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BIULETYN RADY MIEJSKIEJ KARPACZA PISMO BEZPŁATNE

Wnioski do Studium 
rozstrzygnięte!

d  Budżet Obywatelski Karpacza na 
2020r. – wybór zadań rozstrzygnięty

„W dniach 07-11.10.2019r. odbyły się spotkania informacyjne zwią-
zane z Budżetem Obywatelskim miasta Karpacza na 2020r., w każ-
dej ze stref przeprowadzono głosowania nad projektami ogólno-
miejskimi, oraz strefowymi. Zainteresowanie mieszkańców nie-
wielkie w szczególności w strefie 3-Karpacz Dolny, gdzie w spotka-
niu informacyjnym uczestniczyło 4 mieszkańców w tym dwoje 
radnych”.   j  7

d  Opłaty za parkowanie na terenie 
Ośrodka Zdrowia

„Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej Karpacza na po-
siedzeniu odbytym w dniu 21 sierpnia 2019r. interweniowała 
w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie na terenie Ośrodka 
Zdrowia w Karpaczu. Jak ustaliła Komisja Burmistrz miasta Karpa-
cza nie wyrażał zgody na podnajem części nieruchomości stano-
wiącej parking, a posadowienie parkomatu jest niezgodne z zawar-
tą umową dzierżawy”. j  6

d  Badanie opinii mieszkańców

„Miasto dla mieszkańców- nie da się tutaj żyć w okresie dużego ru-
chu turystycznego, jest za dużo hoteli, miasto i ulice nie są z gumy! 
Byle tylko kasę zarobić. Jako osoba która nie prowadzi swojego bi-
znesu hotelarskiego na każdy okres wzmożonego ruchu jestem 
zmuszona wyjeżdżać jak najdalej. Brak wody, brak możliwości 
przemieszczania się  autem, brak miejsc parkingowych, brak kultu-
ry! Na deptaku cepeliada, oscypki które w żaden sposób nie są 
związane z naszym regionem, stoiska z ciupagami.”  j 12–15
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Wykaz wniosków złożonych na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz

Wnioski osób fizycznych i prawnych złożone po wyznaczonym przez Burmistrza terminie ustalonym na dzień 23.03.2018 r.

Wykaz wniosków złożonych na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz

 Wnioski osób fizycznych i prawnych złożone w wyznaczonym przez Burmistrza terminie ustalonym na dzień 23.03.2018 r.

Miejsce posiedzenia:  biuro Rady Miejskiej Karpacza.
Czas trwania posiedzenia:   - rozpoczęcie godzina    8.15
                                                 - zakończenie godzina  12.10    

Nagranie audio  obrad stanowi załącznik do protokołu.

ad 1.  Przewodniczący Grzegorz Kubik o godz. 8.00, w biurze Rady Miejskiej Karpacza oficjalnie doko-
nał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczy 7 radnych na 10 członków Komisji (nieobecni  
radni: Janusz Motylski, Daniel Ryczkowski i Joanna Staniszewska). W posiedzeniu Komisji uczestniczy 
również mieszkanka Karpacza (zgodnie z listą obecności). Komisja posiada kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.

ad 2. Przewodniczący komisji odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wnioski do porządku posiedzenia.
3. Praca nad materiałami przygotowanymi przez projektanta Studium.
4. Wnioski .
5. Zamknięcie posiedzenia.

Wniosków do porządku obrad  nie zgłoszono

ad 3. Uczestnicy obrad przystąpili do analizy rozpatrzonych wniosków do studium.
W tym miejscu w posiedzeniu komisji uczestniczył pracownik Ref. IGN pan Adrian Domagała.
Członkowie komisji zadawali pytania dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do Studium a pan 
Adrian Domagała udzielał odpowiedzi i wyjaśnień.

ad 4.  Wnioski komisji:
16.  Komisja po zapoznaniu się z wykazem wniosków do studium, złożonych w ustalonych terminie na 

dzień 23.03.2018 r., negatywnie ocenia  wnioski:
1. str 1, liczba porządkowa: 2, 6, 7;
2. str 2, liczba porządkowa: 17, 20, 23;
3.  str 6, liczba porządkowa: 24 (treść wniosku nr 175), 24 (treść wniosku nr 177), 33 (treść wniosku nr 

