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Rycina 1 Położenie Gminy Stara Kamienica w województwie 

CZĘŚĆ 1: DIAGNOZA SYTUACJI PRZESTRZENNEJ 

1.1 Informacje ogólne 
 

 Stara Kamienica – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie 

karkonoskim. Jest jedną z dziewięciu Gmin wchodzących w skład powiatu karkonoskiego, 

zlokalizowana jest w jego południowo - zachodniej części.  

Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym Polski (J. Kondracki, 1994) gmina Stara 

Kamienica leży w Sudetach Zachodnich na terenie Pogórza Izerskiego, Gór Izerskich, 

Kotliny Jeleniogórskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

Sąsiadujące gminy:  

 od południa - Gmina Piechowice i Szklarska Poręba,   

 od północnego zachodu - miasto i gmina Mirsk, Lubomierz oraz Wleń, 

 od wschodu - gmina Jeżów Sudecki i miasto Jelenia Góra.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_wiejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_karkonoski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_karkonoski
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Rycina 2 Położenie Gminy Stara Kamienica w powiecie karkonoskim 

 

 

Tabela 1 Gmina Stara Kamienica na tle powiatu karkonoskiego - powierzchnia, liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia 
(2021r.) 

Obszar 

administracyjny 

Powierzchnia Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia 

      Os/km²   km²  %  Os.  % 

powiat karkonoski 627 ha 100,00 63 333 100,00 103 

Janowice Wielkie 57,8     9,3 4274     6,7 75 

Jeżów Sudecki 94,3   15,0 7 548    12,0 77 

Mysłakowice 88   14,0 10 104    15,9 117 

Karpacz 
 

38     6,1   4 487      7,1 122 

Kowary 
 

37,4     6,0 10 650    16,8 293 

Piechowice 
 

43,2     6,9  6 082      9,6 144 

Podgórzyn 82,5   13,1 8 285    13,1 101 

Stara Kamienica 110,5  17,6 5 250      8,3 48 

Szklarska Poręba 
 

  75,4   12,0 6 653     10,5 87,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Gmina Stara Kamienica ma 5 250 mieszkańców, zamieszkuje ją 8,3% ludności powiatu, jest 

gminą o największym areale stanowiąc 17,6% powierzchni powiatu, natomiast posiada 

najmniejszą w powiecie liczbę osób zamieszkałych na 1 km² . 
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Rycina 3 Położenie Gminy Stara Kamienica 

Przez teren gminy przebiegają trzy ważne trasy komunikacyjne: 

 droga krajowa nr 3 Szczecin – Jakuszyce- granica państwa. Prowadzi ona bardzo 

ważny ruch o znaczeniu międzynarodowym (ruch turystyczny i tranzytowy), 

 droga krajowa nr 30 Jelenia Góra – Pasiecznik i dalej Zgorzelec, 

 droga wojewódzka nr 404 Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój. 

Dominującą funkcją gminy Stara Kamienica jest rolnictwo, mieszkalnictwo niskiej 

intensywności zabudowy i turystyka z uwagi na wyjątkową w skali kraju atrakcyjność 

przyrodniczą i krajobrazową. Na terenie gminy znajduje się Park Krajobrazowy „Doliny 

Bobru”, Obszar Chronionego Krajobrazu Karkonosze – Góry Izerskie oraz strefa ochrony 

uzdrowiska „Cieplice Zdrój”, natomiast w pobliżu gminy znajduje się Karkonoski Park 

Narodowy. 

 

W skład gminy wchodzi 10 sołectw: 

Tabela 2 Sołectwa Gminy Stara Kamienica 

Źródło – raport o stanie Gminy Stara Kamienica za 2020 r. 

 

 

 

Nazwa sołectwa Liczba ludności (dane archiwalne) Powierzchnia(ha) 

 

 

Stara  Kamienica 1 185 1 388 
Antoniów 100 258 
Barcinek 513 890 
Chromiec 196 294 
Kopaniec 368 3 598 
Kromnów 472 743 

Mała Kamienica 217 697 

Nowa Kamienica 156 501 
Rybnica 731 1 545 

Wojcieszyce 1198 1 134 

RAZEM 5 136 11 048 
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Rycina 4 Sołectwa Gminy Stara Kamienica 

Źródło: Raport o stanie Gminy za 2020 r. 

 

Największą miejscowością i głównym ośrodkiem gminy jest wieś gminna Stara Kamienica. 

 

Gmina Stara Kamienica jest gminą wiejską, wykazującą wysoki stopień wykorzystania 

rolniczego. W użytkowaniu terenu Gminy dominujący udział posiadają lasy oraz tereny 

zadrzewione. W drugiej kolejności plasują się grunty orne. Na trzecim miejscu znajdują się 

pozostałe grunty, które obejmują tereny objęte zabudową mieszkaniową i usługową, obszary 

związane z zabudową oraz tereny zajmowane przez infrastrukturę techniczną. 

Zdecydowana większość mieszkańców Gminy zamieszkuje budownictwo jednorodzinne. 

Położenie  Gminy  w  granicach  aglomeracji  jeleniogórskiej oraz  atrakcyjność  terenów 

budowlanych położonych w pobliżu dużych kompleksów leśnych spowodowały, że w 

ostatnich latach w Gminie nastąpił intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego.  

 

Rzeźba terenu i budowa geologiczna 
 

Gmina Stara Kamienica odznacza się dużym zróżnicowaniem wysokości. Różnica 

pomiędzy najwyższym wzniesieniem (Zwalisko 1046 m, Wysoki Kamień 1058 m). a najniżej 

położonym miejscem (ujście Kamienicy do Bobru na północny – wschód od Barcinka – ok. 

260 m n.p.m.) wynosi ok. 800 m. Obszar gminy Stara Kamienica położony jest w zasięgu 

dwóch wielkich jednostek Sudetów Zachodnich i Pogórza Zachodniosudeckiego, które 

cechują się odmiennym ukształtowaniem pionowym. Ogólnie teren gminy ma charakter 

pofałdowany, lecz w poszczególnych rejonach różni się strukturą rzeźby. W obrębie 

Przedgórza Rębiszewskiego nie występują wyraźniejsze grzbiety, ale można wyróżnić kilka 

rozległych i płaskich wzniesień. W okolicy Starej Kamienicy występuje rozległe, płytkie 

obniżenie,  w którym łączą się koryta czterech cieków - Kopanieckiego Potoku, Kamienicy, 
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Kamieniczki i Młynówki. W południowo – wschodniej i zachodniej części gminy zaznacza się 

Grzbiet Kamienicki (najwyższy szczyt góra Jastrzębiec - 792,4 m n.p.m.) i Wysoki Grzbiet 

(najwyższy szczyt Czarna Góra – 964,4 m n.p.m.) – dwa najdalej na wschód wysunięte 

pasma Gór Izerskich. Grzbiety te są rozdzielone głęboką doliną rzeki Kamienna Mała, która 

w Piechowicach uchodzi do Kamiennej. 

Stoki Wzniesienia Radoniowskiego opadają łagodnie w kierunku Starej Kamienicy i 

Barcinka. Zbocza o małym nachyleniu są zajęte przez pola uprawne. 

Na południu, aż do granic rozległego kompleksu leśnego rozciąga się Przedgórze 

Rębiszowskie na którym poziom terenu wynosi od 450 do 550 m n.p.m. 

Na Wysoczyźnie Rybnickiej w rejonie Rybnicy wysokości terenu wahają się pomiędzy 400 a 

450 m n.p.m., a na granicy z Obniżeniem Jeleniej Góry wynoszą ponad 500 m n.p.m. Teren 

Wysoczyzny Rybnickiej opada progiem o wysokości 100 m w kierunku Obniżenia Jeleniej 

Góry zamykając je od północy. 

Powierzchnia gminy wynosi 11 048 km2 i jest zamieszkiwana przez 5 250 osób, gęstość 

zaludnienia wynosi 48 osób/km² (stan na dzień 31.12.2020r.).  

 

Struktura użytkowania gruntów 
 

W Gminie Stara Kamienica dominują tereny rolne: zajmują 6.338 ha tj. 57% ogólnej 

powierzchni obszaru. Lasy zajmują 4 151 ha, tj. 38% powierzchni ogólnej gminy.  

 

Powierzchnia Gminy                       -  11 046 ha 

Użytki rolne                                        -  6 338 ha 

Lasy i zadrzewienia                            -  4 151 ha 

Wody                                                    -     37 ha 

Tereny osiedlowe i komunikacyjne     -   217 ha 

Nieużytki                                              -    303 ha 

 

Wykres 1 Struktura powierzchni Stara Kamienica 

 
                 Źródło: opracowanie własne na podstawie strony www.polskawliczbach.pl 

57% 

38% 

0% 
2% 3% 

Struktura powierzchni Gminy Stara Kamienica 

Użytki rolne Lasy i zadrzewienia

Wody Tereny osiedlowe i komuniakcyjne

Nieużytki



9 

 

Na trzecim miejscu znajdują się pozostałe grunty, które obejmują tereny objęte zabudową 

mieszkaniową i usługową, obszary związane z zabudową oraz tereny zajmowane przez 

infrastrukturę techniczną. Zdecydowana większość mieszkańców Gminy zamieszkuje 

budownictwo jednorodzinne. Położenie  Gminy  w  granicach  aglomeracji  jeleniogórskiej 

oraz  atrakcyjność  terenów budowlanych położonych w pobliżu dużych kompleksów leśnych 

spowodowały, że w ostatnich latach w Gminie nastąpił intensywny rozwój budownictwa 

mieszkaniowego. 

 

1.2 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne1 
 

Podstawowym i niezwykle cennym dokumentem stanowiącym o gospodarce 

przestrzennej jest dokument aktualizowany w  2018 r. będący zał. nr 1 do uchwały Nr XLII. 

278.2018 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 stycznia 2018 r.  STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

STARA KAMIENICA określający zasadnicze cele rozwoju gminy, które wynikają z przyjętej 

polityki przestrzennej (w zakresie kierunków i zasad ich realizacji) oraz istniejących 

uwarunkowań rozwoju. Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ład przestrzenny jest to: „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 

harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania    

i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 

kompozycyjno – estetyczne”. Wszystkie te elementy zostały w sposób wyczerpujący 

omówione w przytoczonym dokumencie. Dla potrzeb dokonania diagnozy aktualnej sytuacji 

przytoczone zostały najistotniejsze wynikające zeń rekomendacje zawarte w celach 

strategicznych rozwoju przestrzenno- gospodarczego Gminy Stara Kamienica. 

Cele strategiczne rozwoju przestrzenno - gospodarczego Gminy Stara Kamienica  
 

Kreowanie wielofunkcyjnej struktury przestrzenno – gospodarczej w Gminie Stara 

Kamienica wymaga realizacji przyjętych celów strategicznych, dotyczących rozwoju:  

  turystyki,  

  mieszkalnictwa rekreacyjnego i pobytowego nie związanego z rolnictwem,  

  usług i przetwórstwa,  

  dużych gospodarstw rolnych,  

  małych wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych i mieszkalnictwa zagrodowego,  

                                                           
1
 Opracowanie na podstawie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY STARA KAMIENICA, Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII.278.2018 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 stycznia 
2018 r. 
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  terenów zieleni wysokiej (leśnych i urządzonych),  

  terenów wód otwartych (zbiorniki retencyjne z funkcją turystyczno– rekreacyjną),  

  infrastruktury (budowa i remonty dróg, kanalizacji, sieci gazowej itp.),  

  prac nad rewitalizacją wartości historyczno – kulturowych (zachowanie tożsamości  

miejsca).  

 

Rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny Gminy Stara Kamienica realizowany jest             

w oparciu o wykorzystanie znacznych walorów gminy. Składają się na nie:  

 atrakcyjne położenie na obszarze o interesujących cechach przyrodniczo  

krajobrazowych, przy ważnych międzynarodowych szlakach komunikacyjnych,           

w pobliżu obszarów o dużej renomie turystycznej w Polsce,  

  bezpośrednie sąsiedztwo największego ośrodka miejskiego w regionie, Jeleniej 

Góry,  

  atrakcyjne przyrodniczo środowisko o znacznych wartościach kulturowych,  

  stosunkowe korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa.  

Rozwój usług i przetwórstwa przewiduje się w zasadzie każdym sołectwie Gminy Stara 

Kamienica. Usługi handlowe często stanowić mogą tzw. usługi wbudowane w parterach 

budynków mieszkalnych lub na działkach wydzielonych. Nieuciążliwe zakłady przetwórstwa 

rolno – spożywczego lokalizowane są głównie na terenach byłych PGR-ów.  

Szczególnie ważnym strategicznym celem Gminy jest rozwój terenów pod budownictwo 

rekreacyjno – pobytowe na najbardziej atrakcyjnych terenach o południowym nachyleniu 

stoków w pobliżu zbiorników wodnych, stanowiących system retencyjno – 

przeciwpowodziowy oraz w otoczeniu istniejącej i projektowanej zieleni wysokiej leśnej                    

i urządzonej – parkowej. Podobnie ważnym celem strategicznym dla Gminy jest 

kompleksowa rewitalizacja obiektów historycznych i obiektów budowanych przed drugą 

wojną światową. Rewaloryzacja tych obiektów oraz ich otoczenia ma podstawowe znaczenie 

dla pokreślenia korzystnego wizerunku gminy, który jest niezbędny dla zainteresowania 

inwestorów, posiadających kapitał istotny dla rozwoju Gminy Stara Kamienica. Realizacja 

wymienionych kolejno strategicznych celów rozwoju przestrzenno – gospodarczego Gminy 

Stara Kamienica pociąga za sobą bardziej szczegółowe działania. 

 

Główne cele rozwoju przestrzenno – gospodarczego Gminy Stara Kamienica 
 

Główne cele rozwoju są pochodną celów strategicznych. W dziedzinie turystyki                      

i wypoczynku cele główne obejmują działania związane z ochroną walorów środowiska 
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naturalnego oraz podniesieniem jej walorów estetycznych poprzez remonty i modernizacje 

istniejącej substancji, doposażenie w usługi i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej.  

W dziedzinie usług i przetwórstwa główne cele rozwoju obejmują:  

• wzrost ilości usług handlu hurtowego i detalicznego oraz usług pokrewnych,  

• wzrost i rozwój nieuciążliwego przemysłu przetwórczego i drobnej wytwórczości,  

• wzrost ilości drobnej wytwórczości i usług zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych tzw. 

usług wbudowanych. 

 

W dziedzinie rolnictwa wielkoobszarowego główne cele rozwoju obejmują reaktywowanie 

dużych gospodarstw rolnych, zarówno prywatnych, jak i reprezentujących inne formy 

własności.  

Rolnictwo o mniejszych areałach wymaga specjalistycznych upraw i rewitalizacji zabudowy 

tzw. zagrodowej.  

W dziedzinie mieszkalnictwa głównym celem rozwoju jest budowa osiedli i budynków                

o charakterze rekreacyjno – pobytowym, zarówno na dużych działkach powyżej 1 500 m2, 

jak  i na mniejszych.  

Do głównych celów rozwoju należy także zagospodarowanie terenów zieleni poprzez 

dolesienia i zakładanie terenów parkowych, a także zakładanie zieleni wysokiej izolacyjnej     

i śródpolnej, chroniącej obszary rolne przed degradacją. 

W dziedzinie tworzenia ekosystemów zieleni i wód otwartych do głównych celów rozwoju 

zalicza się budowa dużych, średnich i małych zbiorników wodnych, które odgrywają bardzo 

ważną, prorozwojową rolę w budownictwie rekreacyjno – pobytowym. Zbiorniki te, oprócz 

funkcji rekreacyjnej podnoszącej walory otoczenia i wartość terenów, pełnią rolę zbiorników 

retencyjnych i co najważniejsze, pełnią rolę ochrony przeciwpowodziowej w ograniczeniu 

tzw. pierwszej fali uderzeniowej.  

W dziedzinie infrastruktury głównymi celami są: budowa i remonty dróg oraz budowa 

systemu ciągów konno – rowerowych i pieszych. Niezbędny jest także rozwój infrastruktury 

technicznej, szczególnie dotyczący gospodarki ściekowej oraz gazownictwa dla celów 

grzewczych, co ograniczy zanieczyszczenie atmosfery zwłaszcza terenów chronionych.  

W odniesieniu do rewitalizacji i rewaloryzacji wartości historyczno – kulturowych Gminy 

Stara  

Kamienica główne cele będą stanowić działania dotyczące zachowania historycznych 

układów urbanistycznych oraz zachowania wartości zabytkowych obiektów sakralnych                     

i innych. 

Realizacja inwestycji polegającej na budowie lotniska, lądowiska, innego miejsca 

przystosowanego do startów i lądowań statków powietrznych wraz z terenami przyległymi na 

obszarze obrębu Kromnów, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce ma szansę 
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aktywizować gminę pod względem turystyczno-hotelarskim, może stać się bazą noclegowo-

wypadową dla mieszkańców nie tylko Dolnego Śląska, ale całej Polski, szczególnie                       

w okresie zimowym. 

Należy podkreślić, iż udział powierzchni Gminy Stara Kamienica objętej obowiązującymi 

planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem wynosił w 2019 r. 94,4 

%. 

 

1.3  Walory przyrodnicze i kulturowe 
 

Stara Kamienica, położona jest na przedpolu Gór Izerskich, na dawnym trakcie 

handlowym łączącym miasto Jelenią Górę z miastem Żytawą. Jest to jedna z najstarszych 

osad; gród w Starej Kamienicy istniał już prawdopodobnie w X-XI wieku, natomiast pierwsza 

wzmianka o nim pochodzi z 1242 roku. Malownicza okolica Starej Kamienicy nieco 

odseparowana od tak zwanych gorących punktów pobliskiej Kotliny Jeleniogórskiej                           

i Karkonoszy sprawia, że można tu wędrować niezatłoczonymi szlakami turystycznymi                    

i podziwiać piękne miejsca położone na pograniczu Gór Izerskich/Kotliny Jeleniogórskiej 

oraz Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. W Starej Kamienicy, znajdują się wiekowe 

zabytki, ciekawe podłoże geologiczne z wystąpieniami turmalinów (Góra Kromosz) i piękna 

wiejska zabudowa mieszkaniowa. Gmina posiada wiele cennych wartości krajobrazowych, 

punkty i obszary o szczególnych walorach widokowych.  

Na terenie Gminy Stara Kamienica występują następujące obszary przyrodnicze objęte 

ochroną prawną: 

 Park Krajobrazowy Doliny Bobru 

 Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Ostoja nad Bobrem” 

 Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego” 

 Obszar Specjalnej Ochrony ptaków „Góry Izerskie” 

 Rezerwat florystyczny „Krokusy” 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kamienickie Wzgórza” 

Ponadto Gmina położona jest w części w obrębie terenów wchodzących w skład 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Karkonosze – Góry Izerskie, oraz w strefie „C” 

uzdrowiska Cieplice. 

Na terenie Gminy Stara Kamienica stwierdzono występowanie 18 gatunków chronionych 

na 249 stanowiskach, w tym 12 gatunków podlega całkowitej ochronie - (szczegółowy opis 

w SUiKZP GMINY STARA KAMIENICA).  
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Baza turystyczna i gastronomiczna 
 

 Atrakcje turystyczne w tym punkty widokowe, np. Młyniec, Popiel, Wiśniowa Góra, 

Sowi Kamień, Ciemniak, Babia Przełęcz, Wrzosówka, Wilcze Płóczki, Kozia Szyja                        

w Kopańcu, Wolframowe Źródło, Źródło Karola w Antoniowie, Źródło Kamienicy w Chromcu, 

Izerskie Garby, Dolina Bobru w Barcinku, Wysoki Kamień, Góra Sroczka w Rybnicy, 

wzgórza na drodze Stara Kamienica – Nowa Kamienica, szczyt na drodze Mała Kamienica – 

Chromiec, Wieczorny Zamek, Księżyk, miejsce płukania złota w Kobiałkowej Jamie                       

k. Rozdroża Izerskiego, Zbójeckie Skały,  

 

Fot. 1 Punkt widokowy - Izerski zakątek 

Źródło: https://strona.starakamienica.pl/turystyka/ 

Jelenie Źródło k. Polany Czarownic, Skałka w Kopańcu, Zimna Przełęcz, Kapitański Mostek, 

Orle Gniazdo, Edukacyjno-Ekologiczna Leśna Ścieżka Dydaktyczna w Chromcu-Antoniowie. 

 

Obiekty zabytkowe 
 

W ewidencji zabytków znajduje się ok. 750 obiektów, w tym ruiny Zamku 

Schaffgotschów, który jest cennym obiektem kulturalnym – położony w miejscowości Stara 

Kamienica około 15 km od Jeleniej Góry.  Wzniesiony w XIII wieku, w XIV wieku został 

rozbudowany i następnie zniszczony podczas wojen husyckich. W 1560 roku 

Schaffgotschowie przebudowali średniowieczny zamek w renesansową rezydencję. W 1616 

roku zamek spłonął całkowicie, został szybko odbudowany by podczas wojen szwedzkich 

poważnie ucierpieć. Następnie był kwaterą wojsk szwedzkich. W 1680 roku właścicielem 

zamku został hrabia Zierotin z Moraw. Podczas powodzi w 1702 roku zamek ponownie uległ 

zniszczeniom by w 1758 roku ponownie ulec spaleniu i od tej pory popadał w ruinę 

(zachowały się mury czworobocznej wieży, zasypane piwnice i przęsła mostu, oraz XVI-                   



14 

i XVII-wieczne zabudowania gospodarcze na terenie byłego PGR)2. W 2010 roku rozpoczęły 

się pierwsze działania porządkowe. W 2015 roku Fundacja „Zamek Chudów” 

współpracująca z Gminą Stara Kamienica przygotowała projekt odbudowy wieży                    

i mostu.  Na pierwszy etap prac – zrealizowany w 2016 roku, udało się pozyskać dotację 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odbudowę czteroprzęsłowego zabytkowego 

mostu  średniowiecznego. W Europie są tylko dwa takie, drugi znajduje się w Awinionie 

(Fot. 2 poniżej). 

 

 

Fot. 2 Ruiny zamku Schaffgotschów 

Źródło: https://strona.starakamienica.pl/turystyka/# 

 

W 2019 roku zrewitalizowano wieżę zamkową, która spełnia rolę punktu widokowego. 

 

                                                           
2
 https://krainakarkonoszy.pl/obiekty/zamek-ruina/zamek-w-starej-kamienicy/ 
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Fot. 3 Zamek w Starej Kamienicy 

Źródło: https://strona.starakamienica.pl/turystyka/# 

 

Tuż obok zamku stoi zabytkowa brama z rzeźbą Herculesa,    

 

 

Fot. 4 Brama zabytkowa z rzeźbą Herculesa 

Źródło: https://strona.starakamienica.pl/turystyka/# 

 

https://strona.starakamienica.pl/turystyka/
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Dzięki prowadzonym pracom i włożonemu w to miejsce poświęceniu władz gminy 

i pasjonatów, Gmina Stara Kamienica zyskała dużą turystyczną atrakcję, która pomoże 

ściągnąć do miejscowości odwiedzających i rozwinąć sektor turystyczny w gminie. 

W roku 2021 przywrócono po ponad 250 latach wejście na zamek. Z kamiennego mostu 

przez drewniany mostek i podesty ponad pomieszczeniami bramnymi wchodzi się 

obecnie na zamkowy dziedziniec. Kontynuowane są działania w celu zabezpieczenia 

piwnic i murów przyziemia oraz dziedzińca. 

Ponadto ruiny Zamku w Rybnicy, pałace (np. Pałac w Barcinku), Brama Herkulesa          

w Starej Kamienicy, kościoły (np. Kościół parafialny św. Antoniego w Kopańcu, Kościół 

filialny pw. Michała Archanioła w Barcinku, Kościół św. Jerzego Kromnowie, Kościół pw. 

Św. Barbary w Wojcieszycach, Kościół pw. Św. Katarzyny z XIV w.  w Rybnicy, Kościół 

pw. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy, Kościół pw. Św. Barbary     

w Małej Kamienicy, Kościół pw. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Nowej 

Kamienicy), kaplice (np. Kaplica grobowa J. S. Brenna w Kopańcu), cmentarze, 

Kamienne Wały w Kopańcu, Na Rozłogu, słupy ogłoszeniowe, krzyże pokutne, domy 

przysłupowo-zrębowe i szachulcowe (np. domy łużyckie w Antoniowie), rzeźby koło 

Kamiennej w Antoniowie.  

