amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej,  

• prowadzenie działalności usługowej.  

LCK  nie prowadzi szczególnych działań ukierunkowanych na mieszkańców obszaru rewitalizowanego. 

Mogą oni uczestniczyć w zajęciach dostępnych dla wszystkich. 

 

Wykaz szkół na obszarze rewitalizowanym 

• Szkoła Podstawowa nr  4 

• Gimnazjum nr 1 

• Liceum Ogólnokształcące nr 1 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

• Zespół Szkół Medycznych 

• Zespół Szkół Elektryczno-mechanicznych 

Identyfikacja problemów 
 
 Legniczanie skarżą się na małą ilość obiektów użyteczności publicznej 

przeznaczonych na cele rekreacyjne, miejsc do spędzania wolnego czasu – świetlic dla 

młodzieży czy dla osób starszych. Niepokojący jest także stan bezpieczeństwa. 

Największy problem w rejonie objętym programem to duża ilość przestępstw –kradzieży 

z włamaniem do samochodu, kradzieży samochodów i rozbojów. Budynki użyteczności 

publicznej w dużym stopniu są nie przystosowane do korzystania z nich przez osoby 

niepełnosprawne a także starsze. Uciążliwy jest także brak informacji zewnętrznych 

(tablic) dla turystów i osób z poza miasta. Martwi także postępujący proces pauperyzacji 

społeczeństwa oraz wysokie bezrobocie dotykające mieszkańców Legnicy. Szansą na 

wyjście z impasu gospodarczego jest przede wszystkim edukacja młodego pokolenia 

oraz przekwalifikowanie osób już pracujących i dostosowanie ich umiejętności do 

wymagań rynku pracy. Proces ten wspomagać będą pieniądze pozyskane w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

3.3.2. Bezpiecze ństwo i przest ępczo ść 

 

Stan zagro żenia przest ępczością. 

Na terenie Śródmieścia i części obrębu Fabryczna w 2004 roku odnotowano 669 przestępstw w 

następujących kategoriach: 
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Rozboje                                                                                -   40 

Bójki i pobicia                                                                      -     2 

Kradzieże z włamaniem do obiektów                                 -  101 

Kradzieże z włamaniem do samochodu                             -   240 

Kradzieże mienia                                                                -   206 

Kradzieże samochodów                                                     -      14 

Uszkodzenie mienia                                                           -      66 

Analiza stanu bezpieczeństwa i przestępczości rejonu objętego programem rewitalizacji wskazuje, 

że największą uciążliwość dla mieszkańców tego rejonu stanowią kradzieże z włamaniem do 

samochodów, kradzież mienia, kradzież z włamaniem do obiektów oraz uszkodzenie mienia (akty 

wandalizmu). 

 

3.3.3. Infrastruktura techniczna  

 
Sieć wodoci ągowa i kanalizacyjna   

Z uwagi, iż stan techniczny sieci infrastruktury wodno – kanalizacyjnej jest dobry, rozbudowy sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze rewitalizowanym w najbliższym czasie nie przewiduje się. 

Prowadzona będzie natomiast systematyczna wymiana przyłączy wodociągowych oraz uzbrojenia (tj. 

wymiana zasuw i hydrantów). Przewiduje się także renowację kanalizacji metodą bezwykopową, na 

podstawie prowadzonej inwentaryzacji kamerą telewizyjną oraz wymianę przyłączy kanalizacyjnych i 

modernizację studni według potrzeb. 

 

Sieć telekomunikacyjna 

  Na obszarze rewitalizowanym infrastruktura telekomunikacyjna jest w stanie technicznym dobrym. 

Dopuszcza się możliwość doraźnych napraw lub drobnych remontów związanych z występowaniem 

czynników zewnętrznych. 

Obecnie przygotowywany jest plan inwestycyjny w zakresie sieci telekomunikacyjnych na rok 

2005. Nie planuje się większych systemowych prac polegających na budowie, rozbudowie czy 

modernizacji sieci. Przewidywane są  tylko prace doraźne, polegające na budowie przyłączy do 

nowopowstałych obiektów i centrów biznesu, które miały by swoje siedziby na przedmiotowym terenie. 

 

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA 

Na obszarze objętym programem rewitalizacji są zlokalizowane fragmenty sieci rozdzielczej 20kV 

oraz O,4kV stanowiące własność EnergiaPro Koncern Energetyczny SA O/Legnica. Występujące w w/w 

obszarze miasta sieci i urządzenia energetyczne służące do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 

mają na celu zaspokojenie potrzeb zlokalizowanych na tym terenie odbiorców komunalnych oraz 

instytucjonalnych. Występująca w obszarze objętym programem rewitalizacji sieć rozdzielcza jest sprawna 

technicznie i pozostaje w eksploatacji Rejonowego Wydziału Dystrybucji Legnica. Sieć 
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elektroenergetyczna zgodnie z wymogami przepisów dotyczących eksploatacji jest poddawana cyklicznie 

ocenie stanu technicznego. Sieć jest w dobrym stanie technicznym. 

 Na terenie objętym programem rewitalizacji występuje sieć elektroenergetyczna będąca na 

majątku EnergiaPro Koncern Energetyczny SA O/Legnica, składająca się z następują cych elementów: 

• kablowe linie średniego napięcia 20 kV, 

• kablowe linie niskiego napięcia 0,4 kV. 

• napowietrzne linie niskiego napięcia 0,4 kV. napowietrzne i kablowe linie oświetlenia ulicznego. 

• stacje transfonnatorowe 2010,4 kV. 

 

Mieszkalnictwo 

 

Znaczna część substancji mieszkaniowej znajdującej się na obszarze rewitalizowanym to 

przedwojenne kamienice o dużym stopniu dekapitalizacji. Mimo, iż oferują one często swoim 

mieszkańcom wysoki standard wiążący się z dużymi powierzchniami, to jednak stan techniczny obniża 

jakość ich życia. Remontów wymagają przede wszystkim elewacje zewnętrzne, klatki schodowe oraz 

pokrycia dachów. Wiele mieszkań nadal nie korzysta z miejskiej ciepłowni, stając się źródłem niskiej 

emisji.  

W relatywnie dobrym stanie są wieżowce znajdujące się przy ulicy Młynarskiej, jednak ich forma 

całkowicie koliduje z zabytkową architekturą starówki miejskiej.  

Spójne z renesansową zabudową Rynku są za to nowe kamienice wybudowane w połowie lat 

dziewięćdziesiątych przy ul. N.M. Panny. Spełniają one w głównej mierze funkcje handlowe i usługowe.    

