
      Przesieka, ……………………… 2020 r. 

Adres korespondencyjny: 

 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Sz. P. Mirosław Kalata 

Wójt Gminy Podgórzyn 

ul. Żółnierska 14 

58-562 Podgórzyn 

 

 

WNIOSEK DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM DLA TERENU PRZESIEKI 

 

My niżej podpisani składamy wniosek do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn dla terenu obrębu Przesieka (uchwała Rady 

Gminy nr XXI/203/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.). 

 

Wniosek 1 

Zrównoważony rozwój Przesieki 

Wnioskujemy o podporządkowanie wszelkich decyzji projektowych w zmianie Studium 

obrębu Przesieka nadrzędnej idei kształtowania przestrzeni miejscowości turystycznej o górskiej, 

krajobrazowej strukturze zabudowy (luźno rozrzucone na stokach budynki na dużych działkach  

w otoczeniu terenów otwartych). Taki układ zabudowy od lat umożliwia pogodzenie dwóch 

potencjalnie konfliktowych funkcji – mieszkaniowej i turystycznej. Zgodnie z uzasadnieniem do 

uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium, polityka rozwoju usług powinna wynikać  

z zastanych uwarunkowań przestrzeni miejscowości.  

 

UZASADNIENIE 

Od ponad 150 lat Przesieka rozwija się jako miejscowość turystyczna dzięki swojej 

wyjątkowej malowniczości. Rozrzedzona zabudowa o charakterystycznej skali i formie uwieczniana 

na licznych obrazach, widokówkach, zdjęciach, przyciąga do miejscowości turystów i odróżnia 

Przesiekę od okolicznych przegęszczonych ośrodków turystycznych. Utrzymanie charakteru 

zabudowy mieszkaniowej i noclegowej otoczonej rozległymi górskimi łąkami gwarantuje więc 

kontynuowanie rozwoju specyficznej oferty turystycznej Przesieki. Jest ona zgodna z promocyjnym 

hasłem gminy, która reklamuje się jako „przyjazna z natury”.  

Polityka przestrzenna zapisana w ustaleniach Studium nie powinna jednak odpowiadać 

wyłącznie na potrzeby turystyki, ale zapewniać zrównoważony rozwój miejscowości, a więc godzić ze 

sobą potencjalnie konfliktowe funkcje turystyczną i mieszkaniową. Adresatem ustaleń studium  

są w pierwszej kolejności mieszkańcy gminy. Z doświadczeń pobliskiego Karpacza wiemy,  

że prowadzenie skrajnie proinwestycyjnej polityki przestrzennej prowadzi do stopniowego 

opuszczania uciążliwej miejscowości przez jej mieszkańców (w 4,5 tysięcznym Karpaczu spadek liczby 



ludności wynosi 700 osób w ciągu kilkunastu lat). Utrzymanie charakterystycznej dla Przesieki 

odległości budynków od siebie oraz kameralnej skali usług turystycznych umożliwi nam uniknąć 

depopulacji. 

Należy podkreślić, że okolice Przesieki i Karpacza są jedynym w południowo - zachodniej 

części kraju rejonem o tak wysokiej aktywności budowlanej w stosunku do istniejącej zabudowy 

(dane Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR). Takiego przyrostu zabudowy nie doświadcza żaden 

obszar środkowej i zachodniej części Sudetów. W ciągu dekady liczba budynków w Przesiece 

zwiększyła się o około 50%, co nie szło w parze z rozbudową infrastruktury - sieci dróg i przestrzeni 

publicznych, instalacji gazowej i wodociągowo - kanalizacyjnej. Z jednej strony świadczy to o dużych 

atutach krajobrazowych okolicy, która przyciąga nowych inwestorów, z drugiej jednak zagraża ich 

zatraceniu tych wartości ciągu kilku, kilkunastu lat  przy braku zachowania większych niż dotychczas 

restrykcji w polityce przestrzennej gminy. 

