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1  Przedmiot opracowania

Opracowaniem objęta jest nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Sobótka, 
powiat  wrocławski,  województwo  dolnośląskie  przy  ul.  Armii  Krajowej  11.  Przedmiotowa 
nieruchomość to działka gruntu nr 12, AM-12, obręb geodezyjny Sobótka Miasto, objęta księga 
wieczystą  nr  WR1K/00067797/0,  o  powierzchni  12  734  m2,  zabudowana  dwoma  budynkami: 
budynkiem „małomiejskim” o kubaturze 503 m3 oraz budynkiem „willowym” o kubaturze 2651 m3.
Działka położona jest na północnym stoku góry Wieżyca w północnej części Masywu Ślęży.

Działka  gruntu  nr  12  posiada  nieregularny kształt  i  posiada  niewielki  spad  w kierunku 
północno  –  wschodnim.  Powierzchnia  działki  porośnięta  jest  trawą  oraz  drzewami  i  krzewami 
ozdobnymi. Z uwagi na fakt, że tereny zielone w granicach działki nie były przez ostatni okres 
utrzymywane,  aktualnie  prowadzone  są  prace  związane  z  uporządkowaniem terenu  oraz  stanu 
zieleni.  Całość  ogrodzona  jest  płotem z  siatki  stalowej  w  metalowych  ramach  osadzonych  na 
metalowych słupkach.  Na teren nieruchomości  możliwy jest  wjazd bezpośrednio z  ulicy Armii 
Krajowej przez bramę wjazdową. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjna 
i energetyczną. 

  1.1  Położenie

Gmina Sobótka – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie 
wrocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wrocławskim.
Siedziba gminy to Sobótka.
Według danych z 31 grudnia 2011 r gminę zamieszkiwało 12 769 osób.
Według danych z roku 2002 r gmina Sobótka ma obszar 135,35 km², w tym:

• użytki rolne: 68% 
• użytki leśne: 21% 

Gmina stanowi 12,13% powierzchni powiatu.
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Sobótka –  miasto  nad Czarną  Wodą u  stóp Masywu Ślęży,  w woj.  dolnośląskim,  w powiecie 
wrocławskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sobótka, u stóp Masywu Ślęży.
Według danych z 31 marca 2011 r. miasto miało 7 023 mieszkańców.

Wraz  z  sąsiednimi  miejscowościami  (Sulistrowiczki,  Będkowice)  stanowi  zaplecze 
turystyczne położonego w odległości 35 km na północny wschód Wrocławia. Znajduje się tu (w 
bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości objętej niniejszym opracowaniem) Dom Turysty PTTK 
im. M. Stęczyńskiego „Pod Wieżycą”. 

W zachodniej części Sobótki znajdują się odkrywkowe kopalnie granitu i skalenia. Według 
danych z 1 stycznia 2011 r. pow. miasta wynosiła 32,20 km².
Miasteczko jest podzielone na części: Centrum, Strzeblów, Zachód i Górka
Historycznie leży na Dolnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. 
wrocławskiego.Podczas  wyzwolenia  przez  Armię  Radziecką  7  maja  1945  Sobótka  została 
zniszczona w 50%, odbudowana w latach 50. -60.

Dojazd z  Wrocławia zapewniają autobusy linii  502 z firmy TRAKO, linia  522 – Firma 
POLBUS   oraz  PKS-y.  Natomiast  linia  kolejowa  od  2000  roku  jest  wyłączona  z  ruchu 
pasażerskiego.  W Sobótce znajdują się dwie szkoły podstawowe I im. Janusza Korczaka, II im. 
Marii Skłodowskiej-Curie gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica, Liceum Ogólnokształcące, 
Młodzieżowy  Ośrodek  Wychowawczy  (dawny  dom  rekolekcyjny  Jezuitów),  Zespół  Szkolno-
Opiekuńczy oraz Dom Dziecka. 