Artystyczna Galeria Izerska to ocalony od ruiny dawny ewangelicki kościół        

wybudowany  w 1802 roku, który dzisiaj pełni rolę galerii sztuki i ośrodka kultury. 

 

  

Fot. 5 Artystyczna Galeria Izerska 

 Źródło: https://strona.starakamienica.pl//kultura-i-sztuka/#agi 

Zabytkowe wnętrze, doskonała akustyka i klimat tego miejsca sprawia, że organizowane tu 

wydarzenia cieszą się coraz większą popularnością i na długo zapadają w pamięć. Podczas 

wystaw czasowych prezentowana jest twórczość lokalnych artystów – malarstwo, fotografia 

czy rzeźba. Na parterze Galerii znajduje się stała ekspozycja prezentująca sztukę regionu       

– zarówno artystów zawodowych, jak i amatorów. Organizowane są również koncerty           
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– głównie muzyki klasycznej i chóralnej, które ściągają z okolic wielu miłośników dobrych 

brzmień. Największą imprezą jest Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich, który 

odbywa się przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, jak również jako impreza 

towarzysząca innym wydarzeniom. 

Obiekty infrastruktury technicznej i górniczo-przemysłowe, stanowiące atrakcje 

turystyczne (np. Zakręt Śmierci, Kopalnia Stanisław, Rozdroże Izerskie, stare kamieniołomy 

kwarcu w Rozdrożu Izerskim, Stare kamieniołomy kwarcu „Biały kwarc” w Nowej Kamienicy, 

sztolnie dawnej kopalni pirytu, budynek stacji PKP w Rybnicy, wiadukty kolejowo-drogowe  

w Rybnicy, budynek stacji PKP w Starej Kamienicy, wiadukt kolejowy w Starej Kamienicy, 

kamienne mosty drogowe w Starej Kamienicy). 

 

 

Fot. 6 Zakręt Śmierci 

Źródło: http://dzikiesudety.blogspot.com/2019/01/mineray-kotliny-jeleniogorskiej-okolice.html 

 

Sławny, niebezpieczny zakręt o promieniu 30 metrów (o prawie 180’) na wysokości 755 m 

n.p.m. pomiędzy Szklarską Porębą a uzdrowiskiem Świeradów Zdrój – częściowo 

terytorialnie przynależny do Gminy Stara Kamienica.  

Został wybudowany jako strategiczny obiekt militarny w latach 1935-1937.  W razie wojny 

miał być wysadzony w powietrze, aby utrudnić przemarsz wrogich wojsk. 

Swą nazwę zawdzięcza serii tragicznych i licznych wypadków  spowodowanych przez 

kierowców samochodów osobowych i ciężarowych. 
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Fot. 7 Kamieniołom w Starej Kamienicy, otwór sztolni 

Źródło: http://dzikiesudety.blogspot.com/2019/01/mineray-kotliny-jeleniogorskiej-okolice.html 
 

Kopalnia kwarcu „Stanisław” to zakład wydobywczy, eksploatujący kwarc metodą 

odkrywkową ze złoża żyłowego. Kopalnia położona jest na Izerskich Garbach (w przeszłości 

„Biały Kamień”, mającej przed eksploatacją wysokość 1088 m n.p.m.). Poziom 

wydobywczy położony jest na wysokości od 1050 do 1080 m n.p.m. Jest to najwyżej 

położony zakład wydobywczy w środkowej Europie. Cała najbliższa okolica kopalni 

Stanisław jest silnie przekształcona przez człowieka.  

 

 

Fot. 8 Izerskie Garby 

Źródło: https://strona.starakamienica.pl/turystyka/ 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwarc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izerskie_Garby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_wydobywczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_wydobywczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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Ścieżki rowerowe: 

1. Rybnica – Stara Kamienica – Nowa Kamienica – Kwieciszowice – Antoniów – 

Chromiec – Rozdroże Izerskie – szlak rowerowo-pieszy – kolor żółty – 27 km 

2. Nowa Kamienica – Stara Kamienica – Kromnów – Kopaniec – Chromiec – Antoniów  

– szlak rowerowy – kolor niebieski – 15 km 

3. Obwodnica jeleniogórska – Stara Kamienica – Kopaniec – Chromiec – Mała 

Kamienica – Stara Kamienica – Barcinek – kolor zielony  – 18 km 

4. Pętla dwóch rzek – Zakręt Śmierci – Rozdroże Izerskie – Górzyniec – trasa nr 7 – 16 

km 

5. Trasa Interferii Izerska Pętla – Rozdroże Izerskie – Zakręt Śmierci – trasa nr 10 – 8 

km 

6. Mniejsza pętla kamienicka – Stara Kamienica – Mała Kamienica – Chromiec – 

Antoniów – Rondo – Kopaniec – Kromnów – Stara Kamienica – trasa nr 32 – 24 km 

7. Duża pętla Kamienicy – Stara Kamienica – Nowa Kamienica – Antoniów – Kozia 

Szyja – Polana Czarownic – Kromnów – Stara Kamienica – trasa nr 31 – 37 km 

8. Piechowice – Polana Czarownic – Kromnów – Piechowice – trasa nr 41 – 7 km 

9. Słoneczny trakt – Zimna Przełęcz – Wojcieszyce – Rybnica – 7 km 

10. Łącznie: 159 km 

 

 

 

Fot. 9 Góry Izerskie, Schronisko PTTK Wysoki Kamień 

Źródło: https://strona.starakamienica.pl/turystyka/# 
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Baza agroturystyczna - niezwykle bogata, dysponująca łącznie 337 miejscami 

noclegowymi w 8 miejscowościach gminy: 

 

Tabela 3 Gospodarstwa agroturystyczne w Gminie Stara Kamienica 

 NAZWA ADRES LICZBA 

MIEJSC 

1 NEMO CENTRUM 58-512 Kopaniec 5 16 

2 FOLWARK STARA KAMIENICA 58-512 Stara Kamienica 100 10 

3 NA STOKU 58-512 Rybnica 168 7 

4 IZEERSKI ZAKĄTEK 58-512 Antoniów 31 6 

5 U HANECZKI 58-512 Barcinek 95 8 

6 IZERIUM 58-512 Kopaniec 140 12 

7 STACJA STODOŁA 58-512 Kopaniec 79 3 

8 WYSOKI KAMIEŃ 58-512 Kopaniec 120 8 

9 PARNORAMA POD GWIAZDAMI 58-512 Kopaniec 147 8 

10 BARTŁOMIEJÓWKA 58-512 Kopaniec 148 8 

11 GOŚCINIEC ŁOJEWSKI 58-560 Wojcieszyce 300 8 

12 DOM W SADZIE 58-512 Mała Kamienica 91  

13 DOLINA HARMONII 58-512 Kopaniec 69a 17 

14 AGROTURYSTYKA U ŚWIĄTKÓW 58-512 Stara Kamienica 18 10 

15 WILLA NAD POTOKIEM 58-512  Barcinek 78 a 10 

16 WILLA POD ZEGAREM 58-512  Kopaniec 40 6 

17 NA SKRAJU LASU 58-512 Mała Kamienica 94 7 

18 LEŚNICZÓWKA IWENICA 58-512  Antoniów 70 10 

19 AGROTURYSTYKA WIDOKOWE 

WZGÓRZE 

58-560 Wojcieszyce225 8 

20 FLORENTYNA 58-560 Wojcieszyce 234 6 

21 BALLADA O ŁĄCE 58-560 Wojcieszyce 225a 5 

22 SŁODKA GRUSZKA 58-512 Kopaniec 138 10 

23 CHATA IZERSKIEGO SKRZATA 58-512 Chromiec 15 7 

24 KOZIA SZYJA 58-512 Kopaniec 144 8 

25 MARCIN I MATYLDA 58-512 Chromiec 56 3 

26 AGROTURYSTYKA POD KLONAMI 58-512 Kopaniec 2 5 

27 WILLA JELONKA 58-560 Wojcieszyce 249 10 

28 AGRO ANTONÓWKA 58-512 Antoniów 31 6 

29 AGROTURYSTYKA 163 58-560 Wojcieszyce 163 10 
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30 AGROTURYSTYKA MACZEK 58-512 Stara Kamienica 107 4 

31 KWATERA KARKONOSKA 58-560 Wojcieszyce  

ul.Nasturcjowa 3 

10 

32 AGROTURYSTYKA AGRO NA GÓRCE 58-512 Barcinek 94 12 

33 AGROTURYSTYKA JÓZEFÓWKA 58-512 Mała Kamienica 78 12 

34 ISANDS ENKLAWA SPORTU 58-512 Chromiec 79 17 

35 WILLA WIŚNIOWA GÓRA 58-512 Kopaniec 57 27 

36 AGROTURYSTYKA NOWA KAMIENICA 58-512 Nowa Kamienica 11 13 

37 NASZE GÓRSKIE 58-560 Wojcieszyce ul. 

Pomarańczowa 2 

10 

 Razem miejsc noclegowych  337 

Źródło: materiały własne UG Stara Kamienica, stan na 08.09.2021 r.     

   

Nieco mniej atrakcyjna sieć gastronomiczna skupiona w jednej, położonej wzdłuż drogi 

krajowej nr 3, miejscowości Wojcieszyce. 

Gastronomia: 

-Gościniec Łojewski  

-Dolce Vita  

-Zajazd u Witosa  

 

CZĘŚĆ 2: DIAGNOZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ GMINY 

2.1 Gospodarka lokalna 
 

Gmina Stara Kamienica z uwagi na swoje położenie i walory posiada charakter 

gminy rolniczo – turystycznej. Stanowi o tym choćby struktura użytkowania gruntów, w której 

dominującą rolę zajmują użytki rolne  - ponad 55 %. Dla porównania - w powiecie 

jeleniogórskim użytki rolne zajmują średnio 40,5%, w woj. dolnośląskim 45,4%. 

W Gminie Stara Kamienica w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 624 

podmioty gospodarki narodowej, z czego 489 stanowiły osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 43 nowe podmioty, a 20 podmiotów 

zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (88) podmiotów 

zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (40) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej 

(80) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (20) podmiotów 

wyrejestrowano natomiast w 2020 roku. 
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Wykres 2 Podmioty gospodarcze w systemie REGON w latach 2009 - 2020 

 

Źródło:www.polskawliczbach.pl 

 

 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną                    

w Gminie Stara Kamienica najwięcej (38) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można 

stwierdzić, że najwięcej (605) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.  

 
 

Tabela 4 Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Stara Kamienica w systemie REGON - stan zatrudnienia - dane 
porównawcze 2010, 2015, 2020 

Lata 0-9 
osób 

10-49 
osób 

50-249 
osób 

250-999 
osób 

powyżej razem 

2010 467 17 4 0 0 488 

2015 467 14 3 0 0 484 

2020 605 15 3 1 0 624 

Źródło: Dane UG Stara Kamienica 
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Wykres 3 Stan zatrudnienia w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Gminie Stara Kamienica w latach 
2010, 2015 i 2020 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

Spośród analizowanych podmiotów gospodarczych 1,8% (11) podmiotów jako rodzaj 

działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł                           

i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,1% (213) podmiotów, a 64,1% (400) 

podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gminie Stara Kamienica najczęściej 

deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są budownictwo (30.3%) oraz handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14.3%). 

Gmina Stara Kamienica w ramach Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości posiada tereny przeznaczone pod inwestycje  tj.  część działki o numerze 

306/45 o powierzchni 27 ha z powierzchni całkowitej 33,21ha, położonej w miejscowości 

Barcinek. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

rejonu działki o numerze 306/45 położonej w miejscowości Barcinek. 

 

Rynek pracy 

 

Pracujący na 1000 mieszkańców – nie uwzględniono pracujących w jednostkach 

budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących 

w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie 
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pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy  i rodzaju działalności. W Gminie 

Stara Kamienica na 1000 mieszkańców pracuje 133 osób - 38,9% wszystkich pracujących 

ogółem stanowią kobiety, a 61,1% mężczyźni. 

 

 

Wykres 4 Pracujący w Gminie Stara Kamienica wg płci 

 

Źródło: GUS, 31.XII.2020 

 

Dla porównania przytoczono analogiczne wartości dla Dolnego Śląska, gdzie liczba 

pracujących na 1000 osób wynosi 277 -  ponad dwa razy więcej i całego kraju – liczba 

pracujących na 1000 osób w Polsce wynosi 252 osoby – blisko dwa razy więcej niż                        

w Gminie Stara Kamienica. 

 

Tabela 5 Pracujący w Gminie Stara Kamienica na 1000 mieszkańców w porównaniu z woj. dolnośląskim i Polską 

ZASIĘG Pracujący na 1000 mieszkańców 

STARA 

KAMIENICA 

133 

DOLNOŚLĄSKIE 277 

POLSKA 252 

Źródło: GUS 31.12.2020 r. 

 

Na przestrzeni 10 analizowanych lat liczba pracujących mieszkańców Gminy zmniejszyła się 

o 5 os., przy czym na uwagę zasługuje fakt, iż w tym samym czasie wzrosła liczba 

pracujących kobiet o 27. 
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Tabela 6 Pracujący ogółem, w tym kobiety w Gminie Stara Kamienica na przestrzeni lat 2010 - 2020 

LATA 2010 2015 2020 

Pracujący ogółem 704 681 699 

w tym 

pracujące kobiety 

245 241 272 

Źródło: GUS 

 

12,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Stara Kamienica pracuje w sektorze 

rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  i rybactwo), 37,9% w przemyśle i budownictwie,    

a 21,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie                   

i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym 

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

 

Wykres 5 Przeciętne wynagrodzenie w Gminie Stara Kamienica w porówaniu z woj. dolnośląskim i Polską w latach 2002 - 
2020 

 

Źródło: GUS 31.12.2020 r. 

 

W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gminie Stara Kamienica 

wynosiło 4 526,41 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w Polsce. 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Stara Kamienica 616 osób wyjeżdża do 

pracy do innych gmin, a 250 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo 

przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -366. Na tę sytuację niewątpliwie ma wpływ bliskość 

rynku pracy stosunkowo dużego ośrodka miejskiego, jakim jest miasto Jelenia Góra. 
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Bezrobocie rejestrowane w Gminie Stara Kamienica 
 

Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się 

stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do 

liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak 

zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy w tym opracowaniu. Dane                   

o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego 

dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku 

produkcyjnym w powiecie i gminie. 

Bezrobocie rejestrowane w Gminie Stara Kamienica wynosiło w 2020 roku 10,9% (11,4% 

wśród kobiet i 10,5% wśród mężczyzn). 

 

Wykres 6 Stopa bezrobocia w Gminie Stara Kamienica w latach 2004 - 2020 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

Poniższa Tabela przedstawia zmianę liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w latach 

2010-2020 w Gminie Stara Kamienica. W ciągu analizowanych 10 lat liczba ta spadała                     

o 223 osoby, co daje w 2020 roku 185 osób bezrobotnych, z czego 89 to kobiety, a 96 

mężczyźni. W  latach 2010 - 2015  liczba bezrobotnych kobiet była wyższa niż mężczyzn,              

w ostatnim okresie w rejestrach bezrobotnych przeważali mężczyźni. 
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Tabela 7 Bezrobotni w gminie Stara Kamienica w latach 2010 - 2020 

LATA 2010 2015 2020 

Bezrobotni ogółem 408 239 185 

kobiety 193 122 89 

mężczyźni 215 117 96 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

Tabela 8 Stopa bezrobocia w latach 2010, 2015, 2020 

ZASIĘG 2010 2015 2020 

% +/- * % +/- % +/- 

STARA KAMIENICA 25,1 - 6,3 14,8 -10,3 10,9 -3,9 

DOLNOŚLĄSKIE 13,1 - 9,3 8,5 - 4,6 5,6 -2,9 

POLSKA 12,4 - 6,6 9,7 -2,7 6,2 -3,5 

*porównanie do 2004 r.;  

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym  

 Gm. Stara Kamienica 60,0  

 Dolnośląskie 69,0  

 Cały kraj 68,0  

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym: 

 Gm. Stara Kamienica 35,1  

 Województwo 39,9  

 Cały kraj 37,5  

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

 Gmina 140,9  

 Województwo 137,0  

 Cały kraj 122,8  

 

2.2 Infrastruktura i środowisko 
 

Infrastruktura drogowa 
 

 Krajowe: DK nr 3 Szczecin – Jakuszyce- granica państwa. Prowadzi ona bardzo 

ważny ruch o znaczeniu międzynarodowym - turystyczny i tranzytowy przez  zachodnią 
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część Polski o długości 504 km przebiegająca południkowo przez województwa: 

zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Stanowi polską część międzynarodowej 

trasy E65 z Malmö w Szwecji do miejscowości Chaniá na Krecie. Obecnie długość 

drogi zmniejszyła się do 230 km, ponieważ jest ona systematycznie zastępowana 

kolejnymi odcinkami drogi ekspresowej S3. Obecnie DK 3 jest przebudowywana                    

w okolicach Polkowic i Bolkowa. DK 3 przebiega również na długości ok. 3,7 km przez 

południowo wschodnią cześć Gminy Stara Kamienica w miejscowości Wojcieszyce. 

Stanowi główny ciąg komunikacyjny łączący miejscowości Wojcieszyce, Kromnów, 

Kopaniec, Chromiec i Antoniów z Jelenią Górą. 

 DK nr 30 Jelenia Góra – droga w południowo-zachodniej części województwa 

dolnośląskiego o długości 67 km biegnąca przez Przedgórze Sudeckie. Oprócz 

niewątpliwych walorów turystyczno-krajoznawczych, posiada także rolę ostatniego 

przed granicą państwową bezpośredniego połączenia dla dróg DK3 i DK94, mimo że 

sama do granicy państwowej nie prowadzi. Na obszarze administracyjnym Gminy Stara 

Kamienica zlokalizowana jest w jej północno wschodniej części i przebiega na długości 

ok. 7,43 km przez miejscowości Rybnica i Barcinek. Stanowi główne połączenie dla 

mieszkańców Rybnicy, Barcinka, Starej Kamienicy, Małej i Nowej Kamienicy z Jelenią 

Górą. 

Stan techniczny wyżej wymienionych dróg na obszarze Gminy należy określić jako dobry                  

i bardzo dobry. W celu poprawy bezpieczeństwa na tych drogach w ostatnich latach podjęto 

szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa - szczególnie pieszych. 

Wykonano: 

 Bezpieczne przejście z wykorzystaniem wiaduktu w Rybnicy, 

 Przebudowano dwa przejścia dla pieszych w Rybnicy wraz ze światłami 

                ostrzegawczymi, 

 chodniki wzdłuż DK 3 w Wojcieszycach; 

 bezpieczne przejście przy szkole podstawowej w Wojcieszycach wraz                               

z sygnalizacją świetlną. 

Działania te w sposób znaczący poprawiły bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych na 

tych drogach. Problemem pozostaje jednak duża częstotliwość wypadków z udziałem 

pojazdów. 

 

a. Wojewódzkie: 

 Droga Sudecka 

droga wojewódzka nr 358 (DW358) – droga wojewódzka w województwie dolnośląskim 

łącząca DW357 w Włosieniu z DW361 w Świeradowie-Zdroju (pow. lubański – kierunek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_357
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82osie%C5%84_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_361
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierad%C3%B3w-Zdr%C3%B3j
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granica z Czechami). To Droga praktycznie niewykorzystywana przez mieszkańców Gminy 

chociaż przebiega na odcinku ok. 6,72 km przez południową część gminy. 

 

b. Powiatowe: 

Powiatowe Drogi Publiczne – Zgodnie z przepisami ustawy o Drogach publicznych, drogami 

powiatowymi zarządza Starosta Zarząd Powiatu. W tym celu do administracji drogami 

powołał Wydział Dróg Powiatowych. Sieć dróg powiatowych spełnia dwa zadania. Po 

pierwsze zapewniają najdogodniejsze włączenie ruchu generowanego na drogach 

powiatowych do głównych ciągów komunikacyjnych (dróg krajowych) a po drugie łączą ze 

sobą poszczególne miejscowości na terenie Gminy Stara Kamienica. Ogółem przez Gminę 

przebiega 8 dróg powiatowych o łącznej długości 49,26 km. 

 

Tabela 9 Drogi powiatowe na terenie Gminy Stara Kamienica 

Lp. Nazwa drogi Przebieg kilometraż 

1. Droga Powiatowa nr 2723 D 
Od drogi krajowej nr 30 w Rybnicy do 
granicy miasta Jelenia Góra 

1,843 

2. Droga Powiatowa nr 2647 D 
Od granicy miasta Jelenia góra przez 
Wojcieszyce do dr nr 2763 D w 
Kromnowie 

6,275 

3. Droga Powiatowa nr 2492 D 
Od granicy powiatu Lwówek Śląski 
przez Małą Kamienicę do drogi  nr 
2774 D w Starej Kamienicy 

4,775 

4. Droga Powiatowa nr 2762 D 
Od drogi nr  2763 D w Kromnowie do 
drogi nr 2513 D w Kopańcu 

2,418 

5. Droga Powiatowa nr 2773 D 
Od drogi 2492 D w Małej Kamienicy 
do drogi nr 2513 D w Chromcu 

3,207 

6. Droga Powiatowa nr 2492 D 

Od drogi krajowej nr 30 w Rybnicy 
przez Starą Kamienicę, Nową 
Kamienicę do granic powiatu 
Lwówek Śląski 

9,186 

7. Droga Powiatowa nr 2773 D 

Od granicy gminy Jeżów sudecki 
przez Barcinek, Stara Kamienica, 
Kromnów do granicy z gminą 
Piechowice 

12,442 

8. Droga Powiatowa nr 2492 D 
Od granicy powiatu Lwówek Śląski 
przez Antoniów, Chromiec do drogi 
nr 2763 D 

9,114 

 
 

Łącznie 49,260 

Źródło: opracowanie własne UG Stara Kamienica 

 

c. Gminne Drogi publiczne 

uzupełnieniem głównych ciągów komunikacyjnych są drogi gminne o statusie publicznych. 

Droga publiczna to w Polsce droga zaliczona do jednej z kategorii dróg na podstawie ustawy 
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z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z której może korzystać każdy, zgodnie   

z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych 

przepisach szczególnych. Nie każda droga w Polsce jest zatem drogą publiczną. By się taką 

stała musi posiadać status drogi publicznej, który uzyskuje poprzez nadanie jej odpowiedniej 

kategorii. Do gminnych dróg publicznych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone 

do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, 

z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Uchwałą nr 351/II/03 Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2003 roku nadane zostały obecnie obowiązujące numery 

gminnych dróg publicznych na terenie Gminy Stara Kamienica. 

 

Gmina Stara Kamienica administruje 44 drogi ze statusem drogi publicznej o łącznej 

długości 35,9 km.  

Tabela 10 Publiczne Drogi Gminne 

Lp. 

nr porz. 

drogi 

nr drogi 

publicznej 
miejscowość 

rodzaj 

nawierzchni 
długość [m] 

całk. 

długość 

szer. 