 

Sieć gazowa 

 

 Przesyłaniem oraz dystrybucją paliw gazowych przez sieć zasilającą na terenie 

miasta zajmuje się Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o  - Wydział Gazowniczy 

Legnica. Głównym produktem oferowanym przez spółkę jest gaz ziemny. Spółka 

gwarantuje dostawy gazu do wszystkich mieszkańców Legnicy. W ostatnim czasie 

dokonano modernizacji sieci gazowej w rejonie następujących ulic: Działkowej, Żwirki i 

Wigury, Św. Wojciecha, Książęcej, Jagielońskiej, Chojnowskiej, Dziennikarskiej, 

Piastowskiej, Ściegiennego, Senatorskiej, Chojnowskiej, Piekarskiej, Gwarnej, 

Złotoryjskiej, Wjazdowej, Skarbowej, NMP, Św. Piotra, Witelona, Wrocławskiej, Pl. 

Zamkowy.  

 

Sieć ciepłownicza  
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Dostawcą energii cieplnej na terenie Legnicy jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 

energetyki Cieplnej w Legnicy. Zajmuje się ono  wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją 

oraz obrotem energią cieplną. Na terenie Legnicy zlokalizowane są następujące 

jednostki produkcyjne: 

1.CENTRALNA CIEPŁOWNIA - której łączna moc zainstalowana, pochodząca z 

przetworzenia węgla kamiennego w trzech kotłach wodnych i jednym kotle parowych 

wynosi 165,8 MWt  

2.CIEPŁOWNIA "GÓRKA" - której łączna moc zainstalowana, pochodząca z 

przetworzenia węgla kamiennego w dwóch kotłach wodnych wynosi 23,26 MWt  

3.CIEPŁOWNIA "SZPITAL" - której łączna moc zainstalowana, pochodząca z 

przetworzenia węgla kamiennego w dwóch kotłach parowych wynosi 6,5 MWt (jest to 

obiekt Wojewódzkiego Szpitala w Legnicy, który eksploatuje WPEC na podstawie 

umowy o świadczenie usług); ciepłownia ta produkuje parę technologiczną dla potrzeb 

szpitala. 

 

 

 

Infrastruktura drogowa na obszarze rewitalizowanym 

 

Dynamicznie wzrastająca liczba samochodów zarejestrowanych w mieście powoduje, iż legnickie 

drogi z coraz większym trudem spełniają swoją komunikacyjną rolę. Centrum miasta to miejsce, gdzie 

swoja siedzibę ma m.in. Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Sąd Okręgowy, biblioteki, 

muzea, oraz wiele lokali handlowo – usługowych. Są to najistotniejsze miejskie instytucje, które 

odwiedzają codziennie tysiące Legniczan. Dotarcie do ścisłego centrum Legnicy w okresie szczytu 

komunikacyjnego utrudniają jednak tworzące się „korki drogowe”, dodatkowo potęgowane przez 

odbywający się ruch tranzytowy. Jakość nawierzchni większości dróg przebiegających przez teren objęty 

rewitalizacją zakwalifikowano jako zadawalający, sporadycznie jako dobry a także nieodpowiedni. 

Większość ulic w niedalekiej perspektywie czasu czeka jednak odnowa nawierzchni jezdni oraz remont 

chodników. Na w/w terenie znajdują się następujące ulice:   

DROGI WOJEWÓDZKIE 

1. Złotoryjska 

2. Dziennikarska  

DROGI KRAJOWE 



PROGRAM REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA I CZĘŚCI OBRĘBU FABRYCZNA W LEGNICY 

 

 63 

1. Chojnowska 

2. Piastowska 

3. Pocztowa 

4. Kartuska 

DROGI POWIATOWE 

1. Skarbka 

2. Witelona 

3. Libana 

4. Wrocławska 

5. Senatorska 

6. Mickiewicza 

7. Brama Głogowska 

8. Muzealna 

9. Jaworzyńska 

DROGI GMINNE 

1. Brama Głogowska 

2. Nowa 

3. Partyzantów 

4. Ojców Zbigniewa i Michała 

5. Bilsego 

6. Chojnowska 

7. Murarska 

8. Paderewskiego 

9. Skłodowskiej 

10. Szpitalna 

11. Zamkowa 

12. Wrocławska 

13. Skarbowa 

14. Biskupia 

15. Św. Piotra 

16. Młynarska 

17. Ks. Łączyńskiego 
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18. N.M.Panny 

19. Rynek 

20. Plac Powstańców Wielkopolskich 

21. Plac Katedralny 

22. Środkowa 

23. Grodzka 

24. Plac Klasztorny 

25. Wjazdowa 

26. Bankowa 

27. Gwarna 

28. Złotoryjska 

29. Piekarska 

30. Brukowa 

31. Plac Bohaterów Getta 

32. Skwer Pałki 

33. Dąbrowskiego 

34. Żwirki i Wigury 

35. Emilii Plater 

36. Przemysłowa 

37. Kominka 

38. Ściegiennego 

39. Wazów 

40. Rycerska 

41. Kąpielowa 

42. Łokietka 

43. Dworcowa 

44. Kolejowa 

45. Parkowa 

46. Pobożnego 

47. Przeskok 

48. Chrobrego 
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49. Jordana 

50. Zielona 

51. Powstańców Śląskich 

52. Korfantego 

53. Reymonta 

54. Hetmańska 

55. Aleja Orła Białego 

56. Łukasińskiego 

57. Roosevelta 

58. Szkolna 

59. Przeskok 

60. Plac Słowiański 

61. Zofii Kossak 

62. Orzeszkowej 

63. Jana Pawła II 

64. Wojska Polskiego 

65. Kościuszki 

66. Klubowa 

67. Skwer Orląt Lwowskich 

68. Nowy Świat 

69. Anielewicza 

70. Plac Wolności 

71. Św. Jana 

 

Tabela 19. Ocena stanu technicznego parkingów wraz z zakresem niezb ędnych 

napraw 

NAZWA ULICY 
 

OCENA STANU 
TECHNICZNEGO 

ZAKRES PRAC DO 
WYKONANIA 

ILOŚĆ 
MIEJSC 

PARKING
OWYCH 

I. DROGI KRAJOWE 
1.Piastowska 

 
nieodpowiedni 

 
Modernizacja nawierzchni 

 
70 
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II. DROGI POWIATOWE 
1.Mickiewicza 
2.Muzealna 

 
dobry 
zadowalający 
 

 
 