Istotną elementem jest położenie nieruchomości w obszarze posiadającym ogromne walory 
turystyczne i rekreacyjne. Walory środowiskowe oraz bliskość Wrocławia (30 km), Świdnicy (17 
km) i Dzierżoniowa (17 km) były decydującymi aspektami wpływającymi na rozwinięcie się w tym 
rejonie turystyki weekendowej i świątecznej. Masyw Ślęży i jego okolice pokryte są dość gęstą 
siecią szlaków turystycznych. W ostatnim okresie wytyczono 11 szlaków turystycznych pieszych o 
różnym stopniu trudności w tym szlaki archeologiczne i dydaktyczne, 11 szlaków rowerowych oraz
6 szlaków spacerowych. 

Na szczycie góry zlokalizowane są: telekomunikacyjna stacja przekaźnikowa z masztem o 
wysokości 136 m, Dom Turysty PTTK im. Romana Zmorskiego, kościół pw. Najświętszej Marii 
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Panny,  słabo widoczne ruiny zamku i dwunastometrowa wieża widokowa, z której rozciąga się 
panorama Niziny Śląskiej z pobliskim Jeziorem Mietkowskim i nieco odleglejszym Wrocławiem 
oraz Sudetów. Walory turystyczno – wypoczynkowe Masywu Ślęży podnosi fakt powstania w tym 
rejonie  Ślężańskiego Parku Krajobrazowego oraz trzech rezerwatów przyrody:
Ślężański Park Krajobrazowy 

Park Krajobrazowy został utworzony w 1988 r., a poszerzony w 1994 r. do powierzchni 8 
190 ha, otulina obejmuje 7 450 ha (całkowity obszar obejmuje 15640 ha) - w celu zachowania 
środowiska przyrodniczo - krajobrazowego Masywu Ślęży, jego wartości kulturowych i 
historycznych. Ślężański Park Krajobrazowy, położony jest na Przedgórzu Sudeckim. Wraz z 
otuliną, która stanowi strefę ochronną, swoim zasięgiem obejmuje on Masyw Ślęży (z górami: 
Ślężą i Radunią oraz Wzgórzami Oleszeńskimi), Wzgórza Kiełczyńskie i Jańska Góra.

Do najcenniejszych elementów Parku należy naturalny krajobraz wraz z urozmaiconą rzeźbą 
terenu i zróżnicowaną budową geologiczną oraz walory przyrodnicze i historyczne. Obok funkcji 
ochronnych  park  krajobrazowy  pełni  rolę  dydaktyczną  i  naukową  oraz  zapewnia  prawidłowy 
rozwój turystyki i rekreacji, a przede wszystkim stwarza odpowiednie warunki do wypoczynku i 
uprawiania różnych form turystyki w czystym środowisku. 

• Flora 
Świat roślin Ślężańskiego Parku Krajobrazowego przedstawia znaczną wartość, wyróżniając 

się  dużą  różnorodnością  i  bogactwem.  Występują  tutaj  stanowiska  rzadkich,  chronionych  25 
gatunków, m.in. lilia złotogłów (Lilium martagon) czy wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum). 
Oprócz tego występuje 10 gatunków pod częściową ochroną, m.in. pierwiosnka wyniosła (Primula 
elatior)  bądź konwalia majowa (Convallaria majalis).  Lasy reprezentowane są przez drzewostan 
świerkowy (50%) spotykany przeważnie na Ślęży i  Raduni oraz bór sosnowy razem z dębem i 
brzozą,  porastający  niższe  partie.  Bór  mieszany  rosnie  również  w  niższych  partiach  Raduni, 
Gozdnicy i  Stolnej.  Lasy liściaste  reprezentowane  są  przez  buczynę  i  dąbrowę -  stoki  Ślęży i 
Wieżyca  porastają  buki,  dąbrowa  świetlista  w  postaci  karłowatej  porasta  szczyt  Raduni  i 
południowe stoki Wieżycy. Wzdłuż cieków wodnych rosną zarośla olszynowe, jesiony i olchy.