[m] 
używana budynki 

1 2 4 5 6 7 8 
9 10 

1. 0101 113240 Antoniów 

asfalt 

336 336 3 TAK 6 

2. 0102 113241 Antoniów 

asfalt 

816 816 3 TAK 12 

3. 0103 113242 Antoniów tłuczeń/brak 65/305 370 2,5 TAK 1 

liczba dróg 3 

długość 1,522   

4. 0201 113253 Barcinek tłuczeń/brak 395/213 608 3 TAK/NIE 7 

5. 0202 111322 Barcinek asfalt/brak 160/282 442 3 TAK 12 

liczba dróg 2 

długość 1,05   

6. 0307 113245 Chromiec brak 528 528 0-3 NIE 2 

7. 0305 113243 Chromiec asfalt 918 918 3 TAK 14 

8. 0306 113244 Chromiec asfalt 555 555 3 TAK 6 

9. 0301 113248 Chromiec asfalt 850 850 3 TAK 18 

10. 0304 113250 Chromiec asfalt 580 580 3 TAK 9 

11. 0308 113246 Chromiec tłuczeń/brak 252/54 306 2,5 TAK/NIE 2 

12. 0302 113249 Chromiec brak 298 298 2,5 TAK/NIE 1 

13. 0303 113247 Chromiec asfalt 138 138 3 TAK 2 
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liczba dróg 8 

długość 4,173   

14. 0401 113254 Kopaniec asfalt 3030 3030 3,5 TAK 52 

15. 0402 113251 Kopaniec asfalt/brak 980/390 1370 3 TAK 4 

liczba dróg 2 długość 4,4 

  

16. 0501 113256 Kromnów asfalt 579 579 3 TAK 11 

17. 0502 113255 Kromnów asfalt 570 570 3 TAK 8 

18. 0503 113258 Kromnów asfatl 51 51 3 TAK 2 

19. 0504 113257 Kromnów brak 279 279 3 NIE 0 

liczba dróg 4 

długość 1,479   

20. 0602 113260 

Mała 

Kamienica asfalt 458 458 3 TAK 8 

21. 0601 113259 

Mała 

Kamienica asfalt 573 573 3 TAK 11 

liczba dróg 2 

długość 1,031   

22. 0701 113261 

Nowa 

Kamienica asfalt 2944 2944 3 TAK 32 

23. 0702 113262 

Nowa 

Kamienica asfalt 1279 1279 3 TAK 3 

liczba dróg 2 

długość 4,223   

24. 0801 113270 Rybnica asfalt/brak 858/202 1060 3 TAK 25 

25. 0802 113267 Rybnica asfalt 1446 1446 3 TAK 70 

26. 0803 113266 Rybnica asfalt 355 355 3 TAK 6 

27. 0804 113269 Rybnica asfalt/brak 291/126 417 2,8 

    

TAK/NIE 10 

28. 0805 113265 Rybnica asfalt/brak 330/95 425 2,8 TAK 5 

29. 0806 113264 Rybnica asfalt 1303 1303 3 TAK 35 

30. 0807 113263 Rybnica brak 472 472 3 NIE 7 

31. 0808 113268 Rybnica asfalt 350 350 3 TAK 9 

liczba dróg 8 

długość 5,828   

32. 0901 113275 

Stara 

Kamienica asfalt 423 423 2,6-3 TAK 11 
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33. 0902 113276 

Stara 

Kamienica brak 194 194   NIE 0 

34. 0903 113279 

Stara 

Kamienica asfalt 1614 1614 3 TAK 33 

35. 0904 113278 

Stara 

Kamienica asfalt/brak 620/552 1172 3 TAK/NIE 7 

36. 0905 113277 

Stara 

Kamienica asfalt 1576 1576 3 TAK 45 

37. 0906 113272 

Stara 

Kamienica asfalt/brak 404/62 466 3 TAK 6 

38. 0907 113271 

Stara 

Kamienica brak 3153 3153 3 NIE 0 

39. 0908 113274 

Stara 

Kamienica asfalt 659 659 3 TAK 13 

40. 0909 113273 

Stara 

Kamienica brak 310 310 0 NIE 0 

liczba dróg 9 

długość 9,567   

41. 1001 113281 Wojcieszyce asfalt 574 574 2,6-3 TAK 27 

42. 1002 113283 Wojcieszyce asfalt/brak     896/293 1189 3 

     

TAK/NIE 66 

43. 1003 113282 Wojcieszyce tłuczeń 101 101 3 TAK 3 

44. 1004 113280 Wojcieszyce asfalt 724 724 2,8 TAK 12 

liczba dróg 4 

długość 2,588   

   

całkowita długość 35,86 

   Źródło: opracowanie własne UG Stara Kamienica 

 

Układ komunikacyjny 
 

Wieś gminna Stara Kamienica leży w centralnej części obszaru gminy. Podstawowy 

układ komunikacyjny tworzy 5 dróg powiatowych: 2763 D, 2492 D, 2774 D, 2513 D, 2647 D.  

Barcinek, Wieś przecina droga krajowa nr 30, która generuje znaczne uciążliwości (głównie 

hałas). 

Kopaniec - Komunikacyjnie wieś obsługuje droga powiatowa nr 2513 D.     

Kromnów - Droga powiatowa nr 2763 D zapewnia obsługę komunikacyjną wsi. 
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Mała Kamienica rozlokowana wzdłuż drogi powiatowej nr 2773 D, która w środkowej części 

wsi krzyżuje się z drogą 2492 D. 

Nowa Kamienica. Główną osią komunikacyjną we wsi jest droga powiatowa nr 2774 D. 

Rybnica, Wieś rozciąga się wzdłuż drogi gminnej, równoległej do drogi nr 30. W zachodniej 

części wsi znajduje się stacja kolejowa przy linii kolejowej relacji Jelenia Góra – Lubań 

i Zgorzelec.   

Wojcieszyce przecina droga krajowa nr 3. Droga powiatowa nr 2647 D stanowi główną oś 

komunikacyjną dla ruchu lokalnego. Wynika on z położenia w pobliżu ważnego szlaku 

komunikacyjnego oraz z bezpośredniego sąsiedztwa Jeleniej Góry.    

 

Urządzenia sieciowe 
 

Wodociągi i kanalizacje 

Podmiotem odpowiedzialnym za odprowadzanie ścieków komunalnych                        

i dostarczanie wody na terenie Gminy Stara Kamienica jest Gminny System Wodociągów 

i Kanalizacji „Kamienica” Sp. z o.o. przy ul. Rowerowej 1. W Starej Kamienicy zlokalizowana 

jest oczyszczalnia ścieków. Wprowadzenie oczyszczonych ścieków z mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków odbywa się  do odbiornika – potoku Grudna (bezpośredni 

odbiornik) w km 0+115 (działka o numerze nr 629/2 obręb 0009 Stara Kamienica, gmina 

Stara Kamienica). 

Przepustowość oczyszczalni: 

średnia dobowa[m3/d]: 248 m3/d 

maksymalna godzinowa [m3/h]: 27 m3/h 

maksymalna roczna [m3/rok]: [m3/d]: 121 180,0 m3/rok 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2 500 

 

W 2020 roku dostęp do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stara Kamienica posiadało  

47,8 % mieszkańców, natomiast do sieci wodociągowej prawie 40,57%, 

Tabela 11 Liczba i udział mieszkańców Starej Kamienicy korzystających z sieci wodno-kanalizacyjnych 

Liczba mieszkańców 

korzystających 

2010 2015 2020 

Liczba 

mieszkańców 

% Liczba 

mieszkańców 

% Liczba 

mieszkańców 

% 

 

-sieci wodociągowe 

 

186 

 

3.5 

 

1461 

 

27,7 

 

2130 

 

40,57 

 

-kanalizacyjne,  

 

165 

 

3,1 

 

1887 

 

35,8 

 

2510 

 

47,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Stara Kamienica 



34 

 

Na terenie gminy znajdują się 3 ujęcia wody: 

d. Stara Kamienica – dwie studnie wiercone na działkach nr 12/4 i 10 o wydajności, 

Q śr.d = 120m3/d  

e. Kopaniec składa się z trzech studni wierconych  SK-1, SK-2 i SK-3,  na działce nr 

661/125  wydajność, Q śr.d = 40m3/d  

f. Kromnów składa się z dwóch studni wierconych  SWK-1 i SWK-2 ,  na działce nr 181 

w Kromnowie, Q śr.d = 48 m3/d  

Długość istniejących sieci dla tych trzech miejscowości 
 

 kanalizacyjnych wynosi 25,0 km. 

 wodociągowej -26,3 km 

Mała Kamienica 

 długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 4,5 km. 

 długość sieci wodociągowej wynosi 4,5 km. 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna połączona jest z sieciami  w Starej Kamienicy. Pobór 

wody odbywa się  z ujęcia w Starej Kamienicy  i zrzut ścieków następuje do oczyszczalni w 

Starej Kamienicy. 

Wojcieszyce 

- pompownia ścieków i przepompownia wody znajduje się na działce nr 418/4. 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna połączona jest z sieciami w Jeleniej Górze. Pobór wody 

odbywa się  z ujęcia w Jeleniej Górze  i zrzut ścieków następuje do oczyszczalni w Jeleniej 

Górze. 

Długość sieci kanalizacyjnej - 10,3 km 

Długość sieci wodociągowej – 11,1 km 

W najbliższym czasie planuje się budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz                   

z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Barcinek i Rybnica oraz rozbudowę istniejącej 

w Wojcieszycach. 

 

 

Zaopatrzenie w gaz 

Na terenie gminy nie ma sieci gazowej. Wzdłuż drogi nr 297 przebiega gazociąg 

wysokiego ciśnienia dn. 250 mm. Obiekty budowlane nie są podłączone do tej sieci,                       

a mieszkańcy gminy korzystają z gazu w butlach, nabywanego indywidualnie. 

 

Wszyscy mieszkańcy Gminy Stara Kamienica mają dostęp do energii elektrycznej. 

 

Dostawcami Internetu na terenie Gminy jest TK Telekom oraz Orange Polska SA oraz 

Polkomtel Sp. z o.o. Wśród miejscowości z dostępem do szybkiej sieci internetowej 
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(światłowód) wyróżnia się miejscowości: Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Rybnica, Stara 

Kamienica i Wojcieszyce. Punkty hotspot znajdują się w budynkach należących do Gminy. 

W niektórych miejscowościach możliwy słaby zasięg telefonii komórkowej z uwagi na 

ukształtowanie terenu. W najbliższej przyszłości nie planuje się na terenie Gminy budowy 

nowych przekaźników, możliwa modernizacja istniejących.  

 

Oświetlenie drogowe 

W 2020 r została opracowana Inwentaryzacja wraz z koncepcją rozbudowy 

oświetlenia drogowego w Gminie Stara Kamienica. Z dokumentu tego wynika, iż na terenie 

Gminy Stara Kamienia, zlokalizowanych jest 873 punktów świetlnych będących                              

w utrzymaniu Gminy.  

Właścicielem systemu oświetlenia drogowego jest Gmina Stara Kamienica. Gmina co roku 

zleca zarządzanie instalacją oświetlenia Spółce Gminny System Wodociągów i Kanalizacji 

KAMIENICA Sp. z o.o. Z uwagi na wielkość i rozproszenie zabudowy sieć oświetlenia 

drogowego w Gminie stara Kamienica jest duża. Składa się na nią 38,1 km okablowania       

z czego przeważająca część niemal 70% stanowią przewody izolowane napowietrzne. 

Niestety wciąż jeszcze niemal 10% sieci stanowią aluminiowe przewody niskiego napięcia 

nieizolowane. Sieci wykonane z tego typu przewodów charakteryzują się największą 

awaryjnością, są narażone na zwarcia.  Nieco ponad 20% ok. 8 km sieci zbudowana jest na 

bazie kabli ziemnych. Najwięcej tego typu sieci występuje w Starej Kamienicy, Kromnowie     

i Wojcieszycach. Jest to sieć układana ok. 40 lat temu więc jej czas życia pomału zbliża się 

do końca. Również liczne prace ziemne przy budowie sieci światłowodowej, wodociągowej     

i kanalizacyjnej wpłynęły negatywnie na jej trwałość. Sieć była w kilkunastu miejscach 

przerwana i mufowana przy okazji wykonywania tych prac, co obniżyło efektywność pracy 

instalacji. Bardzo ważnym elementem sieci oświetlenia drogowego są lampy. W gminie 

Stara Kamienica dominują energooszczędne lampy typu LED stanowią one niemal 83%  

lamp zamontowanych na terenie gminy. Najistotniejszą rekomendacją wynikającą z analizy 

powyższego dokumentu jest konieczność modernizacji istniejących sieci wg. poniższego 

zestawienia. 

 

Tabela 12 Potrzeby modernizacyjne sieci oświetlenia drogowego w Gminie Stara Kamienica 

miejscowość 
długość 
linii długość  

procent 

ilość 
słupów 

ilość 
lamp 

całkowity koszt 
koszt 
procentowo 

Antoniów 1191 8% 26 26          99 326,00     8% 

Barcinek 250 2% 5 5          24 325,00     2% 
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Chromiec 1875 13% 41 41       159 574,00     13% 

Kopaniec 215 1% 5 5          18 680,00     1% 

Kromnów 750 5% 10 10          35 122,00     3% 

Mała Kamienica 456 3% 7 7          10 338,00     1% 

Nowa Kamienica 168 1% 4 4          14 824,00     1% 

Rybnica 1853 13% 39 39       150 984,00     12% 

Stara Kamienica 1968 13% 36 36       146 177,00     12% 

Wojcieszyce 6028 41% 167 167       596 052,00     47% 

RAZEM: 14 754    340  340     1 255 402,00     

 Źródło: Inwentaryzacja wraz z koncepcja rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Stara Kamienica (2020 r) 

 

Odnawialne Źródła Energii 

Na terenie Gminy Stara Kamienica nie występują elektrownie wiatrowe ani farmy 

fotowoltaiczne. Natomiast w najbliższych planach ma powstać farma fotowoltaiczna w Starej 

Kamienicy. Inwestycja ma być zrealizowana przez Spółkę Stara Kamienica Energetyka 

Odnawialna, której Gmina jest większościowym udziałowcem (51%).  

W 2020 roku na wniosek firmy PES 22 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego                   

na budowie instalacji fotowoltaicznej „Wojcieszyce” z magazynem energii. Inwestycja ma 

polegać na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 453 obręb Wojcieszyce                         

o powierzchni 62,25 ha.  

 W ostatnich latach, dzięki grantom udzielanym przez Gminę, powstały 131 mikroinstalacje 

fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych gospodarstw domowych. Została przygotowana 

dokumentacja techniczno-projektowa dla instalacji  fotowoltaicznych w obiektach 

użyteczności publicznej. 

 

Gospodarka odpadami 
 

Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

gminy to obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał 

podjętych przez organ stanowiący, dotyczących przede wszystkim: metody, na podstawie 
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której naliczana jest opłata „śmieciowa”, stawek tej opłaty, szczegółowego sposobu                

i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę, terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi, celem ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, które świadczy Gmina, w związku z funkcjonowaniem systemu odpadowego. 

Gmina musi zapewnić osiągnięcie poziomów odzysku odpadów segregowanych                     

i ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych.  Wójt corocznie sporządza 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 

przedkłada Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

W ramach tego systemu gmina prowadzi działania związane z odbiorem                                 

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości                

w pojemniki na odpady. Właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zróżnicowaną w zależności od tego, czy odpady 

na nieruchomości są segregowane, czy też nie są. Jednym z głównych celów systemu jest 

zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych związanych z osiągnięciem 

odpowiednich poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów. 

W 2020 roku podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie odpadów z terenu Gminy Stara 

Kamienica był Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o. w siedzibą             

w Lubomierzu, której Gmina posiada 25% udziałów o wartości wyłoniony w przetargu 

nieograniczonym. Ponadto, Gmina posiada Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Lubomierzu. Zadania w zakresie utrzymania czystości w miejscach 

publicznych (przystanki, place zabaw i inne) realizuje miejscowa Spółka Gminny System 

Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA Sp. z o.o. 

Liczba mieszkańców zdeklarowana (stan na 31.12.2020)  - 4 297 w tym: 

 4217 mieszkańców  - selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

  80 mieszkańców  - nieselektywna (zmieszana) zbiórka odpadów komunalnych 

 

Tabela 13 Stan gospodarki odpadami w Gminie Stara Kamienica w latach 2013 - 2020 

 

                        

LATA 

 

2013 

 

 

2015 

 

2018 

 

2020 

Liczba mieszkańców 

objętych systemem 

gospodarowania 

odpadami 

 

4050 

 

4102 

 

4320 

 

4297 
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Odsetek 

mieszkańców 

objętych systemem 

gospodarowania 

odpadami 

 

77,63 % 

 

79,36 % 

 

82,76 % 

 

83,65 % 

Źródło: Dane UG Stara Kamienica 

 

Tabela 14 Poziom segregacji odpadów komunalnych w Gminie Stara Kamienica w latach 2015 - 2020 

Gospodarka odpadami 2015 

 

2018 2020 

Ilość zebranych 

odpadów 

komunalnych 

(Mg) 

ZMIESZANE 469,9 596,7 833,5 

SEGREGOWANE 215,2 133,23 272,98 

Udział odpadów 

segregowanych 

(Mg) 

  % 45,80 22,33 32,75  

Źródło: Dane UG Stara Kamienica 

Tabela 15 Ilość odpadów zebranych selektywnie w Mg w latach 2013 - 2020 

Rodzaj odpadu 
2013 2015 

 
2020 

 

papier (Mg) 20,0 36,8 8,16 

plastik (Mg) 18,5 45,0 80,34 

szkło (Mg) 63,9 96,6 135,58 

BIO (Mg) 22,8 36,8 48,89 

Razem  125,2 215,2 272,97 
Źródło: Dane UG Stara Kamienica 

 

 

Tabela 16 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

  2013 2015 2020 

osiągnięty w Gminie 19,75% 38,00% 47,00% 

Wymagany  12,00% 16,00% 50,00% 

Różnica 7,75%  22,00% -3,00% 

Źródło: Dane UG Stara Kamienica 
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Pozostała działalność w zakresie ochrony środowiska 

Na terenie Gminy Stara Kamienica obowiązuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

przyjęty Uchwałą nr XVIII.125.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 lutego 2016 r.     

w sprawie przyjęcia  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stara Kamienica na lata 2016- 

2020. W roku 2020 przystąpiono do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.  

Celem opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stara Kamienica” jest 

wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

redukcji zużycia energii finalnej  poprzez podniesienie efektywności energetycznej, co 

wpłynie na poprawę ochrony powietrza na obszarze całej gminy oraz ogólnie pojętą 

poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez działania takie jak: 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych, termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej, zmniejszenie 

energochłonności oświetlenia ulicznego, montaż kolektorów słonecznych/fotowoltaiki, pomp 

ciepła czy źródeł ciepła tj. pieców na pellet czy kondensacyjnych kotłów gazowych dla 

domów prywatnych, jak  i budynków użyteczności publicznej. 

W 2018 r. uchwałą Rady Gminy przyjęto "Program Ochrony Środowiska Gminy Stara 

Kamienica na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r." wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. Jest dokumentem planowania strategicznego, wyznaczającym cele i kierunki 

polityki ekologicznej Gminy Stara Kamienica. W Programie określono zakres czasowy 

realizacji Programu na lata 2017 – 2024 z podziałem na okres krótkoterminowy do 2020 

roku i długoterminowy do roku 2024. 

Na terenie Gminy realizowana jest edukacja ekologiczna, głównie wśród młodego pokolenia. 

Wiedza z zakresu ochrony środowiska przekazywana jest w ramach zajęć szkolnych              

i dodatkowych spotkań. Każdego roku Gmina obchodzi Dzień Ziemi, w ramach, którego 

organizowane są konkursy plastyczne i fotograficzne poruszające tematykę ekologii, 

zarówno w kontekście życia codziennego (zmniejszani konsumpcji, zmniejszanie zużycia 

zasobów nieodnawialnych, humanitarne traktowanie zwierząt), jak i poszanowania przyrody 

wynikającego z zasad zrównoważonego rozwoju. Uczniowie miejscowych szkół uczestniczą 

w akcji „Sprzątanie świata” - dzieci zbierają puszki, butelki oraz inne odpady porzucone przy 

drogach, w lasach, w centrum miejscowości. Edukacja ekologiczna prowadzona jest na 

terenie Gminy także przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba i Świeradów Zdrój. 

Wśród mieszkańców Gminy propagowana jest wiedza na temat instalacji własnych urządzeń 

służących do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii - w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zrealizowano projekt pn. „Budowa 

mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica”. Dzięki realizacji projektu 

w Gminie powstało 131 mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw 
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domowych. Gmina w ramach budżetu corocznie dotuje budowę studni wierconych oraz  

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Gmina realizuje program dofinansowany przez WFOŚiGW i Powiat Karkonoski                        

pn. :„Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica z wyrobów zawierających azbest”.  

 

2.3 Stan Finansów samorządowych 

Dochody 
 

Dokonując analizy danych zawartych w poniższej tabeli, zauważyć można wysoki 

udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Notowany systematyczny wzrost w gminie 

Stara Kamienica  wpływa na zwiększenie zasobów finansowych gminy, umożliwiając 

zachowanie niezależności finansowej przez samorząd. Pozwala to na szerokie spectrum 

możliwości w zakresie formułowania i realizacji strategicznych celów rozwojowych. Należy 

jednak nadmienić, że w sytuacji, gdy dochody własne stanowią tak duży udział w budżecie 

gminy, odpowiedzialność samorządu za przyjęte i realizowane cele wzrasta. W tabeli poniżej 

przedstawiono systematyczny wzrost dochodów na 1 mieszkańca w przeciągu ostatnich                 

8 lat. W roku 2013 dochód wyniósł 3100 zł na 1 mieszkańca. W kolejnych latach wartość 

rosła. Wraz z   wzrostem liczby inwestycji,  nastąpił spadek liczby mieszkańców o 78 osób 

do 5250  osób w 2020 roku. Natomiast dochód na 1 mieszkańca w przeciągu 8 lat niemalże 

podwoił się do kwoty 5 700,00 zł. 

 

Tabela 17 Dochody budżetu Gminy Stara Kamienica na 1 mieszkańca 

Rok budżetowy  Dochody ogółem  Dochody na 1 
mieszkańca  

Ilość mieszkańców  na 
koniec roku  

2013 16 700 000,00 3100  5 328 

2014 20 400 000,00 3800 5 309 
2015 20 400 000,00 3900 5 274 
2016 20 900 000,00 4000 5 264 

2017 25 400 000,00 4800 5 267 
2018 25 800 000,00 4900 5 276 

2019 26 500 000,00 5000 5 252 

2020 29 900 000,00 5700 5250  
Źródło: Urząd Gminy Stara Kamienica www.polskawliczbach.pl 
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Wykres 7 Wydatki budżetu Gminy Stara Kamienica w latach 2013 - 2020 (w mln zł) OGÓŁEM 

 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych UG Stara Kamienica, www.polskawliczbach.pl 

 

Dla dochodów budżetu Gminy Stara Kamienica można zaobserwować trend rosnący            

o wartości współczynnika kierunkowego wynoszącym 1,7095. 

Co roku wartość dochodów Gminy wzrasta średnio o 1,7mln zł. 

 

Wykres 8 Dochody budżetu Gminy Stara Kamienica w latach 2013 - 2021 na jednego mieszkańca (w tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych UG Stara Kamienica, www.polskawliczbach.pl 
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Dla dochodów na jednego mieszkańca można zaobserwować trend rosnący o wartości 

współczynnika kierunkowego wynoszącym 0,3333. Oznacza on, że z każdym rokiem 

wartość dochodu przypadającego na jednego mieszkańca wzrasta o średnio 0,3333 tys. zł 

 

Wykres 9 Skumulowane dochody Gminy Stara Kamienica (dane skumulowane za lata 2013 - 2020) w mln zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych UG Stara Kamienica, www.polskawliczbach.pl 

 

Najwyższe wartości dochodów na przestrzeni lat 2013-2020 zaobserwować można dla 

kategorii:  

1) Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych… 

2) Różne rozliczenia  

3)Pomoc społeczna  

4)Oświata i wychowanie  

5)Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

6) Gospodarka mieszkaniowa 

7) Transport i łączność 

 

Wydatki 
 

Analizując wzrost wydatków ogólnych od 2013 roku, zauważyć można, że wydatki 

ogółem wzrosły z poziomu 16 800 00,00 zł. w 2013 roku, do 28 800 000,00  zł. w 2020r.  
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Wykres 10 Wydatki budżetu Gminy Stara Kamienica w latach 2013 - 2020 (w mln zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych UG Stara Kamienica, www.polskawliczbach.pl 

 

Dla wydatków budżetu Gminy Stara Kamienica można zaobserwować trend rosnący                       

o wartości współczynnika kierunkowego wynoszącym 1,631. 

 

Co roku wartość wydatków Gminy wzrasta średnio o 1,631 mln zł. 