Odnowa nawierzchni 

 
10 
6 

 
III. DROGI GMINNE 
1.Plac Zamkowy 
2.Partyzantów 
3.Bilsego 
4.Chojnowska 
5.Murarska 
6.Paderewskiego 
7.Skłodowskiej 
8.Skarbowa 
9.Św. Piotra 
10.Młynarska 
11.Gwarna 
12.Złotoryjska 
13.Plac Bohaterów Getta 
14.Kąpielowa 
15.Dworcowa 
16.Jordana 
17.Zielona 
18.Powstańców Śląskich 
19.Reymonta 
20.Aleja Orła Białego 
21.Szkolna 
22.Plac Słowiański 
 

 
dobry 
zadowalający 
bardzo dobry 
zadowalający 
zadowalający 
zadowalający 
zadowalający 
zadowalający 
zadowalający 
dobry 
bardzo dobry 
zadowalający 
zadowalający 
dobry 
dobry 
zadowalający 
zadowalający 
zadowalający 
nieodpowiedni 
zadowalający 
zadowalający 
zadowalający 

 
Remont nawierzchni  
Odnowa nawierzchni  
- 
Odnowa nawierzchni  
Remont nawierzchni  
Modernizacja nawierzchni  
Odnowa nawierzchni  
Modernizacja nawierzchni 
Odnowa nawierzchni 
- 
- 
Odnowa nawierzchni 
Modernizacja nawierzchni 
- 
- 
Modernizacja nawierzchni  
Odnowa nawierzchni  
Odnowa nawierzchni  
Odnowa nawierzchni  
Remont nawierzchni 
Modernizacja nawierzchni 
Odnowa nawierzchni 
 

 
35 
28 
18 
58 
9 

35 
50 
18 
28 
14 
16 
20 
17 
47 
28 
22 
18 
16 
15 
16 
22 
21 

 
Łączna ilość miejsc parkingowych       551 

 
3.3.4. Gospodarka  

 
Legnica od wielu lat była wiązana z przemysłem miedziowym. Na szczęście w ostatnich latach 

sukcesywny wzrost zatrudnienia w innych branżach powoli rekompensuje spadek zatrudnienia w 

przemyśle miedziowym. Jednym z elementów przeciwdziałania monokulturze jest aktywne popieranie 

innych branż, a szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).  W rozwoju miasta 

szczególną rolę winno odgrywać Śródmieście. Centrum miasta w swojej historii było również centrum 

gospodarczym, do dzisiaj pozostały ślady dawnej działalności gospodarczej z różnych okresów np.: 

Kramy Śledziowe lub Browar.  

Współcześnie przed centrum stawia się zadania reprezentacyjne co wymusza również zmianę 

charakteru działalności gospodarczej. Szczególnie pożądane są sklepy i lokale usługowe, a zwłaszcza 

gastronomiczne. Centrum handlowe to oprócz lokali reprezentacyjnych również drobny handel (w dalszym 

ciągu największy bazar znajduje się w tym obszarze). 

Główną ulicą handlową o reprezentacyjnym charakterze jest ulica Najświętszej Marii Panny, co 

potwierdzają poniższe dane. 
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Tabela 20. Przedsi ębiorcy  

  
Liczba 
przedsi ębiorców        

Lp Ulica H U P G Ogółem 
1 Bankowa 0 1 0 0 1 
2 Chojnowska 58 48 6 2 114 
3 Działkowa 16 8 2 0 26 
4 Dziennikarska 15 7 0 0 22 
5 F.Skarbka 5 5 0 1 11 
6 Franciszkańska 0 1 0 0 1 
7 Gwarna 2 3 1 1 7 
8 I.Paderewskiego 36 5 0 2 43 
9 J.Libana 24 34 3 0 61 
10 Jagiellońska 10 4 0 2 16 
11 Książęca 2 6 1 1 10 
12 M.Curie-Skłodowskiej 3 1 0 0 4 
13 Mariacka 0 0 0 0 0 
14 Młynarska 8 18 3 1 30 
14 Murarska 0 2 0 0 2 
16 Muzealna 5 1 0 0 6 
17 N.M. Panny 134 56 0 3 193 
18 Nowa  1 1 1 0 3 
19 P.Ściegiennego 18 17 0 0 35 
20 Parkowa 1 6 2 0 9 
21 Partyzantów 44 1 4 3 52 
22 Piastowska 33 24 3 4 64 
23 Piekarska 11 23 1 0 35 
24 pl.Franciszkański 0 0 0 0 0 
25 pl.Katedralny 1 4 0 1 6 
26 pl.Komuny Paryskiej 0 1 0 0 1 
27 pl.Piastowski 0 0 0 0 0 
28 pl.Słowiański 5 22 1 1 29 
29 pl.Wolności 1 5 1 0 7 
30 pl.Zamkowy 11 1 0 0 12 
31 Pocztowa 13 2 2 0 17 
32 Rycerska 7 7 0 0 14 
33 Rynek 22 52 5 6 85 
34 Senatorska 0 0 0 0 0 
35 Skarbowa 18 13 1 2 34 
36 Szpitalna 0 0 0 0 0 
37 Środkowa 1 0 0 0 1 
38 św. Piotra 3 5 3 0 11 
39 św.Jana 0 0 0 0 0 
40 św.Wojciecha 6 7 4 2 19 
41 Wazów 3 0 0 1 4 
42 Witelona 9 13 1 0 23 
43 Wjazdowa 15 6 2 0 23 
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44 Wrocławska 25 16 5 2 48 
45 Zamkowa 22 9 2 3 36 
46 Złotoryjska 37 14 1 5 57 
47 Żwirki i Wigury 28 11 2 1 42 
  Ogółem 653 460 57 44 1214 

 Legenda:   H- handel U-usługi P-produkcja G-gastronomia 
 

Wedle zestawienia najwięcej, ponad połowa podmiotów zarejestrowanych w rewitalizowanym 

obszarze zajmuje się handlem, co jest zrozumiałe ze względu na położenie. Największe skupiska 

handlowe to ulica NMP, Chojnowska, Partyzantów i Paderewwskiego (przy dwóch ostatnich znajduje się 

legnickie targowisko). Najdłuższa ulica, NMP, jest główną ulicą handlową miasta, znajdują się przy niej 

dwa domy handlowe (Megasam i Savia) oraz plac targowy (Manhattan).  

Zwraca uwagę stosunkowo mała ilość podmiotów gastronomicznych zarówno przy ulicy NMP (3) 

jak i w Rynku (6). Skutkiem tego jest mała ilość kawiarni, restauracji w centrum, co powoduje 

dysfunkcjonlaność centrum jako „salonu miasta”. Pożytecznym będzie wspieranie przedsiębiorców z tej 

branży lokujacych swoje lokale w tej części miasta.  

Rozwój przedsiębiorczości wymaga wsparcia, co jest realizowane częściowo 

poprzez Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw i powinno być rozwijane 

w latach następnych. Jednym z jego elementów jest system ulg w podatkach lokalnych 

dla przedsiębiorców inwestujących w lokale, a szczególnie podnoszących ich estetykę. 