• Fauna
Równie  bogaty  jest  świat  zwierząt,  od  tych  najmniejszych:  mięczaków,  owadów, 

pajęczaków,  przez  ptaki  do  ssaków.  Występują  tutaj:  poczwarówka alpejska  (Vertigo  alpestris), 
ślimak obrzeżony (Helicodonta obvoluta). Z owadów są tutaj liczne, chronione gatunki chrząszczy, 
a zwłaszcza biegacze i ryjkowce. Wśród chronionych motyli dziennych można zaobserwować pazia 
królowej (Papilio machaon). W sumie występuje ich około 70 gatunków. Z fauny ptaków można 
spotkać  puchacza  (Bubo  bubo),  orzechówkę  (Nucifraga  cariocatactes)  czy  kanię  rudą  (Milvus 
milvus). Spośród fauny ssaków w rezerwatach można spotkać gronostaja (Mustela erminea), łasicę 
łaskę (Mustela nivalis). Wykryto także siedem gatunków nietoperzy, wszystkie chronione.

Na obszarze Ślężańskiego Parku Krajobrazowego wyodrębnione są trzy rezerwaty przyrody 
(Łąka Sulistrowicka, Góra Radunia i Ślęża): 

• Rezerwat Łąka Sulistrowicka
Rezerwat florystyczny położony w pobliżu wsi Sulistrowiczki. Występuje tutaj około 237 

gatunków roślin naczyniowych, charakteryzujących się dużym bogactwem gatunkowym i znaczną 
różnorodnością. Łąka Sulistrowicka jest jednym z najcenniejszych rezerwatów florystycznych na 
Dolnym Śląsku. Chronione gatunki roślin naczyniowych mają swoje siedliska na łąkach, 
stanowiących śródleśne polany. Dużymi osobliwościami są tutaj gatunki roślin: goryczka 
wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), goździk pyszny (Dianthus superbus), okratek australijski 
(Clathrus archeri) czy kosaciec syberyjski (Iris sibirica). Przedstawicielem górskich roślin 
rezerwatu jest goryczka wiosenna (Gentianella austriaca). Równie bogata i zróżnicowana jest fauna, 
wśród której występują owady, pajęczaki, płazy - traszka górska (Triturus alpestris), ptaki świstunka 
(Parus ater), ssaki ryjówka malutka (Sorex minutus) oraz nietoperze nocek duży (Myotis myotis) 
czy gacek brunatny (Plecotus auritus).

• Rezerwat Góra Radunia 
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Rezerwat krajobrazowo - geologiczny obejmuje teren położony powyżej poziomnicy 500 m. 
Występują  tutaj  niezwykle  rzadkie  i  chronione  rośliny  naczyniowe,  około  193  gatunków  oraz 
paprocie.  Na  stoku  góry  znajduje  się  zespół  leśny świetlistej  dąbrowy z  dominującym dębem 
bezszypułkowym  (Quercus  sessiliflora)  oraz  zbiorowiska  o  charakterze  stepowym  z  licznymi 
gatunkami  roślin  suchoroślowych.  Do  najpiękniejszych  roślin  tego  rezerwatu  należą:  lilia 
złotogłów,  naparstnica  zwyczajna,  wawrzynek  wilczełyko  oraz  storczykowate  -  gółka 
długoostrogowa,  kruszczyk  szerokolistny,  buławnik  wielkokwiatowy lub  buławnik  czerwony,  a 
także pięciornik siedmiolistkowy czy leniec alpejski.

• Rezerwat Góra Ślęża 
Rezerwat krajobrazowo - geologiczno - archeologiczny utworzony ze względu na ochronę 

zabytków  historycznych  i  walorów  krajobrazowych.  Ochroną  objęto  zabytki  kulturowe  oraz 
fragment drzewostanu liściastego z dorodnymi okazami drzew bukowych, jaworów i wiązów oraz 
bogatym runem leśnym z gatunkami częściowo chronionymi. 

• Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Skalna
Rezerwat geologiczno - krajobrazowy, chroniący bardzo malowniczą grupę skał gabrowych 

wraz z jej roślinnością.
• Rezerwat archeologiczny w Będkowicach

Rezerwat  archeologiczny  obejmujący  wczesnośredniowieczny  zespół  osadniczy,  który 
składa się z grodziska (VIII - XI w.) oraz cmentarzyska kurhanowego (VIII - IX w.).

W obrębie  Ślężańskiego  Parku  Krajobrazowego  poza  terenami  cennymi  przyrodniczo  i 
krajobrazowo  znalazły  się  także  liczne  miejscowości  o  wybitnych  walorach  urbanistycznych  i 
bardzo długiej  historii,  z cennymi budowlami sakralnymi,  pałacowymi i  dworskimi otoczonymi 
parkami.  Architekturze,  parkom  lub  innym  strukturom  krajobrazowym  towarzyszą  przydrożne 
kapliczki słupowe, krzyże misyjne, pogańskie kamienne rzeźby lub średniowieczne krzyże pokutne. 

  1.2  Otoczenie
Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Armii Krajowej. Jest to ulica o długości 

887 m i różnicy poziomów wynoszącym 65 m, z nawierzchnią asfaltową, łącząca drogę wyjazdową 
z  Sobótki  w  kierunku  Sulistrowic  ze  zlokalizowanym  około  100  m  od  przedmiotowej 
nieruchomości Domem Turysty „Pod Wierzycą”. 
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Dalej droga jest zamknięta dla ruchu kołowego, a w miejscu tym znajduje się punkt początkowy 
wielu tras turystycznych pieszych i rowerowych. 

 

 
Po przeciwnej stronie ulicy Armii Krajowej zlokalizowany jest przestrzenny parking oraz 

miejsce do biwakowania i wypoczynku z pięknym widokiem na Sobótkę i Wrocław.
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  1.3  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość  objęta  jest  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego 
zawartym w Uchwale Nr XII/109/11 Rady Miejskiej  w Sobótce z dnia 30 września 2011 r. „w 
sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Sobótka”.  W planie  tym 
oznakowana jest symbolem „B-UT 2”.   

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem „B-UT 2” zawiera 
§ 37 planu zagospodarowania:

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami B-UT 1, B-UT 2, B-UT 3, B-UT 4, B-UT 5 
ustala się: 

1) podstawowe przeznaczenie na usługi turystyki; 

2) dopuszczalne przeznaczenie mieszkania, parkingi oraz zieleń. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia: 

1) na terenach B-UT 1, B-UT 2 należy zastosować dwuspadowe, wielospadowe lub 
mansardowe dachy o symetrycznych połaciach, kryte dachówką lub pokryciem 
dachówkopodobnym; otwory okienne i drzwiowe należy rozmieścić symetrycznie, 
zastosować regularne podziały stolarki okiennej; 
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2  Opis ogólny nieruchomości
Działka nr 12 posiada nieregularny kształt.  Północną granicę działki stanowi ulica Armii 

Krajowej.  Od  strony  południowej  działka  bezpośrednio  sąsiaduje  ze  ścianą  lasu  porastającego 
południowe zbocze góry Wieżyca (415 m.n.p.m.).  

W granicach działki  posadowione są dwa budynki  określone  w księdze  wieczystej  jako 
budynek  „willowy”  i  budynek  „małomiejski”  oraz  budynek  techniczny  z  garażem  i  budynek 
magazynowo-gospodarczy. 
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Lokalizacja budynków:

Ponadto na działce znajdują się przeznaczone do wyburzenia sanitariaty oraz pozostałości 
betonowe  po  budynku  portierni  oraz  bezodpływowym  zbiorniku  na  nieczystości  sanitarne. 
Aktualnie szambo wraz z fundamentem portierni są usuwane.
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Działka w całości ogrodzona jest płotem z siatki stalowej w metalowych ramach.