W uchwale Rady Gminy XXI/203/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. o przystąpieniu  

do sporządzania zmiany Studium cel zmiany został sformułowany enigmatycznie: „dostosowanie 

nowej polityki przestrzennej w zakresie rozwoju usług oraz z aktualizacja uwarunkowań”. 

Podkreślono w nim więc rolę wpływu „uwarunkowań” przestrzeni górskiej wsi na rozwój usług, co 

można osiągnąć jedynie poprzez przyjęcie powyższej filozofii zrównoważonego projektowania 

Przesieki. Pozwoli to ustrzec się przed rozwiązaniami przestrzennymi stanowiącymi niebezpieczne 

eksperymenty społeczne, które uderzą w mieszkańców, przy wątpliwym wpływie na rozwój zysków  

z turystyki dla gminy. 

 

Pozostałe szczegółowe wnioski do projektu zmiany Studium wynikają z zaproponowanej głównej idei 

zrównoważonego rozwoju Przesieki. 

 

Wniosek 2 

Zabudowa mieszkaniowa 

Wnioskujemy o nie dopuszczanie na terenie Przesieki zabudowy mieszkaniowej  

wielorodzinnej (poza już istniejącą) oraz jednorodzinnej szeregowej i jednorodzinnej bliźniaczej 

dwulokalowej (której forma jest tożsama z bliźniaczą). 

 

UZASADNIENIE 

Nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna miałaby rujnujący wpływ na ład przestrzenny  

i strukturę społeczną wsi. Niewspółmiernie w porównaniu z zabudową jednorodzinną wpłynęłaby  

na obciążenie komunikacyjne dróg, powodowałaby konflikty społeczne związane z nagłym napływem 

na niewielkim obszarze dużej liczby nowych mieszkańców. Ponadto prawdopodobnie znaczna część 

mieszkań byłaby przeznaczana na wynajem, a więc stałaby się w istocie wielkoskalowymi hotelami  

w miejscach do tego nieprzystosowanych. 

Równie obce dla krajobrazu kulturowego byłoby dopuszczenie w Studium, a co za tym idzie  

w planach miejscowych, gęstej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (szczególnie w formie 

szeregowej). Jednocześnie umożliwiłoby to realizację gęstych osiedli domków na wynajem, które 

tylko z formalnie będą zabudową mieszkaniową. Brak panowania nad rozwojem funkcji noclegowej – 

turystycznej jest obecnie jednym z większych problemów miejscowości turystycznych na całym 

świecie. Dzięki odpowiednim ustaleniom Studium i planu miejscowego możemy tego błędu uniknąć. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że prowadzona polityka przestrzenna 

dopuszczająca zabudowę mieszkaniową (i usługową) w miejscach słabo skomunikowanych nie 



przynosi gminie przychodów umożliwiających pokrycie kosztów utrzymania obciążonej nią 

infrastruktury drogowej (vide katastrofalny stan Drogi do Wodospadu i Na Skałkach). W efekcie 

kosztami komercyjnych inwestycji są obciążani podatnicy Gminy Podgórzyn. Wynika to z ustaleń 

obowiązującego planu miejscowego i studium, które powinny zostać w tym zakresie zmienione. 

 

Wniosek 3 

Ograniczanie konfliktów funkcji 

3.1 Wnioskujemy o niedopuszczanie możliwości realizacji budynków o powierzchni zabudowy 

powyżej 1000m2, z zastrzeżeniem, że budynki powyżej 500m2 powinny być dopuszczane w planach 

miejscowych jedynie w przypadkach uzasadnionych – np. przebudową już istniejących.   Jednocześnie 

wnioskujemy o niedopuszczenie gęstych osiedli domków na wynajem. Ponadto Studium powinno 

ustalić wymóg strefowania funkcji uciążliwych (np. poprzez izolowanie pasami zieleni terenów usług 

turystycznych, noclegowych, parkingów od terenów zabudowy mieszkaniowej). 