1,2,3);

4. str 7, liczba porządkowa: 34, 35, 36, 37, 38, 39 (treść wniosku nr 1,2);
5. str 8, liczba porządkowa: 39 (treść wniosku nr 3), 40, 41, 42 ,43, 44;
6. str 10, liczba porządkowa: 54, 56, 62.
Za – 7  głosów,   przeciw – 0, wstrzymał się – 0.

17. Komisja negatywnie ocenia wnioski złożone  po wyznaczonym przez burmistrza terminie.
Za – 5 głosów, przeciw – 0,  wstrzymał się – 2.

18. Komisja wnioskuje o wprowadzenie zapisu:
1. KS na str 1,  do wniosku L. p. 1;
2. str 2,  L. p. 19 (na działkach 271, 269/3, 267, 232/7, 219, 220)  - pozostawić w część jako US;
3. str 3, L. p. 23 (treść wniosku 137) -  przeznaczyć w całości na KS;
4. str 4, L. p. 24 (treść wniosku 152)  - pozyskanie nowych terenów sportowych;
5. str 5, L. p. 24 (treść wniosku 161,162) – utworzenie terenów narciarskich w tych obszarach;
6. str 6, L. p. 24 (treść wniosku 175) – uwzględnić budowę zbiornika retencyjnego.
Za –  7 głosów, przeciw – 0, wstrzymał się – 0.

W tym miejscu z sali obrad wyszła randa Irena Seweryn.

19. W nawiązaniu do obowiązującego studium Komisja wnioskuje o uwzględnienie w sporządzonym 
studium terenów narciarskich, w rejonie Góry Świerkowiec i Czarnej Góry.
Za – 6 głosów, przeciw – 0, wstrzymał się – 0.

ad 5. Przewodniczący  komisji o godz. 12.10 zamknął posiedzenie komisji.  

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Główny Specjalista ds Rady Miejskiej
Bożena  Bober

Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                                                                      Grzegorz  Kubik

PROTOKÓŁ NR  5/19 z posiedzenia Komisji doraźnej ds. konsultacji sporządzenia  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Karpacza z dnia  30 września 2019 r.

Lp. Data wpływu 
wniosku

Treść wniosku Oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy wniosek

Rozstrzygnięcie Burmistrza w 
sprawie rozstrzygnięcia wniosku

Uwagi

1 27.08.2018 przeznaczeni działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług turystycznych

109/4 uwzględniony

2 3.06.2019 zmiana działek leśnych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 647/1, 661 uwzględniony

Lp. Data wpływu 
wniosku

Treść wniosku Oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy wniosek

Rozstrzygnięcie Burmistrza w 
sprawie rozstrzygnięcia wniosku

Uwagi

1 27.02.2018 przeznaczenie działki na lodowisko w zimie, w pozostałym okresie na 
sport i rekreację w tymczasowym namiocie

221/14 uwzględniony rozszerzenie istniejących zapisów mpzp (tereny tras i 
urządzeń narciarskich)

2 7.03.2018 przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 108 uwzględniony

3 5.03.2018 przeznaczenie działki na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług turystycznych

109/3 uwzględniony

4 8.03.2018 przeznaczenie działki pod tereny usług turystycznych, komercyjnych 
i handlu

544 uwzględniony

5 15.03.2018 przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną i usługi turystyczne 115/1 uwzględniony

6 15.03.2018 przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną i usługi turystyczne 115/2 uwzględniony

7 19.03.2018 przeznaczenie działek pod zabudowę jednorodzinną 91 uwzględniony

8 19.03.2018 przeznaczenie działek pod zabudowę jednorodzinną 92/3 uwzględniony

9 19.03.2018 ujęcie ody z infrastrukturą towarzyszącą, stacja uzdatniania wody i 
zbiornik wraz z infrastrukturą towarzyszącą