 

 
Ciągi komunikacyjne w granicach działki utwardzone były nawierzchnią asfaltową, trylinką 

oraz płytami chodnikowymi. Aktualnie wytyczane są i przygotowywane do utwardzenia nowe ciągi 
komunikacyjne i parkingi.
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Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną. 

 

 
Niezabudowana  powierzchnia  działki  zadrzewiona  jest  roślinnością  o  charakterze  leśno-

parkowym oraz  porośnięta  jest  trawą.  Aktualnie  tereny zieleni  w granicach działki  poddane są 
pracom pielęgnacyjnym w celu przywrócenia im estetycznego wyglądu oraz poprawy wzrostu i 
rozwoju drzew i krzewów. 
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3  Opis budynków i zabudowań
  3.1  Budynek „willowy” - opis ogólny

Jest  to  budynek  z  okresu  międzywojennego,  posadowiony  na  zboczu  wzniesienia  w 
technologii tradycyjnej, murowany, piętrowy z użytkowym poddaszem z dachem dwuspadowym o 
konstrukcji drewnianej, pokrytym blachą.  Jest to budynek, który  ostatnio pełnił funkcję obiektu 
hotelowo – szkoleniowego w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Dolnośląskiej Chorągwi ZHP 
„Dom Harcerza” 
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    3.1.1 Opis stanu technicznego budynku

• fundamenty kamienne;
• ściany nadziemne z cegły ceramicznej pełnej o zróżnicowanej grubości
• cokół do wysokości przyziemia wykonany z kamienia naturalnego;
• elewacja  wykończona  tynkiem  wapienno  –  cementowym,  malowanym,  szczyty  na 

wysokości piętra wykończone drewnem;
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• ścianki działowe z cegły ceramicznej;
• strop nad piwnicą murowany, stropy między kondygnacyjnej drewniane;

 

 

 

• dach dwuspadowy, mansardowy o konstrukcji drewniane pokryty blachą;
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• rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej;

 

• schody do piwnicy kamienne, schody na piętro i poddasze o konstrukcji drewnianej;
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• stolarka okienna wykonana z PCV;

 

 

• drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, w toaletach płycinowe;

 

 



                                                                                                                                                                       Strona   19  

 
• posadzki  w  piwnicy  oraz  węzłach  sanitarnych  pokryte  płytkami  ceramicznymi,  na 

pozostałych  poziomach  posadzki  o  bardzo  zróżnicowanych  pokryciach:  na  parterze 
częściowo pokryte płytkami ceramicznymi, częściowo wyłożone parkietem, w pokojach na 
piętrze i poddaszu podłogi z desek, częściowo pokryta wykładziną PCV;
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• ściany  wewnętrzne  pokryte  tynkiem  cementowo  –  wapiennym,  w  niektórych 

pomieszczeniach wykończone boazerią drewnianą, w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni 
częściowo okładziny z płytek ceramicznych;
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    3.1.2 Instalacje.

• elektryczna światła i siły podtynkowa zasilana z miejskiej sieci napowietrznej;
• wodna i kanalizacyjna podłączone do magistrali miejskich
• urządzenia sanitarne o dużym stopniu zużytkowania;
• instalacja centralnego ogrzewania na bazie własnego pieca olejowego;
• grzejniki  w większości  wymienione na panelowe w bardzo dobrym stanie  technicznym, 

pozostałe żeliwne, żeberkowe w dobrym stanie technicznym; 
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• w salonie kominek; 
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  3.2  Budynek „małomiejski”
    3.2.1 Opis ogólny

Jest  to  budynek  z  okresu  międzywojennego,  posadowiony  na  zboczu  wzniesienia  w 
technologii tradycyjnej, murowany, piętrowy z użytkowym poddaszem z dachem dwuspadowym o 
konstrukcji drewnianej, pokrytym blachą.  Jest to budynek, który  ostatnio pełnił funkcję obiektu 
biurowo – mieszkalnego w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Dolnośląskiej Chorągwi ZHP 
„Dom Harcerza”. 
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    3.2.2 Opis stanu technicznego budynku

Budynek aktualnie poddany jest remontowi kapitalnemu.