 

Wykres 11 Wydatki budżetu Gminy Stara Kamienica w latach 2013 - 2020 na jednego mieszkańca (w tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych UG Stara Kamienica, www.polskawliczbach.pl 
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Dla wydatków na jednego mieszkańca można zaobserwować trend rosnący o wartości 

współczynnika kierunkowego wynoszącym 0,3202. Oznacza on, że z każdym rokiem 

wartość wydatków przypadających na jednego mieszkańca wzrasta o średnio 0,3202 tys. zł 

 

Wykres 12 Wydatki budżetu Gminy Stara Kamienica (dane skumulowane za lata 2013 - 2020) w mln zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych UG Stara Kamienica, www.polskawliczbach.pl 

 

Najwyższe wartości wydatków na przestrzeni lat 2013-2020 zaobserwować można dla 

kategorii:  

1) Oświata i wychowanie 

2) Pomoc społeczna  

3) Administracja publiczna 

4) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę 

5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

6) Rolnictwo i łowiectwo 

7) Transport i łączność 

 

W latach 2013 - 2020  zarówno dochody, jak i wydatki Gminy wzrastały. 

W analizowanym okresie nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami a wydatkami 

bieżącymi) wzrosła z poziomu  2013r. z  -0,1 mln zł do 2020r. 1,1 mln zł.  
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Jest to korzystna sytuacja, ponieważ oznacza, że Gmina jest w stanie pokryć wydatki 

bieżące dochodami bieżącymi oraz ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych 

inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.  

Kwota długu najwyższą wartość osiągnęła w 2018 roku 17 896 000, zł,  w 2020  roku spadła 

już do 17 406 649,00 zł.  Na koniec 2021 roku ma  wynosić  15.999.056,00 zł. 

Potencjał finansowy Gminy w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków 

transportowych jest wyższy od rzeczywiście osiąganych wpływów z tego tytułu.  

Wynika to z tego, że Gmina stosuje niższe niż maksymalne  stawki podatkowe, a także 

stosuje ulgi i zwolnienia podatkowe.  

Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2020r. w kwocie ogółem 598.195 zł, które 

są kontynuowane, a trudna sytuacja finansowa gminy wynikająca miedzy innymi ze stanu 

pandemii COVID-19 w Polsce, zobligowało Gminę do zaciągnięcia kredytu. Częściowe 

zaciągnięcie ww. kredytu tj. w kwocie 192.316 zł jest związane z ubytkiem dochodów z tyt. 

zmniejszonego planowanego wpływu z podatków i opłat lokalnych w związku z COVID-19. 

Kształtowanie się budżetu Gminy w ubiegłych latach przekłada się również na jej przyszły 

potencjał inwestycyjny oraz zdolność do obsługi nowych zobowiązań.  

Zgodnie z projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica  na 

lata 2021-2031 kształt wskaźnika obsługi zadłużenia pozwala na przyszłą obsługę 

dodatkowych zobowiązań.  

 

CZĘŚĆ 3: DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ 
 

3.1 Dane demograficzne 
 

Gmina Stara Kamienica liczy 5 250 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety,   

a 49,5% mężczyźni.  

 

Tabela 18 Ludność Gminy Stara Kamienica wg płci w latach 2010 - 2020 

Ludność 

 

2010 2015 2020 

Kobiety 2 708 2 665 2 653 

Mężczyźni 2 607 2 609 2 597 

Razem 5 315 5 274 5 250 

Żródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 
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Wykres 13 Liczba ludności w Gminie Stara Kamienica w latach 1995 - 2020 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

Na przestrzeni prezentowanych lat w Gminie Stara Kamienica w 1999 nastąpił istotny 

spadek liczby ludności o 211 osób, utrzymując się na podobnym poziomie do 2007 r. Od 

2008 r. odnotowuje się delikatny wzrost liczby ludności - osiągający w 2012 r. najwyższy 

poziom -  5 387 os. Od 2013 r. obserwuje się ponowny spadek liczby ludności na terenie 

Gminy, która w 2020 r. osiąga poziom 5 250 osób. 

Tabela 19 Liczba mieszkańców Gminy Stara Kamienica na tle powiatu i gmin karkonoskich 

Liczba 

mieszkańców 

2010 2015 2020 

 

Wzrost/spadek 

Liczba 

osób 

Dynamika 

w % 

powiat karkonoski  63 923 64 599 63 333 - 599 - 0,94 

Janowice Wielkie  4 116  4 319   4 274 +158 +3,80 

Jeżów Sudecki  6 799  7 146   7 548 +749 +11,02 

Mysłakowice 10 055 10 275 10 104 + 49 + 0,49 

Karpacz   4 932   4 882    4 482 - 450 - 9,12 

Kowary 11 497 11 287 10 650 - 847 - 7,37 

Piechowice   6 489   6 443   6 082 - 407 - 6,27 

Podgórzyn  7 887   8 270   8 285 +398 +5,05 

Stara Kamienica  5 315   5 274   5 250 - 65 - 1,22 

Szklarska Poręba  6 833   6 703   6 653 - 180 -2,63 

Źródło: opracowanie własne na bazie danych GUS XII 2020 r. 
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Podobną tendencję obserwuje się w powiecie karkonoskim oraz większości należących do 

niego gmin. Jedynie w Gminach: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice                            

i Podgórzyn o omawianym okresie nastąpił przyrost liczby ludności. Dynamika spadku liczby 

ludności od 2010 r. w Gminie Stara Kamienica jest najmniejsza spośród gmin karkonoskich  

(-1,22%) i jest najbardziej zbliżona do średniej tendencji - powiatu karkonoskiego (-0,94%). 

 

Przyrost naturalny 
 

W latach 1995-2020 dodatni przyrost naturalny w Gminie Stara Kamienica wystąpił 

tylko       w 1995r. (+15), 1996 r. (+3), 2002 (+13), 2004 (+12) i w 2008 (+17). W pozostałych 

latach notuje się ujemny przyrost naturalny z najwyższym poziomem w latach: 2005 r. (-22), 

2007 r. i 2013 po (-20), 2017 r. (-27) i 2020 r (-32). W latach 1995 – 2020 liczba 

mieszkańców Gminy Stara Kamienica spadła o 76 os. (w latach 2010 – 2020 – (-64 os.) 

 

 

Wykres 14 Przyrost naturalny w Gminie Stara Kamienica w latach 1995 - 2020 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 
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Przyrost naturalny w 2020 r. 

 

Wykres 15 Przyrost naturalny na 1000 ludności w Gminie Stara Kamienica - (-6,1) na tle woj. dolnośląskiego i Polski 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

 

Migracje ludności 
 

   W 2020 roku zarejestrowano 61 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań, 

w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Stara Kamienica 19. W tym 

samym roku 1 osoba zameldowała się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za 

granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1. 

 

Wykres 16 Migracje na pobyt stały w latach 1995 - 2020 w Gminie Stara Kamienica 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 
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3.2 Kapitał społeczny 
 

Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców całej Polski. 

Wykres 17 Piramida wieku mieszkańców Gminy Stara Kamienica, 2020 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

Tabela 20 Biologiczne grupy wiekowe w % w Gminie Stara Kamienica w porównaniu z powiatem karkonoskim i Dolnym 
Śląskiem 

                                 wiek  

Jednostki   

administr. 

0-14 15-64 65+ 

Stara Kamienica 12,8 69,4 17,8 

Powiat karkonoski 12,8  67,5 19,7 

Dolny Śląsk 14,6 65,7 19,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 31.XII.2020 
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Wykres 18 Biologiczne grupy wiekowe w Gminie Stara Kamienica 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 31.XII.2020 

 

Produkcyjne grupy wiekowe 
 

Spośród 5 250 osób zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica 62,5% 

mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% 

mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

 

Tabela 21 Produkcyjne grupy wiekowe w Gminie Stara Kamienica na tle powiatu karkonoskiego i województwa 
dolnośląskiego 

              wiek 

Jedn. Adm. 

 

przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

Gmina Stara 

Kamienica 

15,6 62,5 21,9 

Powiat Karkonoski 15,6 60,2 24,2 

Dolny Śląsk 17,2 59,2 23,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 31.12.2020 r 
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Wykres 19 Produkcyjne grupy wiekowe w Gminie Stara Kamienica na tle powiatu karkonoskiego i województwa 
dolnośląskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 31.12.2020 r. 

 

W Gminie Stara Kamienica grupa w wieku przedprodukcyjnym jest identyczna jak                 

w  powiecie karkonoskim (15,6%), nieco niższa niż w województwie dolnośląskim (17,2%) 

Grupa w wieku poprodukcyjnym (21,9%) stanowi najniższy udział w porównaniu z powiatem 

i województwem. Natomiast odnotowuje się najwyższy udział osób w wieku produkcyjnym 

(62,5%). 

 

Wskaźniki obciążenia demograficznego 
 

Wskaźnik obciążenia demograficznego wg definicji GUS jest to stosunek liczby osób 

w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. 

 

Jako nieprodukcyjny najczęściej przyjmuje się wiek 0-17 lat (wiek przedprodukcyjny) oraz 60 

lat i więcej dla kobiet i 65 lat i więcej dla mężczyzn (wiek poprodukcyjny); wiek produkcyjny 

to 18-59/64 lata (18-59 lat - dla kobiet i 18-64 lata - dla mężczyzn). 
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Tabela 22 Wskaźniki obciążenia demograficznego w Gminie Stara Kamienica w porównaniu z powiatem karkonoskim, 
woj. dolnośląskim i całym krajem 

         Jedn. Adm. 

wskaźnik 

Gmina Stara 

Kamienica 

Powiat  

Karkonoski 

Dolny 

 Śląsk 

Polska 

Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

60,00 66,2 69,00 68,0 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

35,1 40,2 39,9 37,5 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

140,9 154,8 137,0 122,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 31.12.2020 r. 

 

Przytoczone wskaźniki Gminy na tle powiatu, województwa i kraju osiągają najniższą 

wartość w dwóch pierwszych kategoriach, o czym decyduje stosunkowo wysoki odsetek 

osób w wieku produkcyjnym i stosunkowo niski w wieku poprodukcyjnym (Tabela 22). 

Natomiast wskaźnik w pozycji trzeciej powyższej tabeli jest co prawda niższy od wskaźnika 

określającego powiat karkonoski, natomiast wyższy od wskaźników dla województwa 

dolnośląskiego i całej Polski.  Wartość wskaźnika mówi o niekorzystnej relacji w Gminie 

pomiędzy osobami w wieku przedprodukcyjnym i osobami w wieku poprodukcyjnym - proces 

starzenia się ludności. 

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy  
 

Na terenie gminy Stara Kamienica działają następujące organizacje pozarządowe: 

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy WOSKAR Szklarska Poręba Wojcieszyce z siedzibą          

w Szklarskiej Porębie, ul. Odrodzenia 35, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym  0000108083;  

2. Towarzystwo Sportowe KAMIENICA w Starej  Kamienicy z siedzibą: ul. Sportowa 9, 58-

512 Stara Kamienica, numer w ewidencji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze – 

21/F/42; 

3. Zespół Folklorystyczny Rybniczanki, z siedzibą w Rybnicy 137, 58-512 Stara Kamienica, 

numer  w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000389870; 
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5. Fundacja Rozwoju Regionalnego KOBOLD z siedzibą w Małej Kamienicy 53, 58-512 

Stara Kamienica, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  0000453816; 

6. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Karkonosze” w Starej Kamienicy z siedzibą w Starej 

Kamienicy 70, 58-512 Stara Kamienica, numer w ewidencji Uczniowskich Klubów 

Sportowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze - 022/09; 

7. Ludowy Klub Sportowy „Juvenia” Rybnica z siedzibą w Rybnicy 137, 58-512 Stara 

Kamienica, numer w Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących 

działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Jeleniogórskiego – 4/F/21; 

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnicy, z siedzibą w Rybnicy 145, 58-512 Stara Kamienica, 

numer  w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000047299; 

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Kamienicy z siedzibą: ul. Kamienicka 7, 58-512 Stara 

Kamienica, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000088183. 

 

W 2020 r. przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi była realizacja 

zadań Gminy określonych w ustawach, określenie potrzeb społecznych i sposobu ich 

zaspakajania, podniesienie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy oraz 

tworzenie systemu rozwiązywania ważnych problemów społecznych. 

Corocznie Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie:   

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) organizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych; 

b) publikacje i wydawnictwa; 

c) udział organizacji w przedsięwzięciach kulturalnych i artystycznych. 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) organizację imprez rekreacyjnych i sportowych; 

b) szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kategoriach wiekowych 

oraz przygotowanie i start reprezentacji we współzawodnictwie; 

c) szkolenie dzieci i młodzieży podczas obozów i zjazdów sportowych poza terenem 

gminy; 

d) doposażenie w niezbędny sprzęt oraz stroje sportowe; 

e) przygotowanie obiektów sportowych do prowadzenia szkolenia oraz zawodów. 

W 2020 roku przeznaczono na realizację zadań w zakresie kultury kwotę 5000,00 zł,             

w zakresie sportu 30.000,00 zł.  

 

 

Oświata i wychowanie przedszkolne 
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W Gminie Stara Kamienica na dzień 31.12.2020r. istnieje sieć placówek 

edukacyjnych, począwszy od poziomu edukacji przedszkolnej, poprzez obowiązkowe szkoły 

podstawowe oraz liceum ogólnokształcące. Procesy demograficzne oraz zmiany legislacyjne 

bezpośrednio wpływają na kształt sieci szkolnej, na wykorzystanie budynków, pomieszczeń       

i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki.  

Gmina Stara Kamienica obecnie jest organem prowadzącym dla 5 placówek oświatowych:  

1. Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy  

2. Zespół Szkół w Starej Kamienicy ( Szkoła Podstawowa + Liceum Ogólnokształcące) 

 

 

Fot. 10 Zespół Szkół w Starej Kamienicy ( Szkoła Podstawowa + Liceum Ogólnokształcące) 

 

3. Szkoła Podstawowa w Barcinku  

4. Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Wojcieszycach  

5. Szkoła Podstawowa imienia Caspara Dawida Friedricha w Kopańcu  

 

Tabela 23 Sieć placówek oświatowych w Gminie Stara Kamienica 

Lp. 

 

Placówka 

 

Liczba oddziałów Liczba uczniów Etaty, w tym: 

szkolnych przedszkolnych szkolnych przedszkolnych nauczyciele 
administracja  

i obsługa 

 

1. 

 

 

Gminne 

Przedszkole w 

Starej 

Kamienicy 

- 4 - 93 7,27 11,5 

 

2. 

 

Zespół Szkół 
8 - 134 - 15,83 7,25 
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w Starej 

Kamienicy 

 

3.  

 

Szkoła 

Podstawowa 

w Barcinku 

6 - 97 - 14 5 

 

4. 

 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Jana 

Pawła II w 

Wojcieszycach 

6 3 64 43 17,43 6,5 

 

5.  

 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Caspara 

Dawida 

Friedricha w 

Kopańcu 

6 2 88 35 17 4,5 

 

 26 9 383 171 71,53 34,75 

Źródło: Opracowanie własne UG Stara Kamienica 

 

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Stara Kamienica jest łącznie 26 oddziałów 

szkolnych, co przy liczbie uczniów 383 daje średnią liczebność oddziału szkolnego 14,7. 

Dla porównania średnia liczebność oddziału szkolnego dla powiatu karkonoskiego wynosi 

16,2  województwa dolnośląskiego – 18,4 i kraju – 17,3 (źródło:www.polskawliczbach.pl). 

W dziewięciu oddziałach przedszkolnych edukuje się 171 uczniów – średnia liczebność 

oddziału 19 dzieci.  

W placówka oświatowych prowadzonych przez Gminę podejmowane są działania mające na 

celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Zrealizowano projekt „Mobilność kadry edukacji 

szkolnej” - kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr szkół,  w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

 - prowadzone są działania związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci                         

i młodzieży zagrożonych wykluczeniem,  

- prowadzone są zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność, przedsiębiorczość, 

innowacyjność   i nieschematyczne myślenie oraz umiejętności pracy zespołowej,  

- wprowadzono  system stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów  – mieszkańców Gminy 

Stara Kamienica 
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- poprawa infrastruktury placówek edukacyjnych - rozbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy w ramach RPO 

WD oraz planowana rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach.  

 

Bieżące utrzymanie jednostek oświatowych  na terenie gminy w 2020 r. 

Wydatki na zadania szkolne wyniosły (w tym: szkoły podstawowe, liceum) – 6.160.551 .zł  

Wydatki na zadania przedszkolne wyniosły (w tym: przedszkola i oddziały przedszkolne)       

–  2.030.270zł. 

W 2020 roku koszt poniesiony z tytułu dowozu  uczniów do szkół i przedszkola wyniósł          

-  466.709 zł. 

Razem wydatki na zadania oświatowe: 8.657.530.zł 

Wysokość subwencji oświatowej na zadania szkolne na rok 2020 wyniosła 4.593.198 zł.  

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

na 2020 rok wyniosła  172.150 zł.  

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia – 163.325 zł 

 

Razem dochody na zadania oświatowe: 4.928.673.zł 

Dopłata z Budżetu Gminy – 3 738 857 zł 

Wydatki na oświatę stanowią najwyższą wartość w okresie od 2013 – 2020r. stanowiąc pow. 

30% rocznych wydatków budżetu. 

Na terenie Gminy brak jest placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

 

Poziom wykształcenia mieszkańców3 
 

1 103 mieszkańców gminy Stara Kamienica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 

lata)  (w tym 521 kobiet oraz 582 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego             

z 2011 roku 13,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 

12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym 

zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców gminy Stara Kamienica, gimnazjalnym 

4,8%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło 

edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. W porównaniu do całego województwa 

dolnośląskiego mieszkańcy gminy Stara Kamienica mają nieznacznie niższy poziom 

wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Gminie Stara Kamienica największy odsetek 

ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). 

Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie 

zawodowe (19,5%).  

                                                           
3
 Opracowano na podstawie www.polskawliczbach.pl  31.12 2018 r. 
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Wykres 20 Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Stara Kamienica 

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

Kultura i sport 
 

Do lokalnych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych zaliczyć można:  

         -     Ekomuzeum Izerska Wieś, Artystyczna Galeria Izerska, 

- unikalny mikroklimat w Barcinku i Kopańcu, Chromcu i Antoniowie, 

- tradycje uzdrowiskowe Barcinka, 

- Osada Kopaniec - rekonstrukcja XIII wiecznego założenia o charakterze rolniczym 

i rzemieślniczym, 

- walory architektoniczne zagród sudeckich. 

Niewątpliwie głównym ośrodkiem kreowania lokalnej kultury są Artystyczna Galeria Izerska 

w Kromnowie, Zamek w Starej Kamienicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy - 

oraz Filie w Rybnicy i Kopańcu. 

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne wydarzenia nie były w pełni udostępniane 

publiczności i turystom. W 2020 i 2021 r. imprezy odbywały się z zachowaniem rygorów 

sanitarnych.: 

Artystyczna Galeria Izerska organizuje wystawy czasowe prezentujące twórczość lokalnych 

artystów – malarstwo, fotografia czy rzeźba. Na parterze Galerii znajduje się stała 

ekspozycja prezentująca sztukę regionu – zarówno artystów zawodowych, jak i amatorów. 

Organizowane są również koncerty – głównie muzyki klasycznej i chóralnej, które ściągają    

z okolic wielu miłośników dobrych brzmień. Największą imprezą jest Izerski Jarmark 
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Rękodzieła i Sztuk Wszelakich, który odbywa się przed świętami Bożego Narodzenia              

i Wielkanocy, jak również jako impreza towarzysząca innym wydarzeniom. 

 

 

Fot. 11 Plakat 

Źródło: https://strona.starakamienica.pl/kultura-i-sztuka/ 

 

Oferta Artystycznej Galerii Izerskiej w 2020 r. 

 04.01. Wernisaż wystawy Katarzyny Suchta 

 16.01. Koncert Lucas 

 15.02. Koncert Bądź Ciszą 

 16.02. Koncert Milena Paszkowska 

 19.02. Zebranie wiejskie 

 29.02. Koncert BANDI 

 08.03. Dzień Kobiet – Koncert 

 04.07. Wernisaż wystawy oraz koncert Lokalnej Grupy Wokalnej 

 11.09. Koncert OAK BROTHERS w ramach XXVII spotkań z Muzyką Dawną 

 03.10. Wernisaż wystawy „Uchodźcy Polscy u Przyjaciół Węgrów w okresie pożogi 

wojennej  1939-1945” oraz spotkanie z Konsulem Węgier 

 17.10. Spotkanie z podróżnikiem „Z Antoniowa przez Kaukaz w Izery”. 

 

Oferta usług w zakresie spędzania wolnego czas dla mieszkańców, w tym dla dzieci      

i seniorów: 

Świetlica wiejska w Wojcieszycach  

Na zdjęciu przykładowy 

plakat zapraszający na 

jedno z oferowanych 

przez AGI spotkań dla 

mieszkańców 

https://strona.starakamienica.pl/kultura-i-sztuka/
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- Odbywały się stałe cykliczne spotkania: 

 wtorki – biatlon dla dzieci szkolnych klas III – VI  

 piątki – zajęcia sportowe dla dzieci klas III – VI  

 wtorki, środy i piątki -  zajęcie taneczne „ZUMBY” dla dorosłych 

 W miesiącach styczeń – luty odbywały się spotykania pań ze stowarzyszenia 

„Akademia Rozwoju Wsi” w celu przygotowania ozdób świątecznych na Festyn 

Świąteczny „Wielkanocne Obyczaje”  

Świetlica wiejska w Rybnicy 

 - Odbywały się stałe cykliczne spotkania: 

 wtorki- Zajęcia Folklorystycznego Zespołu "Rybniczanki" 

 środy- zajęcia kreatywne, plastyczne i ruchowe dla dzieci 

 wspólne kolędowanie 

  Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Rybnicy 

Świetlica wiejska w Barcinku 

 - Odbywały się cykliczne spotkania: 

 środy- zajęcia kreatywne dla Pań 

 czwartki -zajęcia kreatywne dla dzieci 

- Pozostałe wydarzenia: 

 bal charytatywny " z sercem dla szkoły" SP Barcinek 

 Ferie w świetlicy ( zajęcia kreatywne, kulinarne, plastyczne i sportowe) 

 dzień kobiet -spotkanie Pań ( spotkanie z poczęstunkiem) 

Świetlica wiejska w Starej Kamienicy  

- Odbywały się stałe cykliczne spotkania: 

 poniedziałki- nauka języka niemieckiego -dwie grupy wiekowe,  

 spotkania osób Uzależnionych  

 wtorki- nauka gry na gitarze 

 środy -zajęcia kreatywne Ekipa na 102 

 czwartki – zajęcia Joga, zajęcia w szkole podstawowej -klasa pierwsza 

 piątki - zajęcia w szkole podstawowej - klasa druga i trzecia 

- Pozostałe wydarzenia: 

 Dzień babci i dziadka- uroczystość przygotowana przez przedszkolaków  

 Ferie w świetlicy- zajęcia dla dzieci, plastyczne, kulinarne, kreatywne 

 Spotkanie Ekopiec 

 Dzień Kobiet Ekipy  

Świetlica wiejska w Kopańcu  

- Odbywały się cykliczne spotkania: 

 zajęcia plastyczne dla dzieci 
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 zajęcia rekreacyjne – tenis stołowy 

Świetlica wiejska w Małej Kamienicy  

 Odbywały się spotkania z zajęciami plastycznymi dla dzieci. 

Świetlica wiejska w Nowej Kamienicy . 

 Spotkania okolicznościowe. 

Świetlica wiejska w Chromcu  

- Odbywały się cykliczne spotkania: 

 Czwartki - zajęcia tai chi 

 Piątki - zajęcia rękodzieła dla dorosłych i dzieci, spotkania „ Bab izerskich „ 

Świetlica wiejska w Kromnowie  

 Zajęcia na siłowni. 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej 

Kamienicy. W dobie pandemii Covid -19, w trosce o seniorów 60+ zaoferowano usługę 

„Książka dla Seniora +, dowóz do domu”. Wszystkie osoby, które ukończyły 60 rok życia                   

i chciałby zamówić książki z dostawą do domu zapraszane są do kontaktu z bibliotekarzami 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Wystarczy zadzwonić, zamówić 

maksymalnie 4 pozycje książkowe, a książki zostaną dostarczone pod wskazany adres.  

 

Fot. 12 

Źródło: https://strona.starakamienica.pl/kultura-i-sztuka/ 

 

W Gminie od 2002 r. wydawany jest Biuletyn Informacyjny Rady Gminy i Wójta Izerska Wieś 

– czasopismo o charakterze regionalno-lokalnym, informujące mieszkańców o pracy 

organów i jednostek organizacyjnych gminy. Pismo zawiera również informacje o aktualnych 

i przyszłych wydarzeniach  kulturalnych, sportowych oraz administracyjno – gospodarczych.  