47/358, 52/442, 481/2, 344, 
256/2, 271, 269/3, 266/7, 232/7, 
267, 236/2, 236/1, 219, 220

uwzględniony

10 19.03.2018 przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną 62 uwzględniony

11 20.03.2018 przeznaczeni działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług turystycznych

109/4 uwzględniony

12 20.03.2018 przeznaczenie działek pod tereny rekreacyjnosportowe, plac zabaw 
„park Skałka”

419, 420, 410/2 uwzględniony

13 21.03.2018 przeznaczenie działki na tereny mieszkalno- usługowe 115/1 uwzględniony

14 22.03.2018 140. wykluczyć możliwość powstawania sklepów wielkopowierzchnio-
wych

obszar miasta uwzględniony

15 22.03.2018 144. centralny parking buforowy przy ul. Wielkopolskiej i Przewodników 
Górskich

obszar miasta uwzględniony

16 22.03.2018 144. przebudowa ronda przy ul. Konstytucji 3 Maja-Obrońców Pokoju obszar miasta uwzględniony

17 22.03.2018 151.stworzenie sieci ciągów spacerowych przy zaporze wodnej na 
Łomnicy wraz z ul. Rybacką

obszar miasta uwzględniony

18 22.03.2018 151. stworzenie drogi czterech żywiołów z terenem leśnych od  
ul. Poznańskiej do wodospadu nad Łomnicą

obszar miasta uwzględniony

19 22.03.2018 156. zmienić przeznaczenie działek na tereny zieleni parkowej i 
rekreacyjnej

544, 254, 255, 266/7, uwzględniony

20 22.03.2018 166. rozbudowa cmentarza 267/515 uwzględniony

21 22.03.2018 167. poszerzenie pasa drogi pod miejsca parkingowe ul. Strażacka uwzględniony

22 21.03.2018 bud. dolnej i górnej stacji kolei narciarskiej o pow.100 m2, wyciągu  
o dł. 300 m, dwóch tras arciarskich szer. 30 m. o różnicy wys. 65 m  
z wylesieniem 2 ha

519 uwzględniony

23 21.03.2018 poszerzenie istniejącej nartostrady przy 6 osobowej kolei linowej z 
wylesieniem 0,8 ha

519 uwzględniony

24 22.03.2018 tereny leśne-obszary przeznaczone pod zainwestowanie kubaturowe 
i zagospodarowanie z ograniczeniami przestrzennymi na cele 
turystyczne, sportowe, edukacyjne i rekreacyjne. Tereny rekreacyjne 
narciarstwa z infrastrukturą towarzyszącą, wyciągi i trasy

268/377, 294, 526, 44/428, 
386/2, 50/439, 51/440, 52/442, 
531, 68/456, 58/449, 88/458, 
67/455

uwzględniony

26 23.03.2018 zmiana funkcji na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 123/1 uwzględniony

27 23.03.2018 przeznaczenie działek na tereny zieleni parkowej oraz rekreacji 544, 254, 255, 260/23, uwzględniony

28 23.03.2018 przeznaczenie działki na tereny zieleni parkowej oraz rekreacji 241/8 uwzględniony

29 23.03.2018 zakaz budowy obiektów powyżej dwóch kondygnacji, zachowanie 
charakteru zabudowy tradycyjnej, ograniczenie współczynników 
zabudowy

931 uwzględniony

30 23.03.2018 25. stworzenie kompleksu przyrodniczoarchitektonicznego w ciągu ul. 
Rybackiej

obszar miasta uwzględniony

Z prac Komisji doraźnej 
ds. konsultacji sporządzenia  
Studium uwarunkowań...

Sporządzane obecnie Studium jest 
podstawowym dokumentem kreują-
cym politykę przestrzenną naszego 
miasta, ukazującym gospodarcze 

i przestrzenne perspektywy jego rozwoju.

Mając na uwadze transparentność i przejrzy-
stość podejmowanych działań w tym zakresie 
przedstawiam jako Przewodniczący Komisji wy-
kaz wniosków, które zostały uwzględnione 
przez Burmistrza miasta Karpacza. RED.