Omawiany obszar to nie tylko ścisłe centrum, w jego granicach znajdują się doskonałe 

tereny do rozwijania działalności gospodarczej. Szczególnie ważnym elementem 

rozwoju jest i będzie rejon ulicy Chojnowskiej przy której znajdują się miejsca pod 

przyszłe inwestycje. Możemy wnioskować, że będzie to jeden z ważniejszych kierunków 

rozwoju centrum.  

Jedną z przyczyn słabości Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest brak 

zintegrowanego ośrodka wsparcia przedsiębiorstw z terenu miasta i bliskich okolic. Taką 

rolę będzie pełniło Centrum Wspierania Przedsiębiorczości planowane do uruchomienia 

przez Agencję Rozwoju Regionalnego Arleg S.A. przy ulicy Chojnowskiej 81. 

Zauważalna jest zbyt mała ilość powierzchni biurowych o wysokim standardzie do 

wynajęcia. Ponadto duża część lokali usługowych jest w złym stanie technicznym. 

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oprócz wsparcia doradczego będzie także 

dysponować lokalami użytkowymi, które częściowo rozwiążą powyższe problemy, 

stanowiące także źródło konfliktów kupców z mieszkańcami, utrudniając dialog 

społeczny i rozwój małej przedsiębiorczość. 



PROGRAM REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA I CZĘŚCI OBRĘBU FABRYCZNA W LEGNICY 

 

 69 

 

3.4. Kryteria wyboru pilota żu i kolejno ść realizacji 
 

Głównym celem Programu Rewitalizacji Śródmieścia i Części obrębu Fabryczna jest przywrócenie 

świetności najbardziej reprezentacyjnej i najstarszej dzielnicy miasta. Dlatego też priorytetowo będą 

traktowane działania dotyczące rewitalizacji ścisłego centrum Legnicy, przestrzeni publicznych 

odwiedzanych przez największą liczbę osób. Zmodernizowane, odnowione centrum to także wielka 

atrakcja turystyczna dla odwiedzających miasto turystów.  

Bardzo ważne jest, by podejmowane działania przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorczości, w 

szczególności małej i średniej. Rynek miasta to znakomity obszar do prowadzenia działalności 

gastronomicznej, usługowej, handlowej. By ten cel osiągnąć, prócz realizacji niezbędnych inwestycji 

infrastrukturalnych niezbędne jest także poprawienie wizerunku miasta, np. w kwestii bezpieczeństwa 

publicznego oraz dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Legnicy. O wyborze 

obszaru rewitalizowanego zadecydowały kwestie historyczne, gospodarcze i społeczne. W centrum 

miasta od najdawniejszych lat koncentrowało się życie publiczne jego mieszkańców, odbywała się 

wymiana handlowa, nierzadko z kupcami z odległych krajów, w tym miejscu znajdowały się najważniejsze 

instytucje miejskie, budowle sakralne oraz najwartościowsze zabytki. Niestety, na przestrzeni lat wiele 

budynków uległo znacznej dekapitalizacji, natomiast funkcje wymiany handlowej przejęły sklepy 

wielkopowierzchniowe, usytuowane najczęściej na peryferiach miasta.   

Wybór projektów i kolejność ich realizacji w ramach niniejszego programu rewitalizacji będzie się 

odbywał w oparciu o następujące kryteria: 

• wartości historycznej 

• znaczenia dla stymulowania turystyki i rozwoju gospodarczego 

• wartości dla kultury lokalnej 

• zapobiegania patologii społecznych  

• poprawie bezpieczeństwa 

• poprawie stanu środowiska naturalnego 

• możliwości finansowych podmiotów uczestniczących w programie 

 

Przeprowadzona diagnoza w pełni upoważnia do wyboru centrum jako obszaru traktowanego 

priorytetowo, który jak najszybciej powinien być „perłą miasta”, wizytówką, która będzie kołem 

napędowym całej Legnicy. 

3.5. Oczekiwane wska źniki osi ągni ęć 
 
 Realizacja Programu Rewitalizacji powinna przyczyniać się zarówno w krótszej, jak i dłuższej 

perspektywie do osiągnięcia: 
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• Wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego miasta Legnicy – 

wzrostu inwestycji zewnętrznych w mieście, spadku przestępczości, wzrostu liczby turystów 

odwiedzających Legnicę,  

• Dalszego rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, 

wprowadzających innowacje gospodarcze lub powodujących transfer technologii – wzrost liczby 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w poszczególnych latach, 

• Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie nowych i utrzymaniu istniejących miejsc pracy, 

• Poprawienia stanu infrastruktury technicznej i drogowej w celu realizowania nowych inwestycji 

gospodarczych – wzrostu liczby zmodernizowanych i nowowybudowanych dróg na obszarze 

miasta, 

• Rozwoju kultury regionalnej i lokalnej –  wzrostu znaczenia lokalnych imprez kulturalnych, 

• Poprawy stanu środowiska naturalnego oraz promocji zasobów przyrodniczych – ograniczenie 

zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego, prowadzenie monitoringu źródeł 

i wielkości zanieczyszczeń,  

• Integracji społecznej osób starszych, skutecznego włączania seniorów w działania lokalnych 

społeczności. 
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4. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2004 – 2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA 
OBSZARZE REWITALIZOWANYM 

 

Realizacja programu rewitalizacji  ma przyczynić się do podniesienia 

wartości kulturowej i inwestycyjnej całego miasta. Obszar objęty programem 

posiada kluczowe znaczenie ze względu na swoje centralne położenie.  

Cele rewitalizacji: 

1. podniesienie atrakcyjności turystycznej Legnicy, 

2. poprawa estetyki miasta, 

3. zmniejszenie bezrobocia, 

4. przeciwdziałanie patalogiom społecznym, 

5. zwiększenie bezpieczeństwa.  

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy ustala się działania, 

które mają zrealizować założone cele rewitalizacyjne. Ze względu na przejrzystość dokumentu i założenia 

budżetowe działania zostały podzielone na dwa okresy:  

6. 2004-2006, 

7. 2007-2014.  

Działania umieszczone poniżej mogą ulegać zmianom i modyfikacjom w zależności od potrzeb i 

zmieniających się okoliczności. Szacunkowe kwoty będą zaktualizowane w oparciu o kosztorysy 

inwestorskie.  