 

https://strona.starakamienica.pl/kultura-i-sztuka/
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Sport 

Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności szkół, klubów sportowych 

i samorządu gminnego.  

Baza sportowa:  

 stadion w Starej Kamienicy 

 stadion w Wojcieszycach 

 boisko sportowe w Rybnicy 

 boisko Orlik w Barcinku 

 boisko wielofunkcyjne w Kopańcu 

 hala sportowa przy Zespole Szkół  w Starej Kamienicy, 

 place zabaw w miejscowości  Stara Kamienica, Barcinek, Kopaniec, Rybnica, 

Kromnów, Mała Kamienica, Chromiec i Wojcieszyce 

 siłownia zewnętrzna w Starej Kamienicy i Wojcieszycach 

 siłownia w Małej Kamienicy i Kromnowie 

W Gminie Stara Kamienica  stwarzane są warunki do uprawiania sportu, aktywności 

fizycznej i rekreacji oraz rozwijania sportowych uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest 

to możliwe dzięki połączeniu takich elementów jak rozbudowywana i unowocześniania baza 

sportowa, finansowanie stowarzyszeń, nagrody i stypendia dla młodych sportowców.  

W Gminie Stara Kamienica trenują, uczestniczą w rozgrywkach mistrzowskich, rozwijają 

talenty i realizują pasje piłkarze, tenisiści stołowi, lekkoatleci, zapaśnicy, strzelcy i inni. 

Obiekty przeznaczone na rozgrywki sportowe, wypoczynek i rekreację, umożliwiają rozwój 

lokalnych stowarzyszeń, kształtowanie nowej kadry, zwiększenie aktywności fizycznej 

młodych ludzi i seniorów oraz organizację wielu imprez sportowych. 

 

3.3 Bezpieczeństwo publiczne 
 

Za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Stara 

Kamienica w znacznym stopniu odpowiadają służby zlokalizowane na terenie miasta Jelenia 

Góra. Należą do nich Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Pogotowie 

ratunkowe w Jeleniej Górze. Na terenie Gminy działa Policyjny Punkt Przyjęć zlokalizowany 

w Budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego zadaniem jest ułatwienie 

kontaktu mieszkańców z organami bezpieczeństwa.  
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Fot. 13 

Źródło: https://www.facebook.com/osp.starakamienica. 

Ponadto na terenie Gminy działa  6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:  

1. OSP Chromiec                                      

2. OSP Kromnów  

3. OSP Kopaniec 

 

Fot. 14 

Źródło: https://www.facebook.com/osp.starakamienica. 

 

4. OSP Stara Kamienica          

5. OSP Rybnica 

https://www.facebook.com/osp.starakamienica
https://www.facebook.com/osp.starakamienica
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6. OSP Wojcieszyce 

Działalność OSP funkcjonujących na terenie Gminy Stara Kamienica jest wszechstronna, 

począwszy od działań ratowniczych – pożary, wypadki drogowe, usuwanie skutków 

żywiołów poprzez działania edukacyjno-szkoleniowe, po działalność w zakresie kultury, 

rekreacji i sportu. O wszystkich tych działaniach informuje strona  

https://www.facebook.com/osp.starakamienica. 

 

Gmina podejmuje szereg działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, m.in. w 2020 r. 

zrealizowano następujące zadania: 

 kontynuacja zadania z 2018 roku “Budowa remizy OSP w Rybnicy”, 

 przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego 

dla OSP Stara Kamienica, 

 przekazano dotację dla Komendy Miejskiej PSP na dofinansowanie zakupu 

samochodu  do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych, 

 wspierano zakup wyposażania jednostek OSP w  pojazdy i sprzęt gaśniczy, 

 organizowano i wspierano edukację mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego,  

 organizowano  i wspierano edukację mieszkańców w zakresie ruchu drogowego,  

 lobbing na rzecz stworzenia systemu ostrzegania i alarmowania ludności Powiatu 

Jeleniogórskiego przed katastrofami naturalnymi,  

 prowadzono stałą weryfikację bezpieczeństwa miejsc zabawy, 

 w roku 2020 przekazano dotację dla Komendy Miejskiej PSP na dofinansowanie 

zakupu samochodu operacyjnego. 

 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
 

Na terenie Gminy Stara Kamienica funkcjonuje jeden ośrodek zdrowia i jedna apteka: 

- Rodzinna Przychodnia Lekarska Adam Zieliński, Stara Kamienica, ul. Kasztelańska 8. 

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. Oferowane usługi to 

poradnia lekarza rodzinnego, poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz poradnia 

położnej środowiskowo-rodzinnej. W dni wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie 

w godz.18.00 – 8.00 mieszkańcy mogą korzystać z usług nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej realizowanej przez: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej           

w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, oraz Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach ul. 

Sanatoryjna 15. 

APTEKA PRZYJAZNA, Stara Kamienica, ul. Kasztelańska 8. Godziny otwarcia Apteki 8.00 – 

18.00 od poniedziałku do piątku, w sobotę od 9.00 – 13.00. 

https://www.facebook.com/osp.starakamienica
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Działający na terenie Gminy Stara Kamienica Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił 

w 2020 świadczeń, z których skorzystało 312 osób w formie zasiłków stałych, okresowych             

i celowych. Główne powody udzielenia pomocy to bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała choroba i ubóstwo. Analizując liczbę osób, którym przyznano świadczenia 

pomocy społecznej do liczby mieszkańców, przyjąć należy, iż wsparciem zostało objętych 

niespełna 6 % społeczności lokalnej. Poniższa tabela obrazuje liczbę i powody udzielania  

 

Tabela 24 Pomoc społeczna (dane porównawcze 2010, 2015,2020) - liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną - 
wypłacone kwoty zasiłków stałych, celowych, okresowych - powód przyznawanej pomocy 

 2010 2015 2020 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

260 626 227 425 153 312 

Zasiłki stale 

 

152 000 270 679 191 532 

Zasiłki okresowe 

 

283 000 318 450 196 391 

Zasiłki celowe 

 

201 000 138 019 188 727 

Powód przyznania 

pomocy 

Bezrobocie 

Niepełnosprawność 

Długotrwała ciężka 

choroba 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych   i 

prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

Bezrobocie 

Niepełnosprawność 

Długotrwała ciężka 

choroba 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych      i 

prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

 

Bezrobocie 

Niepełnosprawność 

Długotrwała ciężka 

choroba 

Ubóstwo 

 

Źródło: Opracowanie własne Gminy Stara Kamienica 

 

pomocy w ostatnim dziesięcioleciu. W 2010 roku wsparcia wymagało blisko 12%, lokalnej 

społeczności, w 2015 pomocy udzielono grupie stanowiącej 8 %. Pomimo faktu, iż nadal                  

w porównaniu z powiatem (4,5%) i województwem dolnośląskim (3,3%) stosunkowo wysoka 

liczba osób nadal wymaga wsparcia, w omawianym okresie dwukrotnie spadła liczba osób 

objętych pomocą. 
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Wnioski z diagnozy sytuacji przestrzennej 
 

Gmina Stara Kamienica liczy 5 250 mieszkańców, jest jedną z 9-ciu gmin powiatu 

karkonoskiego. Zamieszkuje ją 8,3% ludności powiatu, jest gminą o największym areale 

stanowiąc 17,6% powierzchni powiatu, natomiast posiada najmniejszą w powiecie gęstość 

zaludnienia - 48 osób zamieszkałych na 1 km². Przez teren gminy przebiegają trzy ważne 

trasy komunikacyjne: 

 droga krajowa nr 3 Szczecin – Jakuszyce- granica państwa. Prowadzi ona bardzo 

ważny ruch o znaczeniu międzynarodowym - turystyczny i tranzytowy, 

 droga krajowa nr 30 Jelenia Góra – Pasiecznik i dalej Zgorzelec, 

 droga wojewódzka nr 404 Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój. 

Główne uwarunkowania Gminy to marginalne położenie w porównaniu z innymi gminami 

karkonoskimi w stosunku do ośrodków o dużym nasileniu ruchu turystycznego. Atutem jest 

atrakcyjne położenie u styku Gór Izerskich i Karkonoszy, bogactwo obszarów 

przyrodniczych i gatunków chronionych, atrakcje turystyczne, największy areał, najniższa 

gęstość zaludnienia, dostępność terenów pod budownictwo jednorodzinne, (powolny, 

aczkolwiek) wzrastający poziom migracji na pobyt stały.  

Najważniejszym dokumentem planistycznym Gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica, zostało przyjęte uchwałą Nr 

XLII.278.2018 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 stycznia 2018 r - Zmiana Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla 

obrębów Chromiec, Kopaniec ujednolicony tekst Studium Załącznik nr 1 do uchwały. 

Poniżej rekomendacje wynikające ze SUiKZP: 

„Ze względu na istniejące uwarunkowania dominującą funkcją w gminie pozostaje turystyka, 

wypoczynek i rekreacja oraz rolnictwo. Charakter typowo turystyczno - rolniczy zostaje 

utrzymany w większości miejscowości. Na terenie gminy należy dążyć do osiągnięcia 

wielofunkcyjnej struktury przestrzenno – gospodarczej wsi. Zwłaszcza postuluje się podjęcie 

działań zmierzających do zmiany charakteru zagospodarowania wsi Stara Kamienica. 

Należy dążyć do nadania tej miejscowości charakteru zbliżonego do małego miasteczka. W 

tym celu należy podkreślić centrum miejscowości sposobem zagospodarowania, jakością 

przestrzeni publicznej oraz detalu urbanistycznego i architektonicznego. Poprawie musi ulec 

także jakość przestrzeni publicznej poza centrum poprzez np. modernizację nawierzchni 

dróg i chodników, uporządkowanie terenów zielonych i wprowadzenie elementów małej 

architektury. Należy także propagować rozwój pozarolniczych działalności gospodarczych. 

Na terenie gminy wprowadza się zespoły zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, 
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powiązane przestrzennie z systemem zbiorników małej retencji wodnej. Projektuje się 

również system terenów zielonych w celu wzbogacenia środowiska przyrodniczego, a także 

system retencji wodnej i ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwerozyjnej. Zakłada się 

umiarkowany rozwój przestrzenny gminy z zachowaniem i pogłębieniem istniejących 

podziałów funkcjonalnych zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica” autorstwa arch. Anny 

Podworskiej – Michalak z zespołem projektowym.” 

 

 

Wnioski z diagnozy sytuacji gospodarczej 
 

  Gmina Stara Kamienica, jak na gminę o charakterze rolniczo - turystycznym 

przejawia w miarę dobry poziom rozwoju przedsiębiorczości. Analiza wskaźnika liczby 

zarejestrowanych podmiotów w REGON w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców (dane za 

2010 - 2020) pokazuje stopniowy wzrost, w 2010 roku wynosił blisko 92 podmioty na 1 tys. 

mieszkańców, w 2020 notujemy już 118 podmiotów na 1 tys. mieszkańców. W porównaniu     

z powiatem karkonoskim wskaźnik ten jest niższy o blisko 80 podmiotów/1 tys. 

mieszkańców. Niemniej dynamika wzrostu w ostatniej dekadzie wskazuje możliwy 

potencjał w dziedzinie gospodarki. Jako Gmina „satelitarna” miasta Jelenia Góra posiada 

spore możliwości rozwoju wszelkiego rodzaju usług dla ludności, szczególnie 

związanych z obsługą ruchu turystycznego. Sprzyjać temu procesowi będzie racjonalna 

gospodarka zasobami realizowana przez władze gminy. Jej główna uwaga skupia się na 

tworzeniu warunków do prowadzenia drobnej, nieuciążliwej dla środowiska działalności. 

Realizacja szeregu inwestycji infrastrukturalnych, m.in. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

dbałość o rozwój szybkiej sieci internetowej, dobrostan lokalnych dróg, przyjazny system 

podatków i opłat lokalnych.  Jednym z kluczowych warunków rozwoju Gminy jest uchwalenie 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które Gmina posiada dla niemal 

całej powierzchni gruntów. Gmina Stara Kamienica w ramach Kamiennogórskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości posiada tereny przeznaczone pod inwestycje  

tj.  część działki o numerze 306/45 o powierzchni 27 ha z powierzchni całkowitej 33,21ha, 

położonej w miejscowości Barcinek. Teren jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki o numerze 306/45 położonej                          

w miejscowości Barcinek, w którym w części zostały oznaczone symbolem „1.P/U i 2.P/U”  – 

tereny produkcyjno-usługowe, w części 1.KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej                          

i w części 3.KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej. 



67 

W gminie Stara Kamienica notuje się stosunkowo niski poziom zatrudnienia - na 1000 

mieszkańców pracuje 133 osób. Dla porównania przytoczono analogiczne wartości dla 

Dolnego Śląska, gdzie liczba pracujących na 1000 osób wynosi 277 -  ponad dwa razy 

więcej i całego kraju – liczba pracujących na 1000 osób w Polsce wynosi 252 osoby – blisko 

dwa razy więcej niż w Gminie Stara Kamienica. Równie trudnym zjawiskiem jest stosunkowo 

wysoki poziom bezrobocia w Gminie – stopa bezrobocia na koniec XII 2020r. wynosiła 

10,9%, prze średniej dla kraju – 6,2%, województwa dolnośląskiego 5,6% i powiatu 

karkonoskiego 9,9%. W tym aspekcie rekomenduje się realizację programów integrująco-

motywujących, zachęcających osoby bezrobotne do podjęcia aktywności zawodowej. 

Analiza stanu finansów gminnych wykazuje pozytywne trendy. Gmina sukcesywnie zwiększa 

dochody własne, wychodząc tym samym ze stanu zadłużenia. Zgodnie z projektem uchwały 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica  na lata 2021-2031 kształt 

wskaźnika obsługi zadłużenia pozwala na przyszłą obsługę dodatkowych zobowiązań. 

 

Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej 
 

Z diagnozy sytuacji społecznej Gminy Stara Kamienica wynika, że w ostatnim okresie 

obserwowane są niekorzystne trendy demograficzne. Od 2012 roku zauważalny jest 

spadek liczby ludności, na który ma wpływ przede wszystkim pogarszająca się struktura 

demograficzna, powodująca spadek przyrostu naturalnego. Spadek liczby ludności w latach 

2010-2020 wynosił 65 osób ( – 1,22%) i jest najbardziej zbliżony do średniej powiatu 

karkonoskiego (– 0,94%) oraz jest najniższy wśród gmin karkonoskich, w których 

odnotowano spadek liczby ludności. 
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Wykres 21 Zmiany w liczbie ludności w Gminie Stara Kamienica w latach 2010 – 2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2020 roku, według danych GUS, liczba ludności wyniosła 5250 mieszkańców.                              

Z porównania wskaźników demograficznych Gminy Stara Kamienica na tle województwa 

dolnośląskiego i Polski wynika, że wskaźnik przyrostu naturalnego jest znacznie niższy 

niż w wymienionych obszarach (-6,1), (-,4,1) i (-3,0). Dodatni wskaźnik salda migracji (+19 

– 2020 r.) powoduje to, że dynamika spadku liczby mieszkańców w przyszłości może 

wyhamować, m.in. dzięki wzrastającej w ostatnich latach tendencji budownictwa 

jednorodzinnego na terenie Gminy. W analizowanej Gminie obserwuje się, podobnie jak                   

w całej Polsce i Europie proces starzenia się społeczeństwa. W 2020 roku wskaźnik 

senioralnego obciążenia demograficznego - ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku przedprodukcyjnym był na poziomie 140,9 – wyższy odnotowuje się tylko                            

w powiecie karkonoskim 154,8 (woj. dolnośląskie – 137,0, Polska – 122,8). 

Pozytywnym elementem jest natomiast wysoka wartość wskaźnika mieszkańców                         

w wieku produkcyjnym (ludność w wieku 17 – 60/64 lata) – osiągając najwyższą wartość     

w powiecie karkonoskim – 62,5%, i wyższą niż średnia dla dolnego śląska (59,2%). 

Natomiast liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym jest stosunkowo niska – 15,6%, 

tę samą wartość osiąga średnia dla powiatu, w województwie dolnośląskim wartość ta 

wynosi 17,2%. Z kolei biorąc pod uwagę liczbę osób w wieku poprodukcyjnym, Gmina 

Stara Kamienica osiąga najniższą wartość 21,9 %, przy średniej dla gmin karkonoskich – 
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24,2% i województwa dolnośląskiego 23,6%. Analizując inne aspekty sytuacji 

demograficznej, należy zwrócić uwagę na stosunkowo wysoki odsetek mieszkańców 

objętych pomocą społeczną – blisko 6% populacji Gminy (4,5% powiat karkonoski, 33% - 

woj. dolnośląskie). 

W związku z różnicą liczby mieszkańców wymieniających się na rynku pracy (<18 – 15,6 %   

i 60-64 – 21,9%) konieczne jest także przewidzenie i uwzględnienie w planach rozwojowych 

Gminy zmieniającej się podaży potencjałów w zakresie aktywności społecznej, rynku pracy               

i przedsiębiorczości oraz wpływów z podatków, jak również oferty dla osób starszych. 

Zmieniająca się sytuacja demograficzna skutkuje również zmianą popytu na usługi 

publiczne: oświatę i wychowanie, opiekę nad osobami starszymi, usługi komunalne, kulturę   

i sport. 

Władze Gminy dostrzegają konieczność podjęcia działań na rzecz świadomej polityki 

demograficznej, zwłaszcza przeciwdziałaniu negatywnym tendencjom przyrostu 

naturalnego poprzez działania w zakresie polityki społecznej i podniesienia jakości 

usług społecznych, które przełożą się na podniesienie jakości życia rodzin na terenie 

Gminy.  

Poziom upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy jest stosunkowo wysoki. 

Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego sukcesywnie rośnie (Tabela 25). 

 

Tabela 25 Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 

Liczba dzieci 2017 2018 2019 
 

2020 

Liczba dzieci w placówkach wychowania 
przedszkolnego 134 155 156 

 
 

173 

(w tym przedszkola) 71 84 89 
 

99 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020,  Gmina Stara 

Kamienica 

 

W Gminie Stara Kamienica na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 860 uczęszcza do 

placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania 

przedszkolnego przypada 1,15 dzieci w wieku przedszkolnym. Dla porównania w powiecie 

karkonoskim na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 735 uczęszcza do placówek 

wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego 

przypada zaś 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym. Dla województwa dolnośląskiego 

omawiane wartości wynoszą odpowiednio 887 i 0,85. 
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Na terenie Gminy Stara Kamienica funkcjonuje 1 Publiczne Przedszkole w Starej Kamienicy 

i 5 oddziałów przedszkolnych w dwóch Szkołach Podstawowych;  w Wojcieszycach (3) oraz 

w Kopańcu (2). 

Niestety, brak placówki sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3, stanowi poważną 

barierę dla młodych kobiet chcących powrócić na rynek pracy.  

Infrastruktura i baza dydaktyczna 4 szkół podstawowych na terenie Gminy, dla których 

samorząd jest organem prowadzącym jest wyrównana i zapewniającym edukację na 

wysokim poziomie. W latach 2013-2017 wystąpił stały wzrost wydatków w dziale 801 

Oświata i wychowanie: od 5,7 mln w roku 2013 do 10,3 mln w roku 2017. Od roku 2018 

wydatki na oświatę zaczęły się stabilizować od 9,4 mln do 8,7 mln. w 2020 r., co i tak 

oznacza ponad 50% wzrost od początku analizowanego okresu. Udział wydatków 

oświatowych w ogólnych wydatkach budżetu wynosił w tym czasie od 33,7% w 2013 r. do 

nawet 39,5% w 2017r. Bardzo istotne, z perspektywy możliwości rozwojowych oświaty                   

w Gminie, zarówno w wymiarze infrastruktury, jak i poziomu kształcenia, jest poziom 

przyznanej subwencji oświatowej oraz stopień, w jakim pokrywa ona wydatki na oświatę                 

w Gminie. Wyraźny jest spadek poziomu pokrycia wydatków subwencją, co oznacza, 

że coraz więcej wydatków oświatowych Gmina musi pokrywać z dochodów własnych. 

W 2020 roku wskaźnik ten wynosił 43%, Gmina Stara Kamienica dołożyła do wydatków na 

oświatę ponad 3,7 mln zł. Niemniej działania podejmowane na rzecz doskonalenia             

i racjonalizacji wydatków na oświatę skutkujących jakością edukacji młodzieży, mogą 

stanowić ważny atut dla obecnych i przyszłych mieszkańców Gminy Stara Kamienica. 

Równie ważnym argumentem powinno być zadbanie o utworzenie placówki 

sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Władze samorządowe przywiązują dużą wagę do podniesienia jakości życia mieszkańców, 

co wyraża się w trosce o działania związane z kulturą i szeroką ofertą społeczną. 

Skoncentrowane są one m.in. wokół Artystycznej Galerii Izerskiej oraz Gminnej Biblioteki 

Publicznej. AGI zajmuje się organizacją imprez i edukacji artystycznej nie tylko  młodego 

pokolenia. Na uwagę zasługują wyjątkowe wydarzenia takie jak Izerski Jarmark Rękodzieła   

i Sztuk Wszelakich, koncerty, wystawy lokalnych i regionalnych twórców. Działania 

podejmowane przez Bibliotekę to m.in. Konkursy Plastyczne, Wieczory kolędowania, czy 

Książka dla Seniora 60+, promowanie nowości wydawniczych. Aktywność świetlic wiejskich, 

organizacji pozarządowych, w tym OSP, klubów sportowych wspierana przez Gminę 

świadczy o sporej ofercie kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców. Cennym obiektem 

kulturalnym Gminy są częściowo odrestaurowane ruiny Zamku Schaffgotschów, wraz 

czteroprzęsłowym zabytkowym mostem średniowiecznym.  
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Niebagatelnym atutem Gminy Stara Kamienica jest jej położenie: częściowo u podnóża Gór 

Izerskich, częściowo Karkonoszy, wielość atrakcji i szlaków turystycznych, ścieżki rowerowe, 

przepiękne widoki, rozwijająca się dbałość Władz i mieszkańców Gminy o ekologię. 

Wszystkie te atuty sprawiają, iż Gmina posiada nieoceniony potencjał jako miejsce 

zamieszkania z rozbudowującą się infrastrukturą techniczną, do tego o największym 

spośród gmin karkonoskich areale i najmniejszą gęstością zaludnienia. 

CZĘŚĆ 4: Jakość życia w Gminie – wyniki badań ankietowych 
 

Na potrzeby diagnozy stanu społeczno-gospodarczego Gminy Stara Kamienica 

przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród mieszkańców w formie kwestionariusza 

w formie papierowej. Ich celem było poznanie opinii dotyczącej jakości życia w Gminie, 

potrzeb mieszkańców oraz określenia priorytetów rozwojowych na najbliższe lata. Badania 

prowadzone były w dniach od 24 sierpnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. 

Respondenci odpowiadali na pytania: 

 Części I  w trzech blokach tematycznych: 

 z zakresu środowiska naturalnego, przestrzeni i komunikacji, gospodarki, przestrzeni 

i środowiska, 

 sfery i infrastruktury społecznej 

 gospodarki i infrastruktury technicznej.  

Części II  

 wybór obszarów, które są najistotniejsze do poprawy jakości życia w ciągu 

najbliższych lat: katalog zamknięty poszerzony o indywidualny wybór 

Część III zawierała pytanie o wizytówkę Gminy i metryczkę.  

Łącznie zebrano 71 ankiet, z których największą część respondentów stanowiły kobiety 

(78,9%). Pod względem wieku mieszkańców, najwięcej z nich było w przedziale 35 - 45 lat 

(29,6 %) oraz w przedziale 45 - 56 lat (30,09%). Spośród respondentów największą grupę 

stanowiły osoby pracujące – 52,1%. Wzór ankiety dla mieszkańca stanowi załącznik 2 do 

Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022 - 2030. 