NA POSIEDZENIU KOMISJI, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 30 
WRZEŚNIA 2019R. CZŁONKOWIE KOMISJI ZAPOZNALI SIĘ 
W WYKAZEM WNIOSKÓW ROZSTRZYGNIĘTYCH PRZEZ 
BURMISTRZA  ZŁOŻONYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE DO 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA KARPACZA.
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KARPACZU DZIAŁ 
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH INFORMUJE, ŻE REALIZACJA PROGRAMU 
RODZINA 500+ PRZEDSTAWIA SIĘ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ TABELĄ:

 

Okres 2016 (IV - XII) 2017 (I - XII) 2018 (I - XII) 2019 (I - X)

Liczba rodzin 222 209 187 235

Kwota  
wypłaconych 
świadczeń

1436048,20 1832675,40 1693253,70 1821437,50

Ponadto informujemy, że liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych wzrosła wraz z wprowa-
dzeniem programu Rodzina 500+ dla przykładu: w roku 2015 przed wprowadzeniem ustawy z dnia 11 
lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r.,  poz. 2134) świadczenia rodzin-
ne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 
2220) pobierało 152 rodziny, natomiast w roku 2016 liczba ta wzrosła do 195.

STARSZY INSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu 
informuje, że akta osobowe i płacowe osób, które 
były zatrudnione w Funduszu Wczasów Pracow-
niczych na terenie Karpacza, zostały przejęte 
przez Archiwum Państwowe w Warszawie.

Dane adresowe:
Archiwum Państwowe w Warszawie 
Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej  
w Milanówku 
ul. Okrzei 1, 
05-822 Milanówek 
tel: (22)72476 05.

Szersze informacje można uzyskać kontaktując się 
pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Karpaczu z panem Lucjanem 
Soszką nr telefonu 757618595.  

Informacje z MOPS w Karpaczu

ZGODNIE Z CZERWCOWĄ 
NOWELIZACJĄ KARTY 
NAUCZYCIELA NAUCZYCIELOWI, 
KTÓREMU POWIERZONO 
SPRAWOWANIE FUNKCJI 
WYCHOWAWCY KLASY, 
PRZYSŁUGUJE DODATEK 
FUNKCYJNY W MINIMALNEJ 
WYSOKOŚCI 300 ZŁ. 

Radni na sesji Rady Miejskiej Karpacza, która od-
była się w dniu 28.08.2019r. zdecydowali, że doda-
tek ten wyniesie 600 zł. To swoisty ukłon w stronę 
nauczycieli wykonujących tą ciężką i odpowie-
dzialną pracę na rzecz naszych dzieci. Jak dono-
szą serwisy prasowe, jest to prawdopodobnie 
najwyższa wysokość dodatku określonego przez 
samorząd w Polsce, w Warszawie np. wynosi jedy-
nie 480 zł.   

RED.

Radni z Karpacza zdecydowali  
- 600 zł dodatku za wychowawstwo!

W DNIU 30 SIERPNIA 2019R. O GODZINIE 13:00 W URZĘDZIE 
MIEJSKIM W KARPACZU ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE WRĘCZENIE 
LISTU GRATULACYJNEGO, ORAZ ODZNAK MEDALI WRAZ 
Z LEGITYMACJAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 
PAŃSTWA EWY ORAZ MIECZYSŁAWA OSAK OD PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANA ANDRZEJA DUDY.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczał Burmistrz Miasta Karpacza Pan Radosław Jęcek. 
Gratulacje składał również Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza Pan Tobiasz Frytz.  RED.