3.2 Wnosimy również o niedopuszczenie do planowania atrakcji turystycznych, których obsługa 

przekracza możliwości obsługi przez przesiecką infrastrukturę (np. parki rozrywki, obiekty imprez 

masowych, przeskalowane obiekty noclegowe). 

3.3 Wnioskujemy o niedopuszczenie funkcji produkcyjnej, magazynowej, warsztatów mogących 

kolidować z dominującą w Przesiece funkcją mieszkaniową i turystyczną. 

3.4 Ponadto wnosimy o niedopuszczenie w Przesiece lądowisk dla helikopterów. 

 

UZASADNIENIE 

Wielkoskalowa działalność turystyczna przeciążyłaby przesiecką infrastrukturę oraz 

drastycznie zmieniłaby charakter turystyki i życia w miejscowości. Kosztami i uciążliwościami rozwoju 

masowej turystyki zostaną obciążeni mieszkańcy. Przesieka jako miejscowość letniskowa oferuje 

turystom i mieszkańcom odmienną przestrzeń wypoczynku od miast turystycznych Karkonoszy. 

Ustalenia Studium powinny uwzględniać uwarunkowania lokalnej specyfiki przestrzeni, zgodnie  

z uzasadnieniem do uchwały o przystąpieniu do zmiany tego dokumentu (XXI/203/2020). 

 

Wniosek 4 

Tereny otwarte i publicznie dostępne 

4.1 Wnioskujemy o ustalenie w Studium jako terenów przestrzeni publicznych i celu publicznego 

przesieckich skwerów usytuowanych w wirażach ul. Karkonoskiej. W szczególności działki nr: 159, 

160 (przy wjeździe do Przesieki), 282, 18 (Waloński Kamień i Lipy).   

4.2 Wnioskujemy wpisanie obowiązku utrzymania jako celów publicznych tzw. „skrótów” łączących 

poszczególne części miejscowości, czyli ścieżek wzdłuż potoków, skracających zakosy ul. Karkonoskiej,  

łączących Brzozowe Wzgórze z Drogą do Wodospadu, Bukowy Gaj z Brzozowym Wzgórzem, Dolinę 

Czerwienia ze Słoneczną i Karkonoską, Łąkową z Kamienną, Drogę do Wodospadu z Karkonoską na 

wysokości kościoła, dojścia do lasów itp. Powtarzające się co kilka lat akcje mieszkańców w obronie 

ciągów pieszych przed sprzedażą powinny zostać raz na zawsze uwzględnione w ustaleniach 

dokumentów planistycznych.  

4.3 Wnioskujemy o niedopuszczanie w Studium zabudowy na ostatnich terenach dotychczas 

przeznaczonych na zieleń i rolnictwo.  

4.4  Ponadto wnioskujemy o określenie w Studium obowiązku wyznaczenia w planach miejscowych: 

- pętli autobusowej w rejonie dzisiejszego końca przebiegu linii autobusowej, 



- terenu publicznych parkingów przy ul. Karkonoskiej: dla użytkowników tras rowerowych, tzw. 

sigletracków, w górnej części Przesieki oraz dla obsługi Wodospadu Podgórnej, 

- publicznego terenu sportowego, 

- utrzymania publicznego dostępu pieszego do Wodospadu Podgórnej. 

4.5 W Studium należy zawrzeć zakaz dopuszczania w planach miejscowych napowietrznych linii 

energetycznych.  

4.6 Studium powinno określać standardy kształtowania terenów komunikacji (lub wymagać tego od 

ustaleń planów miejscowych). 

4.7 Wnioskujemy o ustalenie w Studium ochrony widoków, które stanowią jeden z największych 

atutów Przesieki jako miejscowości turystycznej, w tym między innymi panoramy ze Złotego Widoku. 

Ochrona widoków powinna w szczególności wpływać na dopuszczalną wysokość obiektów 

budowlanych w ich okolicy. 

