
UCHWAŁA NR XXIII/147/16 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 

2014 – 2020 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250) uchwala się, 

co następuje: 

 

 §1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/222/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 

15 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2014 - 

2020, w Rozdziale I, Podrozdział 1.6 otrzymuje brzmienie: 

 

 „Przez teren Gminy Dobromierz przebiega sieć dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych oraz gminnych. Droga krajowa nr 5 stanowi główny szlak drogowy łączący Jelenią 

Górę z Wrocławiem, droga nr 34 łączy się w Dobromierzu z drogą nr 5 oraz drogą nr 35 

w Świebodzicach. 

 Ponadto droga wojewódzka nr 375 łączy Dobromierz z Wałbrzychem. Drogi powiatowe 

liczą na terenie gminy 46 km, drogi gminne uzupełniają sieć połączeń, mają znaczenie lokalne, 

stanowią dojazdy do gruntów rolnych i leśnych. 

 W sąsiedztwie miejscowości Kłaczyna przebiega trasa drogi ekspresowej S3 Lubawka-

Świnoujście. 

 Na terenie Gminy Dobromierz nie ma publicznej komunikacji zbiorowej, usługi 

transportowe są realizowane przez prywatnych przewoźników. Dowóz uczniów do szkół jest 

realizowany przez przewoźnika wybranego przez Gminę Dobromierz w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Przez miejscowości Roztoka, Kłaczyna przebiega zawieszona linia kolejowa. Nie ma 

w najbliższej perspektywie planów reaktywacji linii. Do celów przewozów towarowych 

funkcjonuje linia kolejowa Borów – Jawor. 

 Stan techniczny dróg wymaga ciągłej poprawy, zwłaszcza w rejonach intensywnego 

transportu kruszywa z kopalń w Czernicy, Gniewkowie i Borowie. Należy zadbać o odpowiednią 

technologię budowy dróg, zwłaszcza powiatowych, narażonych na duże obciążenie. 

 Drogi gminne są stopniowo remontowane przy wykorzystaniu środków własnych 

oraz dofinansowania z budżetu województwa. 

 Dostęp do telefonii stacjonarnej oraz komórkowej na terenie gminy jest bardzo dobry. Każda 

miejscowość ma możliwość korzystania z internetu stacjonarnego kablowego lub radiowego 

oraz mobilnego. Problemem jest dostęp do ofert różnych operatorów internetu stacjonarnego, gdyż 

łącza są własnością jednego podmiotu, ich udostępnienie wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

 Sieć wodociągowa obejmuje obecnie ok. 90% obszaru gminy. Długość sieci wynosi 

49,4 km, przyłączonych jest ok. 1430 odbiorców. Część mieszkańców korzysta ze studni 

przydomowych. 

 Sieć kanalizacji sanitarnej wymaga dalszej rozbudowy, obecnie liczy 11,44 km i obejmuje 

miejscowości Bronówek, Dobromierz oraz Serwinów. Istniejąca oczyszczalnia ścieków 

w Serwinowie o przepustowości 300 m3 na dobę docelowo będzie odbierać ścieki także 

z Jaskulina, Siodłkowic i Szymanowa. Miejscowości te wraz z miejscowością Pietrzyków ujęte 

były w aglomeracji Dobromierz, która została zlikwidowana uchwałą nr XVIII/478/16 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Przyczyną likwidacji aglomeracji 



Dobromierz był niski wskaźnik koncentracji, który był znacznie niższy od wymaganego wskaźnika 

90 osób na jeden kilometr sieci kanalizacji sanitarnej. Z tego też względu zmieniono koncepcję 

realizacji gospodarki ściekowej w tej części gminy. W miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice 

i Szymanów zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do oczyszczalni 

ścieków w Serwinowie. W Pietrzykowie zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 Uchwałą nr XXV/783/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewków, dokonano zmiany obszaru i granic aglomeracji 

Gniewków. W aglomeracji Gniewków pozostały Czernica, Gniewków, Dzierzków, Borów, Roztoka 

i Jugowa. Niewielka ilość zamieszkałych nieruchomości z wymienionych miejscowości pozostała 

poza granicami aglomeracji Gniewków ze względu na niski wskaźnik koncentracji, który dla tego 

obszaru gminy nie może być niższy od 120 osób na jeden kilometr sieci kanalizacji sanitarnej. Poza 

aglomeracją Gniewków pozostała cała miejscowość Kłaczyna również ze względu na niski 

wskaźnik koncentracji. Na terenie aglomeracji Gniewków zostanie wybudowana sieć kanalizacji 

sanitarnej oraz oczyszczalnia ścieków w Czernicy. W zamieszkałych nieruchomościach, które 

pozostały poza aglomeracją Gniewków oraz w Kłaczynie zostaną wybudowane lokalne 

i przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 W miejscowościach Bronów i Celów, ze względu na trudny układ terenu oraz oddalenie 

od planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej gospodarka ściekowa zostanie rozwiązana 

poprzez budowę lokalnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Dobromierz odbywa się zgodnie z ustawą 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na terenie gminy 

są zorganizowane punkty z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów oraz jest utworzony 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobromierzu, gdzie bezpłatnie można pozostawić duże 

gabarytowo odpady oraz zużyty sprzęt elektroniczny. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, w kolejnych latach będzie zwiększany udział wyselekcjonowanych 

odpadów wśród zbieranych na terenie gminy odpadów komunalnych.” 

 

 §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

 

 §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady  

 (-) Aleksandra Luks 

 

 



 

Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XXIII/147/16 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 

2014 – 2020 

 

  

 Wprowadzenie zmian w Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2014-2020 

jest konieczne m.in. ze względu na zmiany w koncepcji realizacji gospodarki ściekowej związane 

z likwidacją aglomeracji Dobromierz oraz zmianą obszaru i granic aglomeracji Gniewków. 

 Aglomeracja Dobromierz została zlikwidowana uchwałą nr XVIII/478/16 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. ze względu na niski wskaźnik 

koncentracji, który był znacznie niższy od wymaganego dla tego obszaru gminy wskaźnika 90 osób 

na jeden kilometr sieci kanalizacji sanitarnej. Z tego też względu zmieniono koncepcję realizacji 

gospodarki ściekowej. W miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów zostanie 

wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do oczyszczalni ścieków 

w Serwinowie. W Pietrzykowie zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 Uchwałą nr XXV/783/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewków, dokonano zmiany obszaru i granic aglomeracji 

Gniewków. W aglomeracji Gniewków pozostały Czernica, Gniewków, Dzierzków, Borów, Roztoka 

i Jugowa. Niewielka ilość zamieszkałych nieruchomości z wymienionych miejscowości pozostała 

poza granicami aglomeracji Gniewków ze względu na niski wskaźnik koncentracji, który dla tego 

obszaru gminy nie może być niższy od 120 osób na jeden kilometr sieci kanalizacji sanitarnej. Poza 

aglomeracją Gniewków pozostała cała miejscowość Kłaczyna również ze względu na niski 

wskaźnik koncentracji. Na terenie aglomeracji Gniewków zostanie wybudowana sieć kanalizacji 

sanitarnej oraz oczyszczalnia ścieków w Czernicy. W zamieszkałych nieruchomościach, które 

pozostały poza aglomeracją Gniewków oraz w Kłaczynie zostaną wybudowane lokalne 

i przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 Wprowadzenie powyższych zmian w Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2014 – 

2020 jest również niezbędne do spełnienia warunków uzyskania przez gminę dofinansowania 

budowy kanalizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

WÓJT 

    (-) Jerzy Ulbin 