Małżeńskie medale

Stawki podatków na 2020r. ustalone
UCHWAŁA NR XIV/169/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieru-
chomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 5 ust.1 i 4, art. 20b, 
art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 poz. 1170 ze 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości ustala 
się następująco:

1) od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł 
od 1 m² powierzchni;

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha po-
wierzchni;

c)  niezabudowanych objętych obszarem rewitali-
zacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 
r. poz. 1023 ze zm.), i położonych na tere-
nach, dla których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabu-
dowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłączenie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w ży-
cie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym cza-
sie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego - 3,09 od 
1 m² powierzchni;

d)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pub-

licznego przez organizacje pożytku publiczne-
go – 0,49 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej;
b)  związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;
c)  zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 10,98 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej;

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmio-
ty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej;

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pub-

licznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 7,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli:
a)  skoczni narciarskich, rynien snowboardowych – 

0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych;

b)  wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego od-
prowadzania ścieków w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków (Dz.U z 2019 r. poz. 1437) - 0,6% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

c)  wyciągów narciarskich – 1 % ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych;

d)  pozostałych - 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych.

RED
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Opłaty za parkowanie 
na terenie Ośrodka 
Zdrowia w Karpaczu
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej Karpacza na posiedzeniu odbytym w dniu 21 sierpnia 
2019r. interweniowała w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie na terenie Ośrodka Zdrowia w Kar-
paczu.   RED.

WYNIKI GŁOSOWANIA W STREFIE 1  
– KARPACZ GÓRNY
1. Głosowanie:
1) wydano 59 kart do głosowania;
2) z urny wyjęto 59 kart do głosowania;
3) kart ważnych 43;
4) kart nieważnych 16.
2. Głosy ważne oddane na poszczególne za-
dania ogólnomiejskie:
1) Wykonanie utwardzenia drogi do dolnego par-
kingu przy cmentarzu - 1 głos;
2) Poprawa dostępności ścieżek spacerowych - 0 
głosów;
3) Integracja sportowa mieszkańców Karpacza - 
42 głosy.
3. W strefie 1 – Karpacz Górny – nie przepro-
wadzano głosowania na projekt strefowy. 
W wyniku naboru wniosków do Budżetu Obywa-
telskiego Karpacza na rok 2020 zgłoszono wy-
łącznie jeden projekt – Uliczna siłownia Street 
Workout na kwotę 50.000,00 zł, który to projekt 
będzie realizowany w ramach BOK w roku 2020.

WYNIKI GŁOSOWANIA W STREFIE 2  
– KARPACZ CENTRUM
1. Głosowanie:
1) wydano 13 kart do głosowania;
2) z urny wyjęto 13 kart do głosowania;
3) kart ważnych 13;
4) kart nieważnych 0.
2. Głosy ważne oddane na poszczególne za-
dania ogólnomiejskie:
1) Wykonanie utwardzenia drogi do dolnego par-
kingu przy cmentarzu - 8 głosów;
2) Poprawa dostępności ścieżek spacerowych - 2 
głosy;
3) Integracja sportowa mieszkańców Karpacza - 3 
głosy.
3. Głosy ważne oddane na poszczególne za-
dania strefowe:
UWAGA!
Protokół głosowania sporządzony na spotkaniu 
informacyjnym dnia 9 października 2019 r. przez
komisję skrutacyjną, w skład której wchodzili 
Radni Rady Miejskiej Karpacza, zawierał błąd ra-
chunkowy dotyczący obliczenia głosów na po-
szczególne zadania strefowe. W protokole wska-
zano co następuje:
1) Czysta ulica i okolica = EKO Karpacz - 1 głos;
2) Rekreacja i wypoczynek w Karpaczu - 5 gło-
sów;
3) Rozbudowa istniejącego monitoringu miej-
skiego - 6 głosów.
Mimo uznania przez komisję skrutacyjną wszyst-
kich kart (13) do głosowania za ważne suma gło-
sów oddanych na zadania strefowe wynosiła 12.
W związku z powyższym komisja skrutacyjna, 
pismem z dnia 10 października 2019 r. (data wpły-
wu do Urzędu Miejskiego w Karpaczu: 11.10.2019 
r.), zwróciła się do Burmistrza Karpacza z wnio-