PROGRAM REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA I CZĘŚCI OBRĘBU FABRYCZNA W LEGNICY 

 

 72 

4.1. Plan działa ń w latach 2004 – 2006 i latach nast ępnych na obszarze rewitalizowanym 
 

Lp. 
Nazwa planowanego działania Okres 

realizacji 
Oczekiwane rezultaty Instytucje i podmioty 

uczestnicz ące we 
wdra żaniu 

Szacunkowe nakłady  

 I Działania w sferze techniczno-materialnej    
1.1. Modernizacja ulicy Najświętszej Marii 

Panny i płyty Rynku 
• Rewitalizacja Starego Miasta w 

Legnicy. Etap I – Modernizacja 
ulicy N.M.P.  

• Rewitalizacja Starego Miasta w 
Legnicy. Etap II – Modernizacja 
Rynku 

 

2004-2006 Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej, zwiększenie 

zatrudnienia, przywrócenie 
charakteru spacerowego 

Urząd Miasta i 
jednostki 

organizacyjne, spółki 
gminne 

6 000 000 
 
 
 
 
 
 

10 000 000 

1.2. Restauracja i Modernizacja Akademii 
Rycerskiej w Legnicy – Etap I – 
Skrzydło południowo-zachodnie „E” z 
wieżą 

2004-2006 Wzrost atrakcyjności turystycznej i 
funkcjonalnej 

LCK, Urząd Miasta 8 500 000 

1.3. Remont Starego  Ratusza 
• wymiana stolarki (okna i drzwi) 
• konserwacja zabytkowej 

kamieniarki 
• odnowienie elewacji 
• odnowienie wnętrz 
• przywrócenie “ratuszowego” 

charakteru kawiarni “Maska” 
(wymiana podłóg z glazury na 
kamienną, zerwanie tynków i 
odnowienie ścian, wymiana okien 
z plastikowych na drewniane, 
wymiana oświetlenia) 

 

2006 Zwiększenie zatrudnienie, 
przywrócenie naturalnego 

charakteru 

Teatr im. H. 
Modrzejewskiej. Urząd 

Miasta, 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Teatru im. 
H. Modrzejewskiej 

 1 250 000 
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1.4. Oznakowanie miejsc zabytkowych 2006 Zwiększenie ilości turystów 
 

Urząd Miasta, 
Wojewódzki 
Konserwator 

Zabytków 

300 000 

1.5. Uruchomienie nowych parkingów 
 

2006 Zwiększenie bezpieczeństwa i 
przepływu ruchu w centrum miasta 

Urząd Miasta, Zarząd 
Dróg Miejskich 

500 000 

1.6. Remont i ocieplenie elewacji, wymiana 
okien, z przebudową terenu 
zewnętrznego Starostwa Powiatowego 
Pl. Słowiański 1. 

2005-2006 Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej, zmniejszenie ubytków 

ciepła, 

Starostwo Powiatowe 
w Legnicy 

10 000 000 

1.7 Przebudowa elewacji domu 
towarowego „Savia” przy ul. NMP 2 
wraz z dociepleniem i zmianą 
kolorystyki  

2005-2006 Dostosowanie wyglądu budynku do 
zabytkowego charakteru centrum 

Właściciel  

1.8. Odrestaurowanie wież i dachu 
kościoła parafialnego św. Jana 
Chrzciciela  

2004-2006 Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej 

Parafia św. Jana 
Chrzciciela 

 

1.9. Remont budynków Państwowej Straży 
Pożarnej 

2004-2006 Zwiększenie bezpieczeństwa, 
ożywienie społeczne miasta oraz 

zwiększenie jego potencjału 
turystycznego i kulturowego  

Państwowa Straż 
Pożarna 

Komenda Miejska 

600 000 

1.10.  Modernizacja i wymiana żeliwnej sieci 
gazowej w rejonie ulic: 
• Partyzantów 
• Brukowej 
• Paderewskiego 
• Murarskiej 
• Dąbrowskiego 
• Rycerskiej 
• Wazów 

2005 Eliminacja potencjalnych awarii sieci 
gazowej, zachowanie ciągłości 

dostaw, 

Dolnośląska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. 

Zakład Gazowniczy 
Wrocław 

Dział Obsługi Sieci 
Legnica 

 

1.11. Modernizacja sieci cieplnej w rejonie 
ulic Św.Piotra – Młynarskiej 

2004-2006 Redukcja strat w przesyle energii 
cieplnej, zminimalizowanie nakładów 
i kosztów; eliminacja potencjalnych 
awarii sieci cieplnej; zachowanie 

Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w 
Legnicy 

500 000 – 1 000 000 
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ciągłości dostaw; poprawa 
środowiska naturalnego;  

1.12. Remont i renowacja elewacji wraz z 
portalem zabytkowym przy ul. 
Piekarskiej 7 – Niepubliczne Zakłady 
Opieki Zdrowotnej „Medyk”, „Zdrowie”, 
„A-Dent” s.c. 

2004-2006 Wzrost komfortu użytkowników, 
poprawa funkcjonalności obiektu, 

poprawa estetyki 

Urząd Miasta  

 Sfera społeczna-     
2.1. Utworzenie świetlicy – Herbaciarni, 

miejsca spędzania wolnego czasu dla 
młodzieży i osób starszych 

2005-2006 Zwiększenie aktywności ludzi 
starszych, przeciwdziałanie 

chorobom, zmniejszenie patologii 
wśród młodzieży 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 

organizacje 
pozarządowe 

400 000 

2.2. Uruchomienie programów opieki nad 
osobami starszymi 

2006 Poprawa jakości życia osób 
starszych oraz zapobieganie ich 
marginalizacji społecznej 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 

organizacje 
pozarządowe 

50 000 

2.3. Objęcie monitoringiem wizualnym 
miejsc zagrożonych 

2005-2006 Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców, zmniejszenie ilości 

włamań i rozbojów 

Policja, Straż Miejska, 
Urząd Miasta 

100 000 

2.4. Programy przeciwdziałania bezrobociu 2005-2006 Zmniejszenie patologii wśród 
młodzieży, zwiększenie zatrudnienia 

Powiatowy Urząd 
Pracy, Urząd Miasta 

500 000  

2.5. Remont budynków Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona 

2005-2006 Zwiększenie ilości studentów Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. 