 

4.1 Środowisko naturalne, przestrzeń, komunikacja 
 

W Gminie Stara Kamienica w skali od 1 do 6, gdzie 1 to ocena bardzo zła, a 6 to 

ocena bardzo dobra, mieszkańcy najlepiej oceniają estetykę i ogólne wrażenie  (średnia 

ocena wynosiła 4,04), z kolei najgorzej stan infrastruktury melioracji szczegółowych 

(średnia ocena wynosiła 2,82). Wysokie oceny otrzymały również: system segregacji 
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odpadów, promocja odnawialnych źródeł energii, kolejowe sieci komunikacyjne i jakość 

powietrza. 

Pozostałe obszary ocenione zostały w przedziale od 3,24 do 3,65.  

 

Tabela 26 Wyniki ankiet w zakresie środowiska naturalnego, przestrzeni oraz  komunikacji 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE, 

PRZESTRZEŃ, KOMUNIKACJA 

Nie 

mam 

zdania 

<3 >4 Średnia 

ocena 

Liczba 

respondentów 

% Liczba 

respondentów 

% 

Estetyka i ogólne wrażenia Gminy 3 23 33,8 45 66,2 4,04 

Czystość i utrzymanie terenów 

zielonych 

4 42 62,7 25 37,3 3,24 

Działania Gminy w zakresie ochrony 
Środowiska 

4 26 38,8 41 61,2 3,46 

Czystość wód powierzchniowych 2 30 43,5 39 56,5 3,64 

Stan infrastruktury melioracji 
szczegółowych( rowy, przepusty, 
sieć drenarska, stawy rybne itp.) 

4 45 67,2 22 32,8 2,82 

Jakość powietrza w Gminie 5 30 45,4 36 54,6 3,70 

System segregacji i odbioru 
odpadów na terenie Gminy 

2 27 39,1 40 60,9 3,91 

Zagospodarowanie i wykorzystanie 
przestrzeni w Gminie  

4 33 49,2 34 50,8 3,58 

Dostępność terenów pod rozwój 
funkcji mieszkaniowych 

13 25 43,1 33 56,9 3,72 

Promocja i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii 

7 27 42,2 37 57,8 3,86 

Edukację ekologiczną i świadomość 
mieszkańców 

4 33 49,2 33 50,8 3,42 

Sieć i jakość dróg krajowych 2 32 46,4 37 53,6 3,65 

Sieć i jakość dróg powiatowych   35 49,3 35 50,7 3,45 

Sieć i jakość dróg gminnych  40 56,3 31 43,7 3,44 

Kolejowe sieci komunikacyjne 4 25 37,3 42 62,7 3,86 

Uwagi: Brak możliwości darmowego pozbycia się odpadów budowlanych i samochodowych – śmieci w lesie, 

Zanieczyszczenie powietrza 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 22 Środowisko naturalne, przestrzeń, komunikacja (średnia ocena) 

 
Źródło: opracowanie własne 

4.2 Sfera społeczna i infrastruktura społeczna 

 
W tej kategorii ankietowani najwyżej ocenili atrakcyjność Gminy jako miejsce 

zamieszkania (średnia ocena wynosiła 4,22), Usługi placówek oświatowych – szkoły 

(średnia ocena wynosiła 4,21) i przedszkola  (średnia ocena wynosiła 4,17). Również 

wysokie oceny otrzymały: dostęp do opieki medycznej (średnia ocena wynosiła 3,91), oraz 

usługi opieki społecznej (średnia ocena wynosiła 3,98), urzędu gminy (średnia ocena 

wynosiła 3,89) i biblioteki (średnia ocena wynosiła 3,87). Pozostałe obszary zostały 

ocenione w przedziale 3,45 – 2,59 – najniższa ocena usług dla osób starszych i 

niepełnosprawnych. Brak żłobka. 

 
Tabela 27 Wyniki ankiet w zakresie sfery społecznej i infrastruktury technicznej 

SFERA SPOŁECZNA         I 
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Nie 
mam 
zdania 

<3 >4 Średnia 
ocena 

Liczba 

respondentów 

% Liczba 

respondentów 

% 

2,82 

3,24 

3,42 

3,44 

3,45 

3,46 

3,58 

3,64 

3,65 

3,7 

3,72 

3,86 

3,86 

3,91 

4,04 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Stan infrastruktury melioracji szczegółowych( rowy,…

Czystość i utrzymanie terenów zielonych

Edukację ekologiczną i świadomość mieszkańców

Sieć i jakość dróg gminnych

Sieć i jakość dróg powiatowych

Działania Gminy w zakresie ochrony Środowiska

Czystość wód powierzchniowych

Sieć i jakość dróg krajowych

Jakość powietrza w Gminie

Dostępność terenów pod rozwój funkcji…

Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Kolejowe sieci komunikacyjne

System segregacji i odbioru odpadów na terenie…

Estetyka i ogólne wrażenia Gminy

Środowisko naturalne, przestrzeń, komunikacja (średnia 
ocena) 
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Ogólna aktywność społeczeństwa 
na rzecz Gminy 

9 30 48,4 22 51,6 3,14 

Liczba i aktywność organizacji 
pozarządowych 

11 36 60,0 24 40,0 3,45 

Oferta spędzania wolnego czasu  
dla 
dzieci i młodzieży 

7 43 67,2 24 32,8 3,10 

Oferta spędzania wolnego czasu 
dla osób dorosłych 

5 44 66,7 22 33,3 3,01 

Oferta dla osób starszych i 
niepełnosprawnych 

8 44 69,8 19 30,2 2,59 

Poczucie bezpieczeństwa na 
terenie Gminy 

4 42 62,8 25 37,2 3,27 

Dostęp do podstawowej opieki 
medycznej 

3 29 42,7 39 57,3 3,91 

Jakość usług świadczonych przez 
instytucje publiczne ogółem 

x  x x x x 

w tym        

- szkoły, w tym oferta zajęć 
pozalekcyjnych 

9 16 25,8 46 74,2 4,21 

- przedszkola 13 15 25,9 43 74,1 4,17 

- żłobki 30 x x x x x 

- opieka społeczna 11 20 33,3 40 66,7 3,98 

- Urząd Gminy 8 28 44,4 35 55,6 3,89 

- ośrodek kultury (imprezy, 
wydarzenia kulturalne muzea it.)  

9 35 56,5 27 43,5 3,45 

- biblioteki 9 23 37,1 39 62,9 3,87 

- świetlice wiejskie 9 33 51,6 30 48,4 3,36 

o-baza sportowo-rekreacyjna, w 
tym siłownie zewnętrzne, baseny 
itp. 

6 42 64,6 23 35,4 3,14 

Atrakcyjność Gminy jako miejsce 
zamieszkania  

3 24 35,3 44 64,7 4,22 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 23 Sfera społeczna i infrastruktura społeczna (średnia ocen) 

 
Źródło: opracowanie własne 

4.3 Gospodarka i infrastruktura techniczna 
 

Respondenci w kategorii gospodarki i infrastruktury technicznej najwyżej ocenili: 

Atrakcyjność turystyczną Gminy (średnia ocena wynosiła 4,22), bazę turystyczną - (średnia 

ocena wynosiła 4,18), Prowadzenie działalności rolniczej na terenie Gminy –podatek rolny, 

podatki i opłaty lokalne, dostępność instytucji wsparcia rolnictwa (średnia ocena wynosiła 

4,07), Sieć ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych - (średnia ocena wynosiła 4,00), 

Dostęp do sieci telefonii komórkowej średnia ocena wynosiła 3,96), Dostęp do Internetu na 

terenie Gminy - (średnia ocena wynosiła – 3,94) Atrakcyjność inwestycyjna Gmin oraz, 

Dostępność usług na terenie gminy (średnia ocena wynosiła – 3,92), Warunki prowadzenia           

i rozwijania  działalności gospodarczej oraz Sieć wodociągowa i dostarczanie wody  (średnia 

ocena wynosiła – 3,72). Pozostałe obszary zostały ocenione w przedziale 3,53 – 2,41 – 

Baza gastronomiczna (ocena najniższa). 

 
 
 

2,59 

3,01 

3,1 

3,14 

3,14 

3,27 

3,36 

3,45 

3,45 

3,87 

3,89 

3,91 

3,98 

4,17 

4,21 

4,22 

brak żłobka! 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Oferta dla osób starszych i niepełnosprawnych

Oferta spędzania wolnego czasu dla osób…

Oferta spędzania wolnego czasu  dla

Ogólna aktywność społeczeństwa na rzecz…

Jakość usług -baza sportowo-rekreacyjna, w…

Poczucie bezpieczeństwa na terenie Gminy

Jakość usług - świetlice wiejskie

Liczba i aktywność organizacji pozarządowych

Jakość usług - biblioteki

Jakość usług - Urząd Gminy

Dostęp do podstawowej opieki medycznej

Jakość usług - opieka społeczna

Jakość usług - przedszkola

Jakość usług - szkoły, w tym oferta zajęć…

Atrakcyjność Gminy jako miejsce zamieszkania

Jakość usług - żłobki

Sfera społeczna i infrastruktura społeczna (średnia 
ocen) 
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Tabela 28 Wyniki ankiet w zakresie sfery gospodarki i infrastruktury technicznej 

GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNA 

Nie 
mam 
zdania 

<3 >4 Średnia 
ocena 

Liczba 
respondentów 

% Liczba 
respondentów 

% 

Atrakcyjność inwestycyjna Gminy 9 25 40,3 37 59,7 3,92 

Możliwość  zatrudnienia na 
terenie Gminy 

11 30 50,0 30 50,0 3,50 

Warunki prowadzenia i rozwijania  
działalności gospodarczej (podatki 
i opłaty lokalne, warunki lokalowe, 
tereny inwestycyjne, itp.)) 

10 24 39,4 37 60,6 3,72 

Prowadzenie działalności rolniczej 
na terenie Gminy –podatek rolny, 
podatki i opłaty lokalne, 
dostępność instytucji wsparcia 
rolnictwa 

13 17 29,3 41 70,7 4,07 

Dostępność usług na terenie 
gminy (sklepy, apteki, banki, 
gastronomia, fryzjer itp.) 

 27 38,0 44 630 3,89 

Funkcjonowanie transportu 
zbiorowego na terenie Gminy 

2 35 50,7 34 49,3 3,40 

Połączenia komunikacyjne z 
innymi gminami, miastami, 
(możliwość dojazdu do pracy, 
szkoły itp.) 

4 34 50,8 33 49,2 3,47 

Konkurencyjność Gminy jako 
miejsce prowadzenia działalności 
lub miejsca pracy 

10 33 54,1 28 45,9 3,47 

Sieć i jakość  i utrzymanie (w tym 
zimowe) dróg gminnych 

1 32 45,7 28 54,3 3,19 

Mała infrastruktura drogowa – 
chodniki, oświetlenie, przystanki,  

 46 64,8 25 35,2 3,08 

Bezpieczeństwo przy ciągach 
komunikacyjnych z związku z 
ruchem aut osobowych i 
ciężarowych – sygnalizacja 
świetlna, oznakowanie przejść dla 
pieszych itp. 

 50 70,4 21 29,6 2,86 

Sieć wodociągowa i dostarczanie 
wody 

4 23 34,3 44 65,7 3,72 

Sieć kanalizacyjna i odbiór ścieków 
(możliwość budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków) 

3 29 42,6 39 57,4 3,53 

Sieć gazowa 16 x x x x x 

Dostęp do sieci telefonii 
komórkowej 

1 27 38,6 33 61,4 3,96 

Dostęp do Internetu na terenie 
Gminy 

1 32 45,7 38 54,3 3,94 

Atrakcyjność turystyczna Gminy 2 18 26,1 51 73,9 4,20 

Baza turystyczno-
wypoczynkowa(w tym 
gospodarstwa agroturystyczne) 

3 17 27,0 51 75,0 4,18 

Baza gastronomiczna (w tym 
gospodarstwa agroturystyczne) 

3 30 44,1 38 55,9 2,41 
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Sieć ścieżek rowerowych i szlaków 
turystycznych 

6 18 27,7 47 72,3 4,00 

Uwagi  
Brak sklepów lokalnych w poszczególnych miejscowościach – utrudniony dostęp dla osób starszych, 
Nierówne łączenie asfaltu, zbieranie się wody przy studzienkach 
Brak zaangażowania Wód Polskich 

Źródło: opracowanie własne 

 
 
Wykres 24 Gospodarka i infrastruktura techniczna (średnia ocena) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Część II Pytanie skierowane do ankietowanych brzmiało: 
 
1. Proszę o zaznaczenie 6 obszarów, które są najistotniejsze do poprawy jakości życia                     
w gminie w ciągu najbliższych lat: 
 
W części II ankiety dotyczącej oczekiwań respondentów  wobec działań Gminy, które 
znacząco poprawiłyby jakość życia mieszkańców najwięcej dotyczyło: 
 

o poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg) – 35 

o poprawa bezpieczeństwa publicznego  - 23 

o rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych  - 23 

2,41 

2,86 

3,08 

3,19 

3,4 

3,47 

3,47 

3,5 

3,53 

3,72 

3,72 

3,89 

3,92 

3,94 

3,96 

4 

4,07 

4,18 

4,2 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Baza gastronomiczna (w tym gospodarstwa…

Bezpieczeństwo przy ciągach komunikacyjnych z … 

Sieć i jakość  i utrzymanie (w tym zimowe) dróg…

Funkcjonowanie transportu zbiorowego na…

Połączenia komunikacyjne z innymi gminami,…

Konkurencyjność Gminy jako miejsce…

Możliwość  zatrudnienia na terenie Gminy

Sieć kanalizacyjna i odbiór ścieków (możliwość…

Warunki prowadzenia i rozwijania  działalności…

Sieć wodociągowa i dostarczanie wody

Dostępność usług na terenie gminy (sklepy,…

Atrakcyjność inwestycyjna Gminy

Dostęp do Internetu na terenie Gminy

Dostęp do sieci telefonii komórkowej

Sieć ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych

Prowadzenie działalności rolniczej na terenie … 

Baza turystyczno-wypoczynkowa(w tym…

Atrakcyjność turystyczna Gminy

Gospodarka i infrastruktura techniczna 
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o zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - 20 

o stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi  - 19 

o budowa i modernizacja świetlic wiejskich  - 19 

o inwestycje w rozwój turystyki  - 17 

o poprawa poziomu czystości wód powierzchniowych i podziemnych  - 16 

o poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy  - 16 

o wsparcie dla budowy instalacji pozyskujących energię odnawialną ze słońca, 

wiatru, biomasy  - 16 

o rozwój sieci gazowej - 15 

o promocja Gminy - 15 

o poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy  - 14 

o zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu dla dorosłych  - 14 

o edukacja ekologiczna – 14 

o poprawa jakości powietrza – 14 

o budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  

- 13 

o poprawa dostępu do usług medycznych  - 13 

o stworzenie/zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -  12 

o dostęp do miejsc pracy na terenie Gminy dla specjalistów  - 10 

o działania w zakresie ochrony środowiska – 10 

o budowa i modernizacja sieci wodociągowej  - 9 

o rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej - 9 

o rozwój infrastruktury sportowej  - 8 

o aktywizacja osób starszych  - 8 

o podniesienie poziomu nauczania w szkołach podstawowych  - 7 

o zwiększenie dostępności przedszkoli - 6 

o rozbudowa oświetlenia ulicznego  - 6 

o rozwój działań kulturalnych  - 5 

o  

o inne (jakie?)………………… 

- mieszkania socjalne 

Część III: 

1. Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką gminy? 

 

W części III ankiety dotyczącej pytania o wizytówkę Gminy, ankietowani udzielali najczęściej 

odpowiedzi w poniższych obszarach: 

- szlaki turystyczne 

- natura, łąki, lasy, czyste tereny i powietrze, agroturystyka 

- dobra jakość powietrza 

- rozwój turystyki 

- agroturystyka, zabytki 

- system monitoringu jakości powietrza i rzek 

- zamek i dobrze utrzymany stadion, 

- dobry stan dróg, utrzymanie poboczy, utrzymanie zieleni 
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- czystość terenów i obiektów gminnych (przystanki) 

- działalność kulturalna 

-zadbane posesje i miejsca publiczne 

- budynek UG 

-atrakcje turystyczne. 

 
 
Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 
2022 - 2030. 
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Zał. Nr 2 Wzór ankiety 

 

ANKIETA OCENIAJĄCA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W GMINIE STARA 

KAMIENICA 

Pytanie do wszystkich punktów brzmi: 

JAK PAŃSTWO OCENIAJĄ 

Część I 

Proszę zaznaczyć znakiem x odpowiednie pole, przym czy 1 oznacza najniższą natomiast 6 

oznacza najwyższą ocenę 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE, PRZESTRZEŃ, 

KOMUNIKACJA 

 

Nie 

mam 

zdania 

1 2 3 4 5 6 

 

Estetyka i ogólne wrażenia Gminy 

       

 

Czystość i utrzymanie gminnych terenów 

zielonych  

       

 

Działania Gminy w zakresie ochrony 

Środowiska 

       

 

Czystość wód powierzchniowych 

       

Stan infrastruktury melioracji szczegółowych( 

rowy, przepusty, sieć drenarska, stawy rybne 

itp.) 

       

 

Jakość powietrza w Gminie 

       

 

System segregacji i odbioru odpadów na terenie 

Gminy 

       

 

Zagospodarowanie i wykorzystanie przestrzeni 

w Gminie  

       

 

Dostępność terenów pod rozwój funkcji 
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mieszkaniowych 

 

Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii 

       

 

Edukację ekologiczną i świadomość 

mieszkańców 

       

 

Sieć i jakość dróg krajowych 

       

 

Sieć i jakość dróg powiatowych  

       

 

Sieć i jakość dróg gminnych 

       

 

Kolejowe sieci komunikacyjne 

       

Uwagi do środowiska naturalnego i przestrzeni 

 

 

 

SFERA SPOŁECZNA I INFRASTRUKTURA 

SPOŁECZNA 

       

 

Ogólna aktywność społeczeństwa na rzecz 

Gminy 

       

 

Liczba i aktywność organizacji pozarządowych 

       

 

Oferta spędzania wolnego czasu  dla dzieci i 

młodzieży 

       

 

Oferta spędzania wolnego czasu dla osób 

dorosłych 

       

 

Oferta dla osób starszych i niepełnosprawnych 

       

 

Poczucie bezpieczeństwa na terenie Gminy 
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Dostęp do podstawowej opieki medycznej 

       

Jakość usług świadczonych przez instytucje 

publiczne ogółem 

       

w tym         

- szkoły, w tym oferta zajęć pozalekcyjnych 

 

       

- przedszkola 

 

       

- żłobki 

 

       

- opieka społeczna 

 

       

- Urząd Gminy 

 

       

- ośrodek kultury (imprezy, wydarzenia 

kulturalne muzea it.)  

       

- biblioteki 

 

       

- świetlice wiejskie 

 

       

-baza sportowo-rekreacyjna, w tym siłownie 

zewnętrzne, baseny itp. 

       

 

Atrakcyjność Gminy jako miejsce zamieszkania  

       

 

 

GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA 

       

 

Atrakcyjność inwestycyjna Gminy 

       

 

Możliwość  zatrudnienia na terenie Gminy 

       

Warunki prowadzenia i rozwijania  działalności 

gospodarczej (podatki i opłaty lokalne, warunki 

lokalowe, tereny inwestycyjne, itp.)) 
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Prowadzenie działalności rolniczej na terenie 

Gminy –podatek rolny, podatki i opłaty lokalne, 

dostępność instytucji wsparcia rolnictwa 

       

Dostępność usług na terenie gminy (sklepy, 

apteki, banki, gastronomia, fryzjer itp.) 

       

Funkcjonowanie transportu zbiorowego na 

terenie Gminy 

 

       

Połączenia komunikacyjne z innymi gminami, 

miastami, (możliwość dojazdu do pracy, szkoły 

itp.) 

       

Konkurencyjność Gminy jako miejsce 

prowadzenia działalności lub miejsca pracy 

       

 

Sieć i jakość  i utrzymanie (w tym zimowe) dróg 

gminnych 

       

Mała infrastruktura drogowa – chodniki, 

oświetlenie, przystanki,  

       

Bezpieczeństwo przy ciągach komunikacyjnych 

z związku z ruchem aut osobowych i 

ciężarowych – sygnalizacja świetlna, 

oznakowanie przejść dla pieszych itp. 

       

Sieć wodociągowa i dostarczanie wody 

 

       

Sieć kanalizacyjna i odbiór ścieków (możliwość 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) 

       

 

Sieć gazowa 

       

 

Dostęp do sieci telefonii komórkowej 

       

 

Dostęp do Internetu na terenie Gminy 

       

 

Atrakcyjność turystyczna Gminy 

       

Baza turystyczno-wypoczynkowa(w tym 

gospodarstwa agroturystyczne) 
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Baza gastronomiczna (w tym gospodarstwa 

agroturystyczne) 

       

 

Sieć ścieżek rowerowych i szlaków 

turystycznych 

       

Uwagi do gospodarki i infrastruktury technicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II:  

1. Proszę o zaznaczenie 6 obszarów, które są najistotniejsze do poprawy jakości życia         

w gminie w ciągu najbliższych lat: 

o poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg)  

o budowa i modernizacja świetlic wiejskich  

o rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej  

o poprawa jakości powietrza  

o działania w zakresie ochrony środowiska  

o edukacja ekologiczna  

o poprawa poziomu czystości wód powierzchniowych i podziemnych  

o poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy  

o wsparcie dla budowy instalacji pozyskujących energię odnawialną ze słońca, wiatru, 

biomasy  

o stworzenie/zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  

o stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi  

o poprawa dostępu do usług medycznych  

o promocja Gminy  

o  inwestycje w rozwój turystyki  

o  poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy  

o podniesienie poziomu nauczania w szkołach podstawowych  

o zwiększenie dostępności przedszkoli  
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o zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży  

o zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu dla dorosłych  

o aktywizacja osób starszych  

o poprawa bezpieczeństwa publicznego  

o rozwój działań kulturalnych  

o rozbudowa oświetlenia ulicznego  

o rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych  

o rozwój infrastruktury sportowej 

o budowa i modernizacja sieci wodociągowej  

o budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  

o rozwój sieci gazowej  

o dostęp do miejsc pracy na terenie Gminy dla specjalistów  

o inne (jakie?)………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Część III: 

1. Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką gminy? 

Metryczka 

Płeć:  

o kobieta  

o mężczyzna  

Wiek:, 

o poniżej 18 lat 

o 18-25 lat  

o 26-35 lat  

o 36-45 lat  

o 46-55 lat  

o 56-65 lat  

o powyżej 65 lat 

Zatrudnienie: 

o uczeń/student 

o rolnik  

o przedsiębiorca  

o osoba pracująca  
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o osoba bezrobotna  

o emeryt / rencista 

o inne (jakie?) ............................................................ 

Zamieszkanie: 

o jestem mieszkańcem gminy  

o nie jestem mieszkańcem gminy  
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Zał. Nr 3 BECZKA LOKALNYCH ZASOBÓW I PROBLEMÓW  

GMINY STARA KAMIENICA  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASOBY 
Kapitał   ludzki: 5 136 mieszkańców - stan na dzień 31.12.2020r – W ostatnich 3 latach liczba ludności jest na 

tym samym poziomie: Kobiet 50,6% , Mężczyzn/ 49,4%. Struktura demograficzna Gminy wykazuje trwały 

trend wzrostu wynikający z migracji osiedleńczej. Mieszkańcy to:  pracujący zawodowo,  aktywiści i 

społecznicy - liderzy- pasjonaci, rolnicy, młodzież szkolna, niemowlęta,  dzieci do lat 3, pracownicy z różnych 

branż, nauczyciele i młodzież ze szkół urzędnicy, przedsiębiorcy, niepełnosprawni przygotowani do pracy, 

studenci, osoby marginalizowane na rynku pracy, długotrwale bezrobotni,  osoby w wieku emerytalnym - duży 

potencjał - aktywni (wymagający wsparcia , czyli różnych usług),  radni, policjanci, strażacy, lekarze i 

pielęgniarki ze służby zdrowia, rolnicy kreatywni ludzie, dobra współpraca samorządowców, ludzie z 

doświadczeniem i kapitałem zdobytym w innych krajach UE,  rzemiosło, artyści, pszczelarze, cudzoziemcy, 

duży odsetek osób ze średnim i wyższym wykształceniem, służba leśna, sprzedawcy – handlowcy, właściciele 

agroturystyk,   pozostałe grupy zawodowe.  Holendrzy osiedleni na stałe, Ukraińcy, Wietnamczycy, 

Koreańczycy, dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do jeleniej Góry do placówek 

   

Położenie geograficzne, komunikacja, transport,  zasoby naturalne: bardzo korzystne położenie 

geograficzne w Polsce. Gmina graniczy z Jelenią Górą, Piechowicami, Szklarską Porębą, Mirskiem, Jeżowem 

Sudeckim  i Lubomierzem, powierzchnia wynosi 11 048 km2, należy do powiatu karkonoskiego. Przez gminę 

przebiega droga krajowa nr 3 Świnoujście – Jakuszyce, droga krajowa nr 30 Jelenia Góra - Zgorzelec. Drogi 

powiatowe na terenie Gminy to: – Siedlęcin – Barcinek – Jelenia Góra – Pakoszów, – Piastów – Kopaniec – 

Chromiec – Rębiszów, – Wojcieszyce – Kromnów, – Kwieciszowice – Stara Kamienica, – Chromiec – Mała 

Kamienica, – Grudza – Nowa Kamienica – Stara Kamienica, pozostałe to drogi gminne. Posiadamy stację PKP 

w Rybnicy i bezpośrednie połączenia do Wrocławia, Jeleniej Góry, Zielonej Góry, Węglińca oraz Lubania 

Śląskiego. 