skiem o ponowne przeliczenie głosów. Do po-
nownego przeliczenia głosów przez komisję 
skrutacyjną doszło dnia 11 października 2019 r. na 
spotkaniu informacyjnym w strefie 4. W pracach 
komisji skrutacyjnej brał udział wnioskodawca 
zadania, które pierwotnie uznano za wybrane do
realizacji. W wyniku ponownego przeliczenia 
głosów stwierdzono, że głosy ważne oddane na
poszczególne zadania strefowe to:
1) Czysta ulica i okolica = EKO Karpacz - 1 głos;
2) Rekreacja i wypoczynek w Karpaczu - 6 gło-
sów;
3) Rozbudowa istniejącego monitoringu miej-
skiego - 6 głosów.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, że 2 zadania 

otrzymały tę samą liczbę głosów. Z uwagi na za-
istnienie tej okoliczności, zgodnie z § 12 ust. 3 
uchwały nr IX/95/19 Rady Miejskiej Karpacza 
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Budżetu Obywa-
telskiego Karpacza, Burmistrz Karpacza przepro-
wadził w obecności komisji skrutacyjnej losowa-
nie, w wyniku którego do realizacji w Strefie 2 w Bu-
dżecie Obywatelskim Karpacza na rok 2020 wyło-
niono zadanie pod nazwą Rekreacja i wypoczy-
nek w Karpaczu.

WYNIKI GŁOSOWANIA W STREFIE 3  
– KARPACZ DOLNY
1. Głosowanie:
1) wydano 4 karty do głosowania;

2) z urny wyjęto 4 karty do głosowania;
3) kart ważnych 4;
4) kart nieważnych 0.
2. Głosy ważne oddane na poszczególne za-
dania ogólnomiejskie:
1) Wykonanie utwardzenia drogi do dolnego par-
kingu przy cmentarzu - 4 głosy;
2) Poprawa dostępności ścieżek spacerowych - 0 
głosów;
3) Integracja sportowa mieszkańców Karpacza - 0 
głosów.
3. W strefie 3 – Karpacz Dolny – nie przepro-
wadzano głosowania na projekt strefowy. 
W wyniku naboru wniosków do Budżetu Obywa-
telskiego Karpacza na rok 2020 w strefie 3 zgło-
szono wyłącznie 2 projekty – Ścieżka szutrowa na 
kwotę 35.000,00 zł oraz Uporządkowanie byłego 
placu kolejowego celem utworzenia tymczaso-
wego parkingu i lepszej komunikacyjności na 
kwotę 15.000,00 zł. Zadania te zmieściły się w puli 
środków przewidzianych dla strefy 3 i będą reali-
zowany w ramach BOK w roku 2020.

WYNIKI GŁOSOWANIA W STREFIE 4  
– OSIEDLE SKALNE
1. Głosowanie:
1) wydano 11 kart do głosowania;
2) z urny wyjęto 11 kart do głosowania;
3) kart ważnych 11;
4) kart nieważnych 0.
2. Głosy ważne oddane na poszczególne za-
dania ogólnomiejskie:
1) Wykonanie utwardzenia drogi do dolnego par-
kingu przy cmentarzu - 5 głosów;
2) Poprawa dostępności ścieżek spacerowych - 1 
głos;
3) Integracja sportowa mieszkańców Karpacza - 5 
głosów.
3. W strefie 4 – Osiedle Skalne – nie przepro-
wadzano głosowania na projekt strefowy. 
W wyniku naboru wniosków do Budżetu Obywa-
telskiego Karpacza na rok 2020 w strefie 4 nie 
zgłoszono żadnego projektu.