Witelona 

15 000 000 

2.6. Remont budynku poszpitalnego przy 
ul. Murarskiej z możliwością lokalizacji 
specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego 

 
2005-2006 

Zwalczanie zjawiska marginalizacji 
społecznej, rozwój aktywnych form 

edukacji, wzrost komfortu 
użytkowników 

Urząd Miasta 3 000 000 

2.7.  Uruchomienie świetlicy środowiskowej 
dla dzieci zamieszkujących w obrębie 
Kościoła NMP  

2005 Zrównoważenie szans edukacyjnych 
dzieci z rodzin wielodzietnych i 

znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej  

Parafia Ewangelicko – 
Augsburska  

30 000 

2.8. Klub Seniora (budynek RSEiR NSZZ 
Solidarność, ul. Libana) 
 

2005 Aktywizacja osób w wieku 
poprodukcyjnym 

Urząd Miasta 40 000 
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 Sfera gospodarcza     
3.1. Uruchomienie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości 
2005-2006 Zwiększenie ilości małych 

przedsiębiorstw, zmniejszenie 
bezrobocia 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego Arleg 

12 000 000 

3.2. Kontynuowanie programu wspierania 
przedsiębiorczości 

2005-2006 Zwiększenie ilości małych 
przedsiębiorstw, zmniejszenie 

bezrobocia 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego Arleg, 

Urząd Miasta 

50 000 

3.3. Powołanie Uczelnianego Centrum 
Innowacyjno Wdrożeniowego 

2005-2006 Zwiększenie ilości małych 
przedsiębiorstw, zmniejszenie 

bezrobocia 

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. 

Witelona 

10 000 000 

3.4. Współpraca z Regionalnym 
Funduszem Pożyczkowym 

2005-2006 Zwiększenie ilości małych 
przedsiębiorstw, zmniejszenie 

bezrobocia 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego Arleg, 

Urząd Miasta 

20 000 

3.5. Współpraca z Dolnośląskim 
Funduszem Gospodarczym 

2005-2006 Zwiększenie ilości małych 
przedsiębiorstw, zmniejszenie 

bezrobocia 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego Arleg, 

Urząd Miasta 

20 000 

      

 
 

Inwestycje planowane na lata 2007-2013 
 

 
Lp. 

Nazwa planowanego działania Okres realizacji Oczekiwane rezultaty Instytucje i podmioty 
uczestnicz ące we 

wdra żaniu 
 I Działania w sferze 

techniczno-materialnej  
   

 
1.1. 

Restauracja i modernizacja 
Akademii rycerskiej w Legnicy – 
Etap II – Skrzydło zachodnie „A” 

wraz z częścią dziedzińca 

2007-2013 Wzrost atrakcyjności 
turystycznej i 
funkcjonalnej 

LCK, Urząd Miasta 
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1.2. Teatr im. H. Modrzejewskiej 
• Budynek główny remont i 

pokrycie dachu blachą 
miedzianą  

• wymiana okien i drzwi  
• odnowienie elewacji  
• odnowienie ścian (gładzie i 

malowanie)  
• remont schodów 

kamiennych (główne 
wejście do Teatru)  

2007-2013 Zwiększenie ilości 
odwiedzających, 

Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Teatr im. H. Modrzejewskiej 

1.3. Teatr im. H. Modrzejewskiej 
Kram Śledziowy (łącznik między 
Starym Ratuszem a Teatrem) 
Zadania: 

• remont dachu (wymiana bel 
tropowych i wiązadeł 
dachowych) 

• pokrycie dachu ceramiką 
(dachówka)  - razem 

 

2007-2013 Zwiększenie ilości 
odwiedzających 

Teatr im. H. Modrzejewskiej 

1.4. Muzeum Miedzi 
Zabudowa (przeszklenie) 

lapidarium i utworzenie na tej 
bazie: 

• ekspozycji zabytkowej 
kamieniarki 

• recepcji 
• szatni dla zwiedzających 
• sklepiku muzealnego. 

2007-2013 Zwiększenie ilości 
odwiedzających 

Muzeum Miedzi, Urząd 
Miasta 
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1.5. Zamek Piastowski  
• kompleksowa konserwacja i 

restauracja zabudowy oraz 
wyposażenia 
architektonicznego, wystroju 
malarskiego oraz 
rzeźbiarskiego 

• urządzenie nawierzchni 
dziedzińców  

• rewaloryzacja dawnych 
ogrodów 

• udostępnienie dla ruchu 
turystycznego wież Piotra i 
Św. Jadwigi 

 

2007-2013 Zwiększenie ilości 
odwiedzających 

Urząd Miasta i Urząd 
Marszałkowski  

 
 
 
 
 
 

1.6. Zespół klasztorny benedyktynek 
(obecnie I LO) 

• rewaloryzacja dawnych 
ogrodów, 

• kompleksowa konserwacja 
epitafiów 

 

2007-2013 Zwiększenie ilości 
odwiedzających 

Urząd Miasta 
 

 kompleksowa konserwacja i 
restauracja zabytkowej 
kamienicy nr 2 przy ul. Zamkowej 
w Legnicy – siedziby legnickiej 
Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu 

2005-2006 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

i gospodarczej, 
przywrócenie naturalnego 

staromiejskiego 
charakteru 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków we Wrocławiu 
Delegatura w Legnicy 

1.7. Muzeum Miedzi – odnowienie 
konserwatorskie łącznie z 
wystrojem kamieniarskim 
elewacji budynku głównego 
muzeum. 

2007-2013 Zwiększenie ilości 
odwiedzających 

Muzeum Miedzi, Urząd 
Miasta 
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1.8. Muzeum Miedzi 
Zmiana architektury fasady 
budynku od ul. Św Jana – 
dostosowanie do architektury 
barokowej 

2007-2013 Zwiększenie ilości 
odwiedzających 

Muzeum Miedzi, Urząd 
Miasta 

1.9. Muzeum Miedzi – obiekt i 
budowa przejścia (łącznika) 
pomiędzy Muzeum Miedzi a 
Akademią Rycerską. 

2007-2013 Zwiększenie ilości 
odwiedzających 

Muzeum Miedzi, Urząd 
Miasta 

1.10. Remont budynku Legnicka 
Biblioteki Publicznej przy ulicy 
Piastowskiej 
• Przeprowadzenie remontu 

budynku biblioteki i 
odtworzeniu jego wartości 
historycznej, zainstalowanie 
zabezpieczeń p. pożarowych i 
p. włamaniowych 

• Przeprowadzenie 
termomodernizacji 
istniejącego budynku 

• Rozbudowa budynku i jego 
modernizacja umożliwiająca 
rozwój funkcji bibliotecznych i 
rozszerzenie działalności 
biblioteki 

2007-2013 Zwiększenie czytelnictwa  Legnicka Biblioteka 
Publiczna, Urząd Miasta 

1.11. Dolnośląska Biblioteka 
Pedagogiczna we Wrocławiu 
Filia w Legnicy 
• Remont elewacji 
• Remont adaptacyjny 

pomieszczeń 
• Organizacja otoczenia 

budynku i nawierzchni 

2007-2013 Zwiększenie czytelnictwa Dolnośląska Biblioteka 
Pedagogiczna we Wrocławiu 
Filia w Legnicy 
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1.12. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy 
Polskiej (ul. Św. Piotra 10) 
• Wymiana okien  
• Remont sal wykładowych i 

pozostałych pomieszczeń 
• Wymiana dachu 
• Remont elewacji 
• Izolacja budynku 
• Budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych 
• Położenie nawierzchni (teren 

zewnętrzny) 