Gmina położona blisko Niemiec, Czech, 15 km do  Jeleniej Góry, 120 km do Wrocławia i do lotniska , blisko 

Szklarska Poręba, Świeradów, Cieplice, Zamek Czocha.  

 

Gmina atrakcyjna przyrodniczo – obszary objęte ochroną prawną to: Park Krajobrazowy Doliny Bobru 

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Ostoja nad Bobrem” Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Łąki Gór i 

Pogórza Izerskiego” Obszar Specjalnej Ochrony ptaków „Góry Izerskie” Rezerwat florystyczny „Krokusy” 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kamienickie Wzgórza” Ponadto Gmina położona jest w części w obrębie 

terenów wchodzących w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Karkonosze – Góry Izerskie, oraz w strefie 

„C” uzdrowiska Cieplice. Zasoby naturalne: Góry Izerskie, kwarc, skaleń, lasy, ziemia rolna, zboża, hodowle: 

kóz - krów, stadniny 

 

Kapitał, przedsiębiorstwa, w tym : 624 firmy są zarejestrowane w gminie, mieszka w gminie 304 

przedsiębiorców, 80 firm jest zawieszonych.  Na XII 2020 było 195 osób bezrobotnych, 699 osób w gminie 

było zatrudnionych. Firmy m.in. ARF, Domino, LBF, naprawa aut, stacje paliw, kwiaciarnia, zakłady 

fryzjerskie, wulkanizacja, sklepy: Dino , Słoneczko, Delikatesy Centrum, Metal, Restauracje: Dolce Vito, 

Gościniec Łojewski, U Witosa, 39 agroturystyk – 347 miejsc noclegowych, KOMEX, UT Rybnica, szwalnia.  

Kapitał mieszkańców: właściciele domów jednorodzinnych i ziemi, mieszkań, kredyty, pensje, lokaty 

mieszkańców, akcje, obligacje, kapitał w obcych walutach i złocie   

 

Obiekty kulturowe, artyści lokalni, zespoły:  Ośrodki kultury i świetlice wiejskie: Artystyczna  Galeria 

Izerska w Kromnowie,  Zamek w Starej Kamienicy Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy - 

instytucja kultury oraz Filie w Rybnicy i Kopańcu,  Świetlica wiejska w Wojcieszycach,  Świetlica wiejska w 

Rybnicy,  Świetlica wiejska w Barcinku,  Świetlica wiejska w Starej Kamienicy,  Świetlica wiejska w 

Kopańcu,  Świetlica wiejska w Małej Kamienicy,  Świetlica wiejska w Nowej Kamienicy, Świetlica wiejska w 

Chromcu,  Świetlica wiejska w Kromnowie. Artyści – Fundacja Chata Chwata, Zespół muzyczny ze szkoły w 

Starej Kamienicy, Rybniczanki 

 

PLN  EURO 

EKSPORT 

NA CZYM 

ZARABIAMY 

? 
turystyka,  

produkty rolne, 
przetwórstwo,  

usługi 

agroturystyczne, 
handel 

stacjonarny i 

obwoźny,  
produkty rolne  

owoce i warzywa 
wyroby mleczne - 

sery, sprzedaż 

drzewa, usługi i 
materiały  

budowlane, 

imprezy o 
zasięgu 

regionalnym i 

lokalnym, usługi 
transportowe,  

usługi 

gastronomiczne, 
stadniny  koni, 

sadownictwo, 

ogrodnictwo,  
sery, miód,    

 

IMPORT 

NA CO 

WYDAJEMY ? 
 

wyroby medyczne, 

paliwo, samochody, 

maszyny rolnicze, 

środki ochrony roślin 

- nawozy sztuczne,  

ubrania, surowce, siła 

robocza, edukacja 

wyższa, kino, termy,  

specjalistyczne usługi 

medyczne, nowe 

technologie,  gaz,  

węgiel, artykuły 

spożywcze, ryby 

morskie, materiały 

budowlane, opera, 

teatr, samochody 

osobowe i ciężarowe, 

sprzęt strażacki, 

baseny, filharmonia , 

zajecia dla dzieci i 

młodzieży, dyskoteki, 

restauracje  
PLN     EURO  

FIRMY ZEWNĘTRZNE 
 

Dino, Delikatesy Centrum, 
Monetia, Nadleśnictwa , ECO, 

Orange, Stacje benzynowe, 

Dialog  

INWESTYCJE 
lokalne drogi przebudowa i budowa z udziałem 

środków zewnętrznych i własnych, Zamek, place 

zabaw, wodociągi i kanalizacja, ścieżki rowerowe i 
piesze, pompy ciepła,  siłownie na powietrzu, OZE,  

wodociągi i kanalizacja, rozwój szlaków 

turystycznych,  światłowód,  remonty szkół i 
przedszkola,  Artystyczna Galeria, Świetlice, Park w 

Starej Kamienicy , inwestycje w mieszkalnictwo  

jednorodzinne, zakup sprzętu strażackiego, kupna 
działek na terenie gminy Stara Kamienica i budowa 

domów. Polityka samorządu Gminy w zakresie 

udostępniania terenów rozwojowych budownictwa 
mieszkaniowego, miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego mają wpływ na wzrost migracji ludzi z 

Jeleniej Góry i Polski oraz ich inwestowanie w rozwój 

budownictwa mieszkalnego  

DODATKOWE ŚRODKI 

Regionalny Program Operacyjny WM - środki UE ,  
PFRON, EFS – POWER - środki UE, WFOŚ i GW 

PROW - LGD - LEADER i  środki LGD, unijne 

dotacje dla rolników,  fundusze norweskie EOG; 
subwencje oświatowe, dotacje, środki z Funduszu 

Pracy z PUP,  projekty stowarzyszeń i fundacji ze 

środków zewnętrznych, podatki, Fundusz Ochrony 
Środowiska  dotacje celowe,   agencje rolnicze,  

Ośrodki Doradztwa Rolniczego.,  Urząd 

Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, kredyty z 
banków,  sponsorzy prywatni,  ARiMR,  konkursy 

grantowe,  podatki, KFS w PUP, środki z Ministerstw, 
kapitał spoza gminy,  NOWE FIO, Aktywni+, 

agroturystyka, środki turystów, imprezy lokalne i 

festyny, Orange, OWES, Powiat, ROPS, ZIT, 
Euroregion Nysa, kredyty, pożyczki, KARR, DARR< 

Fundusz  Ubezpieczeń 

GMINA STARA KAMIENICA    
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Produkty lokalne: sery kozie, miody, jaja, chleb, pierogi 
 

Imprezy i działania dla mieszkańców: Bezpieczeństwo to podstawa,  Ruch to zdrowie, LKS „Juvenia” Rybnica w 

systemie rozgrywek i zawodów sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie strzelectwa na terenie Gminy 

Stara Kamienic, utrwalanie tradycji i dóbr kultury poprzez działalność  Zespołu Folkloru „Rybniczanki”, Turniej 

Zapaśniczy  Izery Cup, szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach oraz przygotowanie i start w zawodach zapaśniczych, 

Dni Rybnicy, warsztaty technik fotograficznych,  klub fotograficzny i wystawa, wernisaż Wielkanocne obyczaje.  

 

Imprezy w Artystycznej Galerii Izerskiej: wernisaże - wernisaż wystawy Katarzyny Suchta, koncerty: Lucas, Bądź 

Ciszą, koncert Mileny Paszkowskiej, koncert BANDI i koncert na Dzień Kobiet, wernisaż wystawy oraz koncert 

Lokalnej Grupy Wokalnej, koncert OAK BROTHERS w ramach XXVII spotkań z Muzyką Dawną, Wernisaż wystawy 

„Uchodźcy Polscy u Przyjaciół Węgrów w okresie pożogi wojennej 1939-1945” oraz spotkanie z Konsulem Węgier,  
Spotkanie z podróżnikiem „Z Antoniowa przez Kaukaz w Izery”.  

 

Imprezy sportowe: Bike Maraton, Klasyk szosowy, Wielka Wyrypa, Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej, Bieg 

Rybina. 

 

Obiekty zabytkowe - ok. 750 obiektów w ewidencji zabytków, w tym: ruiny Zamku Schaffgotschów w Starej 

Kamienicy, ruiny Zamku w Rybnicy, Pałac w Barcinku, Brama Herkulesa w Starej Kamienicy, Kościół parafialny św. 

Antoniego w Kopańcu, Kościół filialny pw. Michała Archanioła w Barcinku, Kościół św. Jerzego Kromnowie, Kościół 

pw. Św. Barbary w Wojcieszycach, Kościół pw. Św. Katarzyny z XIVw w Rybnicy, Kościół pw. Ścięcia Głowy Św. Jana 

Chrzciciela w Starej Kamienicy, Kościół pw. Św. Barbary w Małej Kamienicy, Kościół pw. Ścięcia Głowy Św. Jana 

Chrzciciela w Nowej Kamienicy, Kaplica grobowa J. S. Brenna w Kopańcu, cmentarze, Kamienne Wały w Kopańcu,  

Na Rozłogu, słupy ogłoszeniowe, krzyże pokutne, domy przysłupowo-zrębowe i szachulcowe np. domy łużyckie w 

Antoniowie, rzeźby koło Kamiennej w Antoniowie. 

 

Edukacja, Zdrowie, Sport: bardzo dobra sieć placówek szkolnych: Zespół Szkół w Starej Kamienicy-Szkoła 

Podstawowa i LO, SP w Barcinku, Wojcieszycach,  Kopańcu i Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy. Ośrodek 

zdrowia i jedna apteka: - Rodzinna Przychodnia Lekarska Adam Zieliński, Stara Kamienica i Apteka Przyjazna. 

Obiekty sportowe, siłownie zewnętrzne, ścieżki zdrowia, rowerowe: stadion w Starej Kamienicy, stadion w 

Wojcieszycach, boisko sportowe w Rybnicy, boisko Orlik w Barcinku, boisko wielofunkcyjne w Kopańcu, hala sportowa 

przy Zespole Szkół w Starej Kamienicy, place zabaw w miejscowości:  Stara Kamienica, Barcinek, Kopaniec, Rybnica, 

Kromnów, Mała Kamienica, Chromiec i Wojcieszyce, siłownia zewnętrzna w Starej Kamienicy i Wojcieszycach, 

siłownia w Małej Kamienicy i Kromnowie. Ścieżki rowerowe: Rybnica – Stara Kamienica – Nowa Kamienica – 

Kwieciszowice – Antoniów – Chromiec – Rozdroże Izerskie – szlak rowerowo-pieszy – kolor żółty – 27 km,  Nowa 

Kamienica – Stara Kamienica – Kromnów – Kopaniec – Chromiec – Antoniów – szlak rowerowy – kolor niebieski – 15 

km,  Obwodnica jeleniogórska – Stara Kamienica – Kopaniec – Chromiec – Mała Kamienica – Stara Kamienica – 

Barcinek – kolor zielony – 18 km,  Pętla dwóch rzek – Zakręt Śmierci – Rozdroże Izerskie – Górzyniec – trasa nr 7 – 

16 km,  Trasa Interferii Izerska Pętla – Rozdroże Izerskie – Zakręt Śmierci – trasa nr 10 – 8 km,  Mniejsza pętla 

kamienicka – Stara Kamienica – Mała Kamienica – Chromiec – Antoniów – Rondo – Kopaniec – Kromnów – Stara 

Kamienica – trasa nr 32 – 24 km,  Duża pętla Kamienicy – Stara Kamienica – Nowa Kamienica – Antoniów – Kozia 

Szyja – Polana Czarownic – Kromnów – Stara Kamienica – trasa nr 31 – 37 km,  Piechowice – Polana Czarownic – 

Kromnów – Piechowice – trasa nr 41 – 7 km Słoneczny trakt – Zimna Przełęcz – Wojcieszyce – Rybnica – 7 km. 

 

Atrakcje turystyczne i punkty widokowe: Młyniec, Popiel, Wiśniowa Góra, Sowi Kamień, Ciemniak, Babia Przełęcz, 

Wrzosówka, Wilcze Płóczki, Kozia Szyja w Kopańcu, Wolframowe Źródło, Źródło Karola w Antoniowie, Źródło 

Kamienicy w Chromcu, Izerskie Garby, Dolina Bobru w Barcinku, Wysoki Kamień, Góra Sroczka w Rybnicy, wzgórza 

na drodze Stara Kamienica – Nowa Kamienica, szczyt na drodze Mała Kamienica – Chromiec, Wieczorny Zamek, 

Księżyk, miejsce płukania złota w Kobiałkowej Jamie k. Rozdroża Izerskiego, Zbójeckie Skały, Jelenie źródło k. Polany 

Czarownic, Skałka w Kopańcu, Zimna Przełęcz, Kapitański Mostek, Orle Gniazdo, Edukacyjno-Ekologiczna Leśna 

Ścieżka Dydaktyczna w Chromcu-Antoniowie. 

 

Obiekty infrastruktury technicznej i górniczo-przemysłowe, stanowiące atrakcje turystyczne: np. Zakręt Śmierci, 

Kopalnia Stanisław, Rozdroże Izerskie, stare kamieniołomy kwarcu w Rozdrożu Izerskim, Stare kamieniołomy kwarcu 

„Biały kwarc” w Nowej Kamienicy, sztolnie dawnej kopalni pirytu, budynek stacji PKP w Rybnicy, wiadukty kolejowo-

drogowe w Rybnicy, budynek stacji PKP w Starej Kamienicy, wiadukt kolejowy w Starej Kamienicy, kamienne mosty 

drogowe w Starej Kamienicy, unikalny mikroklimat w Barcinku i Kopańcu, Chromcu i Antoniowie, tradycje 

uzdrowiskowe Barcinka,  Osada Kopaniec - rekonstrukcja XIII  o charakterze rolniczym i rzemieślniczym, walory 

architektoniczne zagród sudeckich. 
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Organizacje pozarządowe działające na ternie gminy: Klub Sportowy LZS w Starej Kamienicy, Stowarzyszenie "Pod 

Kamienickim Grzbietem„ Stowarzyszenie Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Karkonosze" w Starej Kamienicy, 

Stowarzyszenie Brydżowe Izery z Jeleniej Góry, Fundacja NEMO, Towarzystwo Przyjaciół Starej Kamienicy, Fundacja 

OPTIMO MODO, Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Wsi" w Wojcieszycach, Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Mała Kamienica,  Fundacja Rozwoju Regionalnego KOBOLD, Fundacja Harmonia, Miejski Ludowy Klub 

Sportowy WOSKAR Szklarska Poręba Wojcieszyce, Akademia Rozwoju Wsi Wojcieszyce, Fundacja Rozwoju 

Regionalnego KOBOLD z siedzibą w Małej Kamienicy, Zespół Folklorystyczny Rybniczanki Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „Karkonosze” , Towarzystwo Sportowe KAMIENICA w Starej Kamienicy, Ochotnicza Straż Pożarna w 

Rybnicy, Zespół Folklorystyczny Rybniczanki, Ludowy Klub Sportowy „Juvenia” Rybnica, 8 jednostek OSP - 

Ochotnicze Straże:  OSP Barcinek, OSP Chromiec, OSP Kromnów, OSP Kopaniec, OSP Mała Kamienica, OSP Stara 

Kamienica, OSP Rybnica, OSP Wojcieszyce w 2010 – obecnie w 2021 roku 6 OSP, Koła Gospodyń Wiejskich – 3 

KGW. 
 

 

Infrastruktura w gminie - Urząd Gminy, OPS,   oddział banku BGŻ.   

 

Instytucje otoczenia: PKP, PCPR, Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe,  PUP, Gminy sąsiadujące: Lubomierz, Jeżów 

Sudecki, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba, Mirsk, instytucje w powiecie: ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy, 

Policja, Powiatowa Staż Pożarna, Szpital,  Sąd - Prokuratura, Teatr, Filharmonia Jeleniogórska, Centrum Informacji 

Gospodarczej,  LGD, KARR, ARMIR, OWES, Kolegium Karkonoskie, Politechnika Wrocławska oddział jeleniogórski, 

Uniwersytet Ekonomiczny, PIP, Centrum Sportów Ekstremalnych – Chromiec Nadleśnictwo, Wydawnictwa Wielka 

Izera i Arden, Straż Graniczna. 

 

 

PROBLEMY LOKALNE 

 

 brak połączeń komunikacji karkonoskiej w soboty i niedziele, mała liczba kursów  

 kanalizacja i wodociągi nadal, gaz 

 remonty dróg gminnych i powiatowych 

 brak chodników – bezpieczeństwo, zarośla 

 wandalizm , narkomania, alkoholizm – patologie społeczne, przemoc w rodzinie   

 brak lokali socjalnych 

 brak rąk do pracy 

 bariery architektoniczne 

 brak żłobka 

 brak miejsc spotkań dla młodzieży 

 brak kawiarni, dyskoteki, restauracji  

 brak basenu kąpieliska 

 dodatkowa przychodnia 

 brak bieżni do biegania 

 otwarcie świetlic po południu 

 otworzyć szkoły na działania organizacji pozarządowych na różne imprezy i projekty  

 polskie markety w gminie  

 napływają ludzie, którzy nie płacą podatków w gminie 

 osoby potrzebujące  wsparcia  

 trzy osoby niepełnosprawne z gminy zarejestrowane w PUP  

 mało zajęć pozalekcyjnych    
 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALNE WYCIEKI – STRATY  

Zakupy w Jeleniej Górze, zajęcia pozalekcyjne kino, teatr, filharmonia, 

gastronomia, basen , termy, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, lekarze specjaliści, 
żłobki, migracje wykształconej młodzieży i specjalistów, podatki od mieszkańców 

którzy nie meldują się w gminie, turyści - niewykorzystane okazje i zasoby 

turystyczne, niewykorzystane walory turystyczne, brak rozpoznawalności w 
Polsce, sklepy z odzieżą – sieciówki i galerie handlowe, ludzie lokują też firmy 

poza gminą, ludzie jadą za pracą   
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 Materiały wypracowane na warsztatach 

strategicznych 

 

I Obszar  -  Uwarunkowania wynikające z położenia geograficznego, 
dostępność komunikacyjna i mobilność  

 

• położenie względem większych ośrodków miejskich;  

• ukształtowanie terenu;  

• bogactwa naturalne, możliwości ich eksploatacji i wykorzystania;  

• wewnętrzna i zewnętrzna dostępność komunikacyjna (drogowa,   
   rowerowa, kolejowa, lotnicza itp.);  

• plany inwestycyjne w odniesieniu do sieci transportowej określone na  
   szczeblu centralnym;  

• powiązania funkcjonalne;  

• mobilność, transport zbiorowy;  

• zasięg sieci, dostępność i jakość Internet 

 

Problemy – zły stan części dróg, braki w infrastrukturze okołodrogowej, , brak chodników, 
komunikacja publiczna niewystarczająca, mała ilość kursów Komunikacji Karkonoskiej, brak 
zainteresowania inwestorów budową lądowiska, ograniczenia tonażowe na drogach, 
problemy z zasięgiem telefonii komórkowej w niektórych miejscowościach,  

 

Potrzeby – większe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych, wzrost kursów komunikacji 
publicznej w tym kolejowej, większy, mocniejszy internet, poprawa stanu technicznego dróg 
( również transportu rolniczego), budowa chodników, lobbing związany z budową lądowiska 

 
Zasoby – centrum Europy, górskie ukształtowanie terenu, walory krajobrazowe, liczne 
atrakcje turystyczne, blisko Czech, Niemiec, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Karpacz, 
Świeradów Zdrój, DK 30, DK3, drogi wojewódzkie, powiatowe – Siedlęcin – Barcinek – 
Jelenia Góra – Pakoszów, – Piastów – Kopaniec – Chromiec – Rębiszów, – Wojcieszyce – 
Kromnów, – Kwieciszowice – Stara Kamienica, – Chromiec – Mała Kamienica, – Grudza – 
Nowa Kamienica – Stara Kamienica, , drogi gminne,  sąsiedztwo z Gminami Jelenia Góra, 
Piechowice, Szklarska Poręba, Mirsk, Jeżów Sudecki  i Lubomierz, w planach ujęte lądowisko, 
linia kolejowa - bezpośrednie połączenia do Wrocławia, Jeleniej Góry, Zielonej Góry, 
Węglińca oraz Lubania Śląskiego, Goerlitz, gnejsy, łupek, skaleń, uran, kwarc, rzeki: 
Kamienica, Kamienna Mała, , Młynówka, Kamienicki Potok, Czarny Potok, Grudna, Chromiec, 
Hucianka, komunikacja Karkonoska, prywatni przewoźnicy, plany budowy cyklostrady, 
dostęp do internetu  
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Rozwiązania do strategii 

Bieżące remonty dróg gminnych, lobbing w sprawie remontów dróg krajowych                                      
i wojewódzkiej, budowa małej infrastruktury drogowej; przystanki – wiaty, barierki, przejścia 
dla pieszych, chodniki, lobbing w sprawie poprawy komunikacji publicznej (niepublicznej),  
lobbing w sprawie inwestorów zainteresowanych budową lotniska, lobbing w sprawie 
poprawy zasięgu telefonii komórkowej, budowa cyklostrady. 