 

UZASADNIENIE  

Zdecydowana większość obszaru wsi jest już przeznaczona pod zabudowę, terenów 

ogrodzonych jest ponad dwa razy więcej niż kilkanaście lat temu. Już teraz aktualny plan miejscowy 

dopuszcza zabudowę na większości niezabudowanego jeszcze terenu Przesieki. Kilka ostatnich 

otwartych terenów zielonych jest więc zarazem ostatnią szansą na zachowanie górskiego charakteru 

Przesieki, a więc utrzymania atrakcyjności turystycznej. Plan miejscowy z 2000 r. przeznaczył 

zdecydowaną większość obszaru miejscowości pod zabudowę wbrew wnioskom strony społecznej. 

Większość z nich zostanie w najbliższych latach zabudowana. Koszty tamtych decyzji Przesieka ponosi 

do dziś – prywatyzacja części przestrzeni publicznych, brak dostępu do niektórych atrakcji 

przyrodniczych, widoków, drogi nie dostosowane do szybkiego w ostatnich latach rozwoju zabudowy, 

konflikty społeczne. Polityka przestrzenna dla Przesieki powinna odpowiadać na potrzeby 

mieszkańców i turystów. Największą wartością miejscowości w ocenie turystów jest możliwość 

spacerowania po Przesiece i jej okolicy. Ponad 70% respondentów ankiety serwisu przesieka.pl 

wskazuje, że ich aktywności w Przesiece łączą się z potrzebą korzystania z terenów otwartych, a około 

¼ respondentów całość czasu wolnego spędza nie opuszczając miejscowości. Dokumenty 

planistyczne pozwalające na likwidację terenów otwartych prowadziłyby więc do utraty atrakcyjności 

Przesieki w oczach większości turystów.  

 

Wniosek 5 

Wskaźniki zagospodarowania terenu 

5.1 Wnioskujemy o ustalenie w Studium maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy działki 

budowlanej na co najwyżej 10% i powiązania z nim wskaźnika intensywności zabudowy oraz 

powierzchni biologicznie czynnej. 

5.2 Wnioskujemy o utrzymanie w studium obowiązującej w aktualnym planie miejscowym dla 

Przesieki minimalnej wielkości działki budowlanej na 1800m2 dla zabudowy mieszkaniowej  

i usługowej oraz określenia minimalnej odległości między budynkami zgodnie z lokalną specyfiką 

miejscowości. 

 

UZASADNIENIE 

Zachowanie otwartego charakteru przestrzeni, atrakcyjności turystycznej i mikroklimatu wsi 

przy tak dużej presji inwestycyjnej jakiej obecnie doświadczamy wymaga zastosowania wskaźników 

ograniczających gęstość zabudowy. 



Wniosek 6 

Forma zabudowy 

6.1 Wnioskujemy o zachowanie charakteru zabudowy Przesieki poprzez przyjęcie jako standardu 

gabarytu budynków odpowiadającego nie więcej niż jednej – dwóm kondygnacjom nadziemnym oraz 

poddasza z dachem stromym. Odstępstwa od tej zasady powinny dotyczyć wybranych 

i uzasadnionych kompozycyjnie przypadków. Szczególnie zasadne byłoby zamieszczenie w Studium 

wymogu ustalenia w planach miejscowych zindywidualizowanych zapisów dla form zabudowy  

w zależności od miejsca jej lokalizacji – np. nawiązującej do okolicznych sudeckich chat, willi lub 

hoteli z początku XX w.  

6.2 Wnosimy o ustalenie w zmianie Studium obowiązku określania w planach miejscowych 

kolorystyki budynków, materiałów elewacyjnych i lokalnego ograniczania zabudowy liniami 

zabudowy w celu stopniowego przywracania lub nie niszczenia nadal dobrze prezentujących się 

fragmentów wsi.  

6.3 Studium powinno też wskazywać zasady (oraz konkretne obiekty i obszary) cenne kulturowo, 

które należy objąć ochroną na mocy ustaleń planu miejscowego. 

 

 

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie złożonych wniosków i zachęcamy do podjęcia szerszego 

dialogu ze społecznością Przesieki, wychodzącego poza ustawowe minimum określone ustawą  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 