2007-2013 Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych 

mieszkańców miasta 

Towarzystwo Wolnej 
Wszechnicy Polskiej 

1.13. Odrestaurowanie wnętrza 
kościoła wraz z Mauzoleum 
Piastów 

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Parafia św. Jana Chrzciciela 

1.14. Odrestaurowanie kolegium 
jezuickiego stanowiącego 
obecnie seminarium duchowne 
o.o. Franciszkanów 

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Parafia św. Jana Chrzciciela 

1.15. Remont elewacji kamienicy pod 
Przepiórczym Koszem 

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Urząd Miasta, wspólnota 
mieszkaniowa 

1.16. Remont zabytkowego portalu w 
kamienicy Rynek 36 
(antykwariat) 

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Wspólnota mieszkaniowa 

1.17. Remont elewacji kamienicy 
Rynek 32 – siedziba Cechu 
Rzemiosł Różnych 

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Urząd Miasta, Cech Rzemiosł 
Różnych 

1.18. Remont Baszty Głogowskiej 2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Urząd Miasta 

1.19. Remont Baszty Chojnowskiej z 
murem obronnym 

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Urząd Miasta 

1.20. Remont kamienicy przy ulicy 
Partyzantów  -siedziba WKU 

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Wojewódzka Komenda 
Uzupełnień,  
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1.21. Remont elewacji SP nr 4. 2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Szkoła Podstawowa, Urząd 
Miasta 

1.22. Remont elewacji i wnętrz 
Zespołu Szkół  Medycznych, 

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Zespół Szkół Medycznych, 
Urząd Miasta 

1.23. Remont elewacji i wnętrz 
Zespołu Szkół Energetycznych 

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Zespół Szkół 
Energetycznych, Urząd 

Miasta 
1.24. Nadanie staromiejskiego 

charakteru siedzibie Urzędu 
Skarbowego przy ulicy NMP 3. 

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Urząd Skarbowy, Urząd 
Miasta 

1.25. Docieplenie ścian osłonowych w 
budynkach przy ulicach : 

-1 Paderewskiego 1-11 
-2 Piekarskiej 9-17 
-3 Piekarskiej 10-14 
-4 Chojnowskiej 11-19 

2007-2013 Poprawa ochrony 
środowiska, 

oszczędności w energii 
cieplnej, 

Legnicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, 

1.26 Zagospodarowanie wnętrz 
blokowych przy ulicach: 

• Wjazdowa – Złotoryjska 
• Piekarska 9-17 

Złotoryjska 11-15 
• Chojnowska – Gwarna 
• Młynarska 1,2,3,4,5,6 

2007-2013 Zwiększenie 
bezpieczeństwa, 
przeciwdziałanie 

patologiom 

Legnicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

1.27. Remonty dróg: 
• Krajowych 
• Powiatowych 
• Gminnych 
 wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, według wykazu 
Zarządu Dróg Miejskich w 
Legnicy 
 

2007-2013 Zwiększenie 
bezpieczeństwa, 

skrócenie czasu podróży 

Zarząd Dróg, Urząd Miasta 
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1.28. Budowa hali targowej przy ulicy 
Paderewskiego 

2007-2013 Zwiększenie ilości 
podmiotów 

gospodarczych, poprawa 
estetyki. 

Lokalni przedsiębiorcy, Urząd 
Miasta 

1.29 Remonty sieci wodno-
kanalizacyjnej 

2007-2013 Zmniejszenie strat wody, 
poprawa ochrony 
środowiska 

LPWiK, Urząd Miasta 

1.30. Remonty elewacji w budynkach 
znajdujących się w obszarze 

rewitalizowanym 
 

2007-2013 Poprawa estetyki, wzrost 
komfortu mieszkańców 

Zarząd Gospodarki 
Mieszkaniowej, wspólnoty 

mieszkaniowe, 

1.31. Remont kin Ognisko i Piast 2007-2013 Możliwość spędzania 
wolnego czasu, 

Przedsiębiorstwo ODRA 

1.32. Remont Urzędu Miasta Pl. 
Słowiański 8 

2007-2013 Wzrost komfortu 
użytkowników, skrócenie 

czasu obsługi 
mieszkańców, poprawa 

estetyki 

Urząd Miasta 

1.33. Przywrócenie charakteru 
spacerowego ulicom w obrębie 

ścisłego centrum 
 

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Urząd Miasta 

1.34. Remont Kościoła NMP 2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Parafia augsbursko-
ewangelicka, Urząd Miasta 

1.35. Remont zabytkowych szaletów 2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 

Urząd Miasta 

1.36. Wprowadzenie zwartego 
systemu ścieżek rowerowych 

wraz ze strzeżonym parkingiem 
dla rowerów 

2007-2013 Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

Urząd Miasta, Zarząd Dróg 
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1.37. Stylizacja elewacji budynków 
wybudowanych w okresie 

powojennym w ścisłym centrum 
miasta  

2007-2013 Zwiększenie 
atrakcyjności 

turystycznej, zwiększenie 
zatrudnienia, unifikacja 

architektury  

Urząd Miasta, Zarząd 
Gospodarki Komunalnej, 
lokalni przedsiębiorcy, 
Legnicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa, wspólnoty 
mieszkaniowe 

 Sfera społeczna    
2.1. Powołanie Centrum Integracji 

Społecznej 
2007-2013 Zmniejszenie bezrobocia MOPS, Urząd Miasta 

2.2. Wyposażenie Systemu 
Wspomagania Dowodzenia 

2007-2013 Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

Komenda Policji 

2.3. Budowa Skate parków 2007-2013 Umożliwienie spędzania 
wolnego czasu, 
przeciwdziałanie 

patologiom 

Urząd Miasta 

 Sfera gospodarcza    
3.1. Organizacja promocji 

turystycznej Legnicy 
2007-2013 Zwiększenie ilości 

turystów i 
przedsiębiorców 

Urząd Miasta, organizacje 
przedsiębiorców, ARR Arleg 

3.2. Wspieranie inwestorów 2007-2013 Zmniejszenie bezrobocia, 
zwiększenie nowych 

przedsiębiorstw, 

Urząd Miasta 

3.3. Kontynuacja programów 
szkoleniowych z zakresu 
przedsiębiorczości wśród 

młodzieży 

2007-2013 Zwiększenie zatrudnienia 
młodych ludzi, wzrost 

ilości nowych podmiotów 
gospodarczych 

,PUP, ARR Arleg, Urząd 
Miasta 
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5. Plan finansowy 
 

Lp. 
Nazwa planowanego działania Okres realizacji Środki polskie Środki Unii Europejskiej Szacunkowe nakłady 

 I Działania w sferze techniczno-materialnej 
1.1. Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny i 

płyty Rynku 
2004-2006 1 500 000 4 500 000 6 000 000 zł 

1.2. Restauracja i Modernizacja Akademii 
Rycerskiej w Legnicy – Etap I – skrzydło 

południowo – zachodnie „E” z wieżą.  