 

 

II Obszar - Ludność i procesy demograficzne  

 

• Liczba ludności,  migracje i przyrost naturalny  

• rozbieżność pomiędzy teoretyczną a faktyczną liczbą ludności;  

• struktura ludności (ekonomiczne grupy wieku), procesy starzenia  się społeczeństwa;  

• atrakcyjność osadnicza, pozwolenia na budowę;  

• prognoza demograficzna 

 

Problemy nierównomierna struktura wiekowa w poszczególnych miejscowościach – młodzi 
w Wojcieszycach, starsze osoby w Antoniowie , Chromcu, migracja młodzieży i osób 
wykształconych do większych ośrodków, ok. 20% rozbieżność pomiędzy osobami 
zamieszkałymi a zameldowanymi, nie do końca rozwiązany system transportu publicznego, 
starzenie się społeczeństwa, niski przyrost naturalny, spadek liczby ludności  jako wynik 
ujemnego przyrostu i migracji za pracą, napływ ludności z miast na wieś ( roszczeniowość, 
konflikty) sprowadzanie się na tzw. emeryturę, lokowanie pieniędzy w działki – brak nowych 
inwestycji, brak mieszkań komunalnych – wyjazd młodych do JG, brak żłobka, rozproszona 
zabudowa, wzrost liczby zachorowań, choroby cywilizacyjne, bieda osób starszych 

 

Potrzeby – dywersyfikacja rozbudowy gminy, oferty spędzania wolnego czasu dla różnych 
grup wiekowych, infrastruktura sportowa, place zabaw, siłownie zewnętrzne, miejsca do 
wypoczynku i rekreacji, budowa nowych mieszkań komunalnych, żłobek, transport publiczny 

 

Zasoby – sieć szkół, przedszkole, oddziały przedszkolne, liceum, opieka nad dziećmi 
wymagającymi wsparcia, liniowa zabudowa większości miejscowości, nowe budynki 

 

Rozwiązania do strategii 

Podjęcie działań ograniczających depopulację, miejsca pracy dla młodych i wykształconych 

osób, system zachęt dla osiedlania się nowych mieszkańców, budowa mieszkań 

komunalnych i socjalnych, rozbudowa infrastruktury sportowej i placów zabaw, 

uruchomienie żłobka na terenie Gminy, realizacja programów prozdrowotnych. 
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III Obszar Gospodarka i rynek pracy  

• Liczba, wielkość i rodzaj podmiotów gospodarczych; 

• dominujące branże gospodarki;  

• poziom lokalnej przedsiębiorczości;  

• tereny inwestycyjne;  

• bezrobocie w ujęciu obrazującym różne grupy funkcjonalne  
   i dynamika zmian 

Problemy –niewielka ilość gminnych terenów inwestycyjnych, duża ilość osób bezrobotnych 
( 204 osoby na koniec X), stopa bezrobocia 10,9%,  duża liczba trwale bezrobotnych, niechęć 
bezrobotnych  do podjęcia pracy, tendencja wzrostowa bezrobocia, szczególnie kobiet, duża 
grupa bezrobotnych powyżej 50 roku życia, duża ilość bezrobotnych posiadających małe 
dzieci, wyjazdy osób wykształconych do dużych aglomeracji, duża ilość osób aktywnie 
zawodowych wyjeżdża poza teren gminy, mało ofert pracy dla młodych, niski poziom 
wyksztalcenia ludzi bezrobotnych, niski poziom zainteresowania podniesieniem kwalifikacji, 
bezrobocie jako sposób na życie, praca na czarno z jednoczesnym pobieraniem zasiłku, brak 
zainteresowania zdobyciem pracy, niski poziom zainteresowania przedsiębiorców 
zewnętrznych, brak zainteresowania zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, plany 
otwarcia kopalni i przemysłu uciążliwego dla środowiska, pandemia i kryzys gospodarczy, 
spadek tempa wzrostu gospodarczego, wysokie ceny materiałów i robocizny, wysokie koszty 
pracodawców 

 

Potrzeby – pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych, aktywizacja zawodowa, wysyłanie 
na szkolenia, prace interwencyjne, , tworzenie miejsc pracy dla osób starszych, utworzenie 
żłobka lub punktów opieki dla małych dzieci, oferowanie miejsc pracy lepiej płatnych w celu 
zachęcenia do pozostawania na terenie gminy, większe zainteresowanie przedsiębiorców 
zewnętrznych większe zaangażowanie lokalnego kapitału inwestycyjnego. 

 

Zasoby – obszar inwestycyjny strefy kamiennogórskiej, ponad 600 podmiotów 
gospodarczych, agroturystyka, działalność turystyczna, stolarstwo, spawalnictwo, tokarstwo, 
pracownicy ogólnobudowlani, handel, fryzjerstwo, warsztaty samochodowe, pracownie 
witraży, metalurgia, szwalnia, zakłady pracy, pracodawcy spoza terenu gminy, oferty pracy 
spoza terenu gminy, z urzędu pracy , lokalne inicjatywy w zakresie wytwarzania i sprzedaży 
zdrowej żywności, CIG – centrum informacji gospodarczej jako pomoc dla przedsiębiorców                  
i pomoc  gminy jako przyjaznej przedsiębiorcom ( niski podatek transportowy, pomoc            
w załatwianiu formalności),  

 

Rozwiązania do strategii – realizacja projektów aktywizujących osoby bezrobotne, 
aktywizacja osób 50+, utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, promowanie przedsiębiorczości – system zachęt dla nowych 
firm, stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy młodym kobietom (matkom) 
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IV Obszar     Środowisko naturalne i infrastruktura 

• Walory środowiska naturalnego, przyrodnicze i krajobrazowe, różnorodność biologiczna; 

• formy ochrony przyrody i powierzchnia obszarów chronionych; 

• stan i ochrona środowiska, w tym stopień rozwoju infrastruktury sieciowej i odsetek 
korzystających z niej mieszkańców (kanalizacja, wodociąg, gazociąg); 

• infrastruktura energetyczna;  

• stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii i plany  
w tym zakresie;  

• gospodarka odpadami, selektywna zbiórka odpadów;   
• zasklepienie gruntów. 

 

Problemy :  odpady niebezpieczne ( hałdy i szyby związane z przeszłą eksploatacją rudy 
uranowej, azbest), poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, dzikie wysypiska śmieci, 
brak sieci gazociągowej, gospodarka wodno-ściekowa, zwierzęta bezdomne, brak 
zbiorników retencyjnych, niska emisja z palenisk domowych, wciąż niski stopień 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zaniedbane koryta cieków wodnych, zmiany 
klimatyczne 

 

Potrzeby – budowa sieci wodno-kanalizacyjnych i gazociągu,  edukacja ekologiczna, 
działania ekologiczne, lobbing na rzecz usuwania hałd uranowych, kontrola strumienia 
odpadów, modernizacja oświetlenia ulicznego, pomoc mieszkańcom w działaniach 
związanych z pracami termomodernizacyjnymi, usuwaniu azbestu, montaż alternatywnych 
źródeł ciepła, wymiana kopciuchów, energooszczędne technologie grzewcze, oświetleniowe 

 

Zasoby -  beczka, rzeki, lasy, rzeki, , niski stopień zanieczyszczenia środowiska, sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne , linia gazowa wysokiego ciśnienia, panele fotowoltaiczne na 
trzech obiektach użyteczności publicznej, pompy ciepła w jednym obiekcie, instalacje 
fotowoltaiczne  na obiektach prywatnych 

 

Rozwiązania do strategii 

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych, lobbing w sprawie budowy stacji redukcyjnej na 
gazociągu przebiegającym przez Gminę – budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy, 
podjęcie działań zmierzających do wymiany starych pieców węglowych, na ekologiczne, 
promocja i wspieranie budowy  instalacji fotowoltaicznych, promowanie postaw 
proekologicznych – edukacja ekologiczna, utworzenie straży gminnej – kontrola szamb, 
segregacji odpadów, walka z dzikimi wysypiskami. Lobbing w Wodach Polskich w sprawie 
oczyszczania koryt rzek, lobbing w sprawie zabezpieczenia starych wyrobisk po kopalni 
uranu. 
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V Obszar Kultura i dziedzictwo kulturowe  

• Instytucje kultury i ich działalność;  

• poziom uczestnictwa mieszkańców w kulturze;  

• uwarunkowania historyczne, obiekty zabytkowe, ich stan,  
   dostępność i sposób wykorzystania;  

• lokalne dziedzictwo niematerialne;  

• znani twórcy i inne postaci świata kultury związane z gminą. 

 
Problemy – Biblioteka – brak działalności w zakresie instytucji kultury, niewystarczający 
przepływ informacji o wydarzeniach kulturalnych, niski poziom uczestniczenia lokalnej 
społeczności w wydarzeniach kulturalnych, ( świetlice, AGI, Biblioteka), brak odpowiedniego 
wykorzystania i dostępności świetlic, brak środków na renowację obiektów zabytkowych, 
brak dostępności dla turystów obiektów sakralnych obiektów zabytkowych, brak ewidencji 
budynków o charakterze przysłupowym, akty wandalizmu na obiektach zabytkowych, 
fatalny stan obiektów zabytkowych będących w posiadaniu właścicieli prywatnych lub 
KOWR ( pałac w Barcinku, ruiny zamku w Rybnicy, obiekt byłego sanatorium w Barcinku), 
braki w zakresie wyposażenia technicznego – pod występy, spotkania plenerowe 

 

Potrzeby – Biblioteka – szkolenie w zakresie zarządzania i organizacji kultury, utworzenie na 
terenie gminy instytucji kultury – Ośrodek Kultury, nowe kanały dystrybucji informacji, nowe 
źródła finansowania obiektów zabytkowych, zabezpieczenie i dalsze prace na obiektach 
zabytkowych ( zamek w Starej Kamienicy), ochrona historyczna i architektoniczna krajobrazu 
przestrzennego, przekazanie pod opiekę i zarządzanie kompetentnej jednostce lub 
organizacji ruin zamku w Starej Kamienicy, większe zaangażowanie organizacji 
pozarządowych, utworzenie miejsca pod imprezy w terenie. 

 

Zasoby beczka, organizacje pozarządowe, inicjatywy kulturalne Galeria Kozia Szyja, Wysoki 
Kamień, artyści lokalni,  

 

Rozwiązania do strategii 

Realizacja projektów ratujących obiekty zabytkowe, większe zaangażowanie organizacji 
pozarządowych w działalność kulturalną – inicjatywa lokalna, większa promocja wśród 
mieszkańców wydarzeń kulturalnych, remont ruin zamku w Rybnicy, większa promocja 
obiektów zabytkowych np. zamku w Starej Kamienicy. 

 

VI Obszar  Sport, rekreacja i turystyka  

• Liczba i rodzaj klubów sportowych;  

• liczba uprawiających sport;  

• infrastruktura sportowo-rekreacyjna i warunki do jej rozwoju;  

• wybrane imprezy sportowe;  
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• tradycje i specjalizacje sportowe;  

• wiodące kluby, znani sportowcy i inne postacie świata sportu związane z gminą;  

• atrakcyjność turystyczna – walory, oferta i infrastruktura turystyczna;  

• ruch turystyczny – liczba turystów, wykorzystanie bazy. 

 

Problemy – tylko kluby piłkarskie, zapasy, tenis stołowy, brak basenu, brak wydarzeń 
kulturalno-sportowych dostosowanych do potrzeb społeczności  ( dzieci, młodzież, osoby 
starsze, dziewczyny, kobiety) , niedostatecznie rozwinięte funkcje turystyczno-rekreacyjne w 
odniesieniu do potencjału, niewystarczająca ilość usług okołoturystycznych ( małą ilość lokali 
gastronomicznych), niski poziom zainwestowania w zakresie turystyki, zniszczony pałac w 
Barcinku i obiekt byłego sanatorium, niski poziom estetyki wielu obiektów mieszkalnych, 
zaśmiecenie szlaków  turystycznych, niedostatek miejsc parkingowych w okolicach atrakcji 
turystycznych, kadra trenerska, opiekunowie świetlic, brak promocji atrakcji turystycznych, 
brak monitoringu obiektów sportowych i kulturalnych, brak zaplecza sanitarnego na 
obiektach sportowych, brak bezpośredniej komunikacji z ośrodkami turystycznymi,  

 

Potrzeby – zajęcia sportowe dostosowane do wieku i płci ( karate, robotyka, lekcje pływania, 
lego z programowaniem, mały Einstein), wydarzenia typu koncerty, kabarety (większa 
różnorodność), basen kryty, kąpielisko, ścieżki rowerowe, ścieżki dla rolek, place zabaw dla 
dzieci całodzienne,  

 

Zasoby – beczka, kluby piłkarskie młodzieżowe i dla dorosłych, zapasy, tenis stołowy, place 
zabaw, dwie siłownie zewnętrzne, boiska, Orlik,  stadion,  w szkołach sprzęt sportowy 
zimowy i letni, ścieżki rowerowe i biegowe, szlaki turystyczne, znany zapaśnik Konrad 
Kozłowski, ośrodek Isaus enklawa sportu, zumba , strzelnictwo, stadniny koni w Starej 
Kamienicy i Rybnicy, Centrum Informacji Turystycznej, baza noclegowa i agroturystyczna, 
Hotel Jan, krzyże pokutne, wiadukty kolejowe, budynek stacji PKP w Rybnicy, stare 
kamieniołomy, osada Kopaniec, górskie ukształtowanie terenu, Kapitański mostek, Pałac w 
Barcinku, Ekologiczna ścieżka Edukacyjna w Chromcu -Antoniowie, slupy ogłoszeniowe w 
Kopańcu, kamienne mosty w Starej Kamienicy, domy przysłupowe w Antoniowie, Brama 
Herkulesa, kaplice, mikroklimat w Barcinku i Kopańcu, Chromcu, Antoniowie, tradycje 
uzdrowiskowe Barcinka, Kozia szyja, punkty widokowe, Wolframowe Źródło, mury kamienne 
w Kopańcu,  Zimna przełęcz, Zakręt śmierci, Orle gniazdo,  

Biały Dom, Iwenica, Park Pokoju w Starej Kamienicy ,  

 

Rozwiązania do strategii  

Większa oferta zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych 
większa różnorodność wydarzeń kulturalnych.  

 

VII Obszar Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  



99 

• Studium i plany miejscowe – stopień pokrycia obszaru gminy  
   i struktura przeznaczenia terenów;  

• struktura osadnicza;  

• rewitalizacja (obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji,     
   założenia i przedsięwzięcia rewitalizacyjne);  

• obszary zintegrowanego inwestowania i wykluczenia  
   z inwestowania, obszary rozmieszczenia inwestycji celu  
   publicznego; 

• obszary o szczególnych problemach lub barierach  
   rozwojowych i obszary o wyjątkowym potencjale rozwojowym 

 

Problemy brak MPZP dla 1/10 gminy-Wojcieszyce, złoża surowców ( uran, skaleń, granit) 
możliwość otwarcia kopalni, z wykorzystanie wskaźnika zabudowy, Natura 2000, 
ograniczenia rozbudowy infrastruktury turystycznej, rozbudowa gminy, głównie w 
Wojcieszycach, z powodu braku mpzp – rozlanie miejscowości Wojcieszyce, brak programu 
rewitalizacji ( kopalnia Stanisław, Góra Kamienista, sztolnie pouranowe), Natura 2000, 
Otulina Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, obszary ochrony konserwatorskiej, problem z 
obiektami wpisanymi do ewidencji zabytków, DK3 i DK 30 – obostrzenia odnośnie zabudowy 
i zjazdów z posesji, rozproszona zabudowa Chromiec, Antoniów, Nowa Kamienica, brak 
możliwości budowy sieci wod-kan, niski poziom estetyki obiektów prywatnych, rozproszona 
zabudowa 

 

Potrzeby MPZP Wojcieszyce, aktualizacja MPZP Mała Kamienica, zabezpieczenie interesów 
mieszkańców przed niepożądanymi inwestycjami przemysłowymi- kopalnie, wielkie hotele, 
apartamentowce, analiza możliwości zabudowy Gminy, aktualizacja kierunków rozwoju , 
dywersyfikacja zabudowy na terenie gminy, program obszarów zdegradowanych, 
rozproszona zabudowa, wysoki poziom degradacji budynków mieszkalnych i gospodarczych 
w miejscowościach, budowa budynków niespójnych architektonicznie, zabudowa terenów 
otwartych ( konieczność budowy dróg, oświetlenie, wod-kan) 

 

Zasoby – aktualne STUDIUM, 9 aktualnych mpzp, wydzielone strefy zabudowy, 
przemysłowe, kompleksy leśne, rolne, określone kierunki rozwoju. Opracowane koncepcje 
rozwoju sieci wod-kan, dróg, oświetlenia, budownictwa socjalnego i komunalnego, 
przypisana funkcja i plan dla wszystkich nieruchomości pozostających w zarządzie gminy, 
oprogramowanie do mpzp i studium, podstrefa kamiennogórska, zmiany planów pod farmy 
fotowoltaiczne,  

 

Rozwiązania do strategii: 

Aktualizacja MPZP – rozwiązania niedopuszczające rozwój niepożądanych inwestycji - 
kopalni, rozbudowa infrastruktury technicznej i dbałość o jej stan, modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

 



100 

VIII Obszar Bezpieczeństwo publiczne  

 

• Podmioty i instytucje realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa;  

• uwarunkowania wynikające z położenia, w tym zagrożenia naturalne (powodziowe, 
osuwiskowe);  

• przestępczość;  

• bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 

Problemy- brak monitoringu, wandalizm, przemoc w rodzinie, cyberprzestępstwo, 
kierowanie akcjami w przypadku klęsk żywiołowych, słaba łączność, ukształtowanie terenu – 
spływy wód podczas obfitych opadów deszczu, śniegu. wiatry, narkomania, alkoholizm, 
łatwy dostęp dla młodzieży, brak straży wiejskiej, mało patroli policji, mniej chętnych do 
działań ratowniczych w OSP, nadmierna prędkość kierowców, wypadki komunikacyjne, 
techniczny stan dróg, barierki ochronne – brak lub zły stan, brak chodników, bezpieczeństwo 
na skrzyżowaniach, brak przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej, wypalanie łąk i ściernisk 

 

Potrzeby – chodniki, straż wiejska, monitoring, zwiększenie liczby patroli ( dzielnicowy tylko 
na gminę), barierki, poprawa stanu technicznego dróg, zwiększony nacisk na prewencję 
wśród młodzieży, zajęcia pozalekcyjne jako alternatywa dla używek, grupy wsparcia 
przeciwdziałające przemocy w rodzinie 

 

Zasoby – OSP – 6 szt, remizy strażackie, wyposażenie OSP, przeszkoleni ochotnicy, baza 
ratownicza w nowych remizach, mieszkania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej, policja, 
dzielnicowy, PSP- KMPSP JG,, zarządzanie kryzysowe, ośrodek zdrowia, apteka, usługi 
stomatologiczne 

 

Rozwiązania do strategii 

Utworzenie straży wiejskiej, realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży – 
narkomania i alkoholizm, budowa małej architektury drogowej zwiększającej 
bezpieczeństwo, barierki, przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna. 

 

IX Obszar Polityka społeczna 
 

 • Pomoc społeczna – liczba i odsetek osób objętych pomocą społeczną, struktura powodów 
udzielania pomocy, beneficjenci pomocy, w tym osoby długotrwale korzystające ze 
wsparcia;  

• ochrona zdrowia – placówki, oferta, dostępność, liczba udzielanych porad, lokalizacja i czas 
dojazdu zespołów ratownictwa medycznego;  
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• gospodarka mieszkaniowa – opisu stanu zasobów mieszkaniowych, w tym technicznych, 
energetycznych i dostępności 

 

Problemy -alkohol, narkotyki, bezrobocie jako sposób na życie, agresja w rodzinie, odebrane 
dzieci, brak chęci podjęcia pracy, opieka nad osobami starszymi, chorymi, brak mieszkań 
socjalnych i chronionych, brak ośrodka pobytu dziennego dla osób starszych, brak sklepów 
w wielu miejscowościach, brak dostępu do specjalistów medycznych, częste zmiany 
dzielnicowego, duża ilość osób objętych systemem opieki społecznej, działania 
interdyscyplinarne, uzależnienia od internetu, eurosieroctwo, kryzys wzorców, 
dysfunkcyjność rodzin, roszczeniowość mieszkańców,  negatywne nastawienie mieszkańców 

 

Potrzeby – budowa mieszkań socjalnych, chronionych, transport publiczny,  oferta zajęć dla 
różnych grup wiekowych, sklepy w każdej miejscowości, aktywizacja bezrobotnych 

 

Zasoby – ośrodek zdrowia, GOPS, poradnia psychologiczna, zajęcia logopedyczne, komisja ds 
zwalczania alkoholizmu, NGO- zajęcia dla dzieci i młodzieży, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, 
świetlice wiejskie, PUP, programy aktywizacji bezrobotnych, bliskość dużego ośrodka  
miejskiego Jelenia Góra, kina , teatr, filharmonia, szybki dojazd ratownictwa medycznego, 
policji, straży,  

Rozwiązania do strategii 

Budowa mieszkań socjalnych, organizacja domu dziennego pobytu dla osób starszych, 
aktywizacja podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, monitorowanie rodzin 
dysfunkcyjnych, lobbing w sprawie lekarzy specjalistów. 

 

X Obszar  Edukacja i wychowanie  

 

• Sieć placówek oświatowych;  

• liczba dzieci w przeliczeniu na miejsca w placówkach, współczynnik skolaryzacji;  

• wyniki uzyskane w ogólnopolskich egzaminach 

 

Problemy – braki w wyposażeniu w niektórych szkołach ( sprzęt sportowy, pracownie 
techniczne), remonty budynków, brak szatni z podziałem na płeć, brak specjalistów do pracy 
, wandalizm, ograniczona liczba autobusów, za mało świetlic, psycholog w każdej szkole, 
brak motywacji uczniów do pracy, brak wsparcia rodziców, brak żłobka, niż demograficzny, 
niskie wyniki nauczania w stosunku do województwa 

 

Potrzeby – miejsca do odpoczynku na przerwach ( ławki, kąciki), więcej nauczycieli 
specjalistów, potrzeba włączenia rodziców do działalności szkoły, elementy wyposażenia, 
promocja liceum, zaangażowanie nauczycieli,  
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Zasoby : beczka, 4 szkoły podstawowe, w tym dwie z oddziałami przedszkolnymi, liceum, 
przedszkole, dużo zajęć pozalekcyjnych, teatr szkolny, zespól muzyczny, darmowe 
podręczniki, konkursy, dostępność opieki i edukacji przedszkolnej, koncepcja rozwoju sieci 
szkół,  

Rozwiązania do strategii; 

Rozbudowa i dbałość o infrastrukturę oświatową, wsparcie psychologiczne dla dzieci w 
młodzieży w szkołach, budowa żłobka, promocja LO. 

 

XI Obszar Kapitał społeczny  

• Aktywność obywatelska, liczba i działalność organizacji pozarządowych;  

• frekwencja w wyborach;  

• współpraca międzysektorowa, w tym analiza otwartych konkursów ofert 

 

Problemy brak osób zaangażowanych społecznie, strach przed papierologią, niska 
aktywność działających organizacji  pozarządowych, nie powstają nowe organizacje, brak 
chętnych, brak zainteresowania członkostwem w OSP, niski poziom wykorzystania środków 
przez organizacje pozarządowe, dość niska frekwencja w wyborach, problemy w komunikacji 
społecznej, kryzys wzorców i wartości moralnych, niewielka ilość animatorów 
aktywizujących społeczność , niski poziom współpracy  

 

Potrzeby – nowe organizacje mające nowe pomysły, ich rozwój, intensyfikacja uprawiania 
sportów, aktywizacja dzieci i młodzieży, zaangażowanie osób  z doświadczeniem  

 

Zasoby – beczka, dobra współpraca między władzami gminy a organizacjami , dobrze 
działające jednostki OSP, dostępność technik komunikacyjnych i informatycznych, moda na 
zdrowy styl życia 

 

Rozwiązania do strategii 

Stworzenie platformy współpracy dla organizacji pozarządowych – edukacja i wdrożenie 
inicjatywy lokalnej, powołanie rady pożytku publicznego, realizacja projektów  edukujących 
organizacje pozarządowe. 

 

XII Obszar Finanse samorządowe  

• Budżet gminy – dochody i wydatki, w tym ich struktura;  

• poziom zadłużenia;  

• zdolność inwestycyjna; 

• wartość projektów finansowanych ze środków unijnych 
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Problemy zbyt małe finansowanie oświaty, wysoki poziom zadłużenia, ograniczona zdolność 
inwestycyjna -brak środków na wkłady własne, duża dynamika zmian prawa, zadłużenie 
podatników wobec gminy, zbyt małe środki na finansowanie zadań zleconych, rosnąca liczba 
zadań zleconych, ulgi dla mieszkańców – PIT, CIT, Polski Ład, dopłaty do wody i ścieków, 
prawdopodobnie odpadów, wzrost nakładów na istniejącą infrastrukturę ( remonty), 
dysproporcja pomiędzy zadaniami publicznymi a poziomem ich dofinansowania, niski 
poziom dochodów gminy w stosunku do potrzeb, niewielka ilość atrakcyjnych 
nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia, wzrost cen nośników energii,  

 

Potrzeby – oferta programów pomocowych. 

 

Zasoby – system zarządzania finansami, kadra, duże wpływy z podatków, w tym środki 
transportu, duża ilość pozyskanych środków zewnętrznych, partnerstwo LGD, Euroregion 
Nysa, ZIT AJ, dobra współpraca z Radą Gminy, wysoka zdolność kadry do pozyskiwania 
środków zewnętrznych,  

 

Rozwiązania do strategii: 

pozyskiwanie środków zewnętrznych, podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia 
dochodów własnych Gminy. 

 

 

 

Materiał wypracowali:  

Przedstawiciele: 

Rady Gminy, w tym Przewodnicząca RG 

Urzędu Gminy, w tym Wójt, Sekretarz, Skarbnik, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, w tym Dyrektor PUP 

Placówek  oświatowych, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Artystycznej Galerii Izerskiej, 

Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA Sp.  z o.o. 

Sołectw 

OSP Stara Kamienica 
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