• fundamenty kamienne;
• ściany  piwnic  z  cegły  ceramicznej  pełnej  obłożone  z  zewnątrz  kamieniem,  ściany 

nadziemne o konstrukcji drewnianej, ryglowe
• cokół do wysokości przyziemia wykonany z kamienia naturalnego;
• elewacja wykończona deskami;
• stropy drewniane;
• dach dwuspadowy o konstrukcji drewniane pokryty blachą;
• rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej;
• schody na poddasze o konstrukcji drewnianej;
• stolarka okienna drewniana, podwójna;
• drzwi wewnętrzne drewniane płytowe;
• posadzki  w piwnicy  betonowe,  w pokojach  na  piętrze  i  poddaszu  podłogi  drewniane  z 

okładziną z płyt pilśniowych twardych, w pomieszczeniach sanitarnych – płytki ceramiczne;
• ściany  wewnętrzne  pokryte  tynkiem  cementowo  –  wapiennym,  w  pomieszczeniach 

sanitarnych częściowo okładziny z płytek ceramicznych;
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Dokumentacja fotograficzna:
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    3.2.3 Instalacje.

• energetyczna zasilana z miejskiej sieci;
• wodna i kanalizacyjna podłączone do magistrali miejskich
• urządzenia sanitarne o dużym stopniu zużytkowania;
• instalacja centralnego ogrzewania na bazie własnego pieca olejowego;
• grzejniki  w większości  wymienione na panelowe w bardzo dobrym stanie  technicznym, 

pozostałe żeliwne, żeberkowe w dobrym stanie technicznym; 
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  3.3  Budynek techniczny z garażem

    3.3.1 Opis ogólny
Jest to budynek posadowiony w latach 80-tych ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej, 

parterowy,  wolnostojacy,  bez  podpiwniczenia,  z  dachem  płaskim,  o  konstrukcji  żelbetowej, 
składający się z dwóch boksów i pomieszczenia gospodarczego. 

 

 

    3.3.2 Opis techniczny budynku.

• fundamenty z betonu żwirowego zbrojonego;
• ściany z cegły ceramicznej, pełnej;
• stropodach jednospadowy z elementów żelbetowych, prefabrykowanych;
• dach pokryty papa na lepiku;
• bramy dwuskrzydłowe, drewniane z desek;
• posadzka betonowa;
• tynki zewnętrzne i wewnętrzne z zaprawy cementowo – wapiennej;

Budynek posiada podłączenie do sieci energetycznej
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  3.4  Budynek magazynowo-gospodarczy

    3.4.1 Opis ogólny
Jest to budynek posadowiony w latach 80-tych ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej, 

parterowy,  wolnostojacy,  bez  podpiwniczenia,  z  dachem  płaskim,  o  konstrukcji  żelbetowej, 
składający się z trzech pomieszczeń. 

 

    3.4.2 Opis techniczny budynku

• fundamenty z betonu żwirowego zbrojonego;
• ściany z cegły ceramicznej, pełnej;
• stropodach jednospadowy z elementów żelbetowych, prefabrykowanych;
• dach pokryty papa na lepiku;
• bramy dwuskrzydłowe, drewniane z desek;
• posadzka betonowa;
• tynki zewnętrzne i wewnętrzne z zaprawy cementowo – wapiennej;

Budynek posiada podłączenie do sieci energetycznej
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