2006 2 125 000 6 375 000 8 500 000 

1.3. Remont Starego  Ratusza 
 

2006 118 000  354 000 472 000 zł 
 

1.4. Oznakowanie miejsc zabytkowych 2006 75 000 225 000 300 000 zł 
1.5. Uruchomienie nowych parkingów 

 
2006 125 000 375 000 500 000 zł 

1.6. Remont elewacji i otoczenie siedziby Starostwa 
Powiatowego plac Słowiański 1. 

2005-2006 2 500 000 7 500 000 10 000 000 zł 

   7 272 000 20 454 000 27 272 000 
 Sfera społeczna     

2.1. Utworzenie świetlicy – Herbaciarni, miejsca 
spędzania wolnego czasu dla młodzieży i osób 

starszych 

2005-2006 100 000  300 000 400 000 zł 

2.2. Uruchomienie programów opieki nad osobami 
starszymi 

2006 125 000 375 000 500 000 zł 

2.3. Objęcie monitoringiem wizualnym miejsc 
zagrożonych 

2005-2006 25 000 75 000 100 000 zł 

2.4. Programy przeciwdziałania bezrobociu 2005-2006 125 000 375 000 500 000 zł 
2.5. Remont budynków Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Witelona 
2005-2006 3 750 000 11 250 000 15 000 000 zł 

 Sfera gospodarcza  4 125 000 12 375 000 16 500 000 
3.1. Uruchomienie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości 
2005-2006 3 000 000 9 000 000 12 000 000 zł 

3.2. Kontynuowanie programu wspierania 
przedsiębiorczości 

2005-2006 12 500 37 500 50 000 zł 

3.3. Powołanie Uczelnianego Centrum Innowacyjno 
Wdrożeniowego 

2005-2006 2 500 000 7 500 000 10 000 000 zł 

3.4. Współpraca z Regionalnym Funduszem 
Pożyczkowym 

2005-2006 5 000 15 000 20 000 zł 

3.5. Współpraca z Dolnośląskim Funduszem 
Gospodarczym 

2005-2006 5000 15 000 20 000 zł 

   5 522 500 16 567 500 22 090 000 
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6. SYSTEM WDRAŻANIA 
 
 
 

Program rewitalizacji jest dokumentem, określającym cele i programy działań 

miasta Legnicy w dłuższym okresie czasu oraz wymagającym ciągłej pracy nad 

podnoszeniem jego jakości. Proces jego wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, 

wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z 

otoczeniem.  

Program rewitalizacji Śródmieścia i części obrębu fabryczna w Legnicy zostanie przyjęty do 

realizacji przez Radę Miasta Legnica podczas sesji. Osobą odpowiedzialna za jego prawidłowe 

wdrażanie będzie Prezydent Miasta. 

W związku z tym, iż Program rewitalizcji jest dokumentem określającym politykę miasta na 

kilka lat, niezbędne jest stałe śledzenie zmian zachodzących w otoczeniu oraz w sytuacji wewnętrznej 

gminy i sprawne reagowanie na nie. 

 

Poszczególne projekty wdrażane będą w oparciu o harmonogram ich realizacji projektów 

zawarty we wcześniejszej części niniejszego dokumentu. Realizacja Programu Rewitalizacji obejmuje 

następujące podokresy: 

1. 2004 –2006 r. 

2. 2007 – 2013. r. 

 
 
 
 
7. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 

7.1. System monitorowania programu rewitalizacji 
 

Monitorowanie i ocena Programu Rewitalizacji będzie polegało na systematycznych 

sprawozdaniach realizowanych przez właściwego przedstawiciela/wydziału Urzędu Miasta Legnica. 

 Osoby upoważnione do składania raportów będą w określonych odstępach 

czasu informować Prezydenta Miasta, Radę Miasta oraz mieszkańców o postępach 

we wdrażaniu Programu rewitalizacji . Będą one przedstawiały informacje na temat 

wdrażanych projektów w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem takiej analizy jest 

zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i 

celami. Jeśli w raportach monitoringowych ujawnione zostaną problemy związane z 

wdrażaniem programu rewitalizacji, osoby odpowiedzialne powinny podjąć działania 

mające na celu wyeliminowanie pojawiających się trudności wdrożeniowych. 
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7.2 Sposoby oceny programu rewitalizacji 
 

Sposób oceny programu rewitalizacji opierał się będzie na następujących wskaźnikach: 

1. Liczba km zmodernizowanych dróg. 

2. Liczba nowopowstałych i zmodernizowanych obiektów sportowych 

3. Liczba km zmodernizowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4. Liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy. 

5. Liczba osób podejmujących własną działalność gospodarczą. 

6. Wartość pozyskanych nowych inwestycji zewnętrznych 

7. Liczba nowopowstałych i zmodernizowanych obiektów kultury i oświaty. 

8. Liczba odnowionych elewacji, 

9. Liczba turystów odwiedzających Legnicę, 

10. Liczba odnowionych witryn w lokalach użytkowych. 

 

Źródłem informacji na temat postępu prac na terenie rewitalizowanym będą statystyki 

Głównego Urzędu Statystycznego, informacje i dane otrzymane od: Wydziałów Urzędu Miasta 

Legnicy, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Legnickiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 

Zakładu Gazowniczego,  oraz od prywatnych przedsiębiorców działających na rewitalizowanym 

terenie. 

 

7.3. Sposoby inicjowania współpracy pomi ędzy sektorem 
publicznym, prywatnym i organizacjami pozarz ądowymi 
 

Podstawą współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami 

pozarządowymi będą wspólne konsultacje, wymiana doświadczeń oraz stałe spotkania monitorujące 

 

7.4. Public Relations programu rewitalizacji 
 

Dystrybucja i promocja Programu rewitalizacji śródmieścia i obrębu fabryczna w Legnicy 

będzie realizowana za pomocą publikacji zamieszczonych w lokalnych mediach, wysyłki pocztowej do 

uprzednio wytypowanych osób oraz spotkań z mieszkańcami miasta. Ważnym elementem promocji 

Programu rewitalizacji będzie zastosowanie miejskich stron internetowych do jego publikacji. 
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