ZBIORCZY WYNIK GŁOSOWANIA  
NAD ZADANIAMI OGÓLNOMIEJSKIMI  
PO PRZEPROWADZENIU GŁOSOWANIA  
W 4 STREFACH
Głosy ważne oddane na poszczególne zada-
nia ogólnomiejskie:
1) Wykonanie utwardzenia drogi do dolnego par-
kingu przy cmentarzu - 18 głosów;
2) Poprawa dostępności ścieżek spacerowych - 3 
głosy;
3) Integracja sportowa mieszkańców Karpacza - 
50 głosów.
W wyniku zliczenia głosów z 4 stref Budżetu Oby-
watelskiego Karpacza na rok 2020 do realizacji wy-
brano zadanie ogólnomiejskie pod nazwą „Inte-
gracja sportowa mieszkańców Karpacza”. RED/BIP 

Budżet Obywatelski Karpacza na 2020r.  
– wybór zadań rozstrzygnięty!
W DNIACH 07-11.10.2019R. ODBYŁY SIĘ SPOTKANIA INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z BUDŻETEM OBYWATELSKIM MIASTA KARPACZA NA 2020R., 
W KAŻDEJ ZE STREF PRZEPROWADZONO GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI OGÓLNOMIEJSKIMI ORAZ STREFOWYMI – WYNIKI GŁOSOWANIA 
W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

MODERNIZACJA ŚCIEŻKI SZUTROWEJ-WODOSPAD W KARPACZU, DOŚWIETLENIE POSTACI „DUCHA GÓR” LAMPĄ 
KOLOROWĄ TYPU LED, MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ OPISUJĄCEJ PRZEMIANĘ DUCHA GÓR W BLASZANE POSTACIE 
ZWIERZĄT WYSTĘPUJĄCYCH W PARKU.

PRZYGOTOWANIE TERENU WRAZ Z ZAKUPEM URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. KARKONOSKIEJ 53 PRZY 
ISTNIEJĄCYM PLACU ZABAW.

GMINA KARPACZ PRZYSTĄPIŁA 
DO REALIZACJI ZADANIA 
POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE 
I BUDOWIE OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA, 
WYŁONIONA W PRZETARGU 
FIRMA ENERGOBEST  SIECI 
I INSTALACJE WYKONA TO 
ZADANIE ZA KWOTĘ 
7.232.489,79 ZŁ BRUTTO. 

d  Z ramienia Gminy wykonywanie prac nadzoruje 
inspektor nadzoru Pan Zbigniew Pawlukiewicz, 
pracownikiem odpowiedzialnym za przebieg 
inwestycji jest Pani insp. Magdalena Szymań-
ska.  

d  Z ramienia wykonawcy prace nadzoruje kie-
rownik budowy Pan Grzegorz Młynek a koordy-
natorem prac jest Pan Łukasz Gałęzyka.

Planowany termin zakończenia realizacji inwesty-
cji zgodnie z zawartą umową przewidziany jest na 
31.12.2020r. 

RED.

Będzie 
nowe 
oświetlenie 
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W wydarzeniu wzięli udział polity-
cy, samorządowcy przedstawi-
ciele, środowiska sportowego 
mieszkańcy i uczniowie szkół 

w Karpaczu. Mieszkańcom Karpacza burmistrz 
dedykował pierwszy w historii miasta mityng 
lekkoatletyczny Karpacz Athletics Open, w któ-
rym zmagali się najlepsi polscy lekkoatleci m.in. 
Piotr Lisek, Piotr Małachowski oraz Konrad Buko-
wiecki, który u stóp Śnieżki pobił swój rekord ży-
ciowy.
Umowa na przebudowę stadionu miejskiego 
w Karpaczu podpisana została  w dniu 31 lipca 
2017r., wartość zamówienia określona w umo-
wie opiewała na kwotę 23.998.000,00 zł  do 
umowy tej zostało zawartych 9 aneksów, osta-
teczna wartość zadania określona w aneksie nr 
9 z dnia 31 lipca 2019r. wyniosła 25.704.061,02 zł 

(dwadzieścia pięć milionów siedemset cztery 
tysiące sześćdziesiąt jeden złotych). Stadion wy-
konany miał być w terminie 18 miesięcy od daty 
przekazania placu budowy, termin wykonania 
zadania przesuwany był trzykrotnie-aneksem 
nr 3 z dnia 23.10.2018r., aneksem nr 7 z dnia 
13.06.2019r., aneksem nr 9 z dnia 31.07.2019r. 
Ostateczny termin wykonania robót określono 
na dzień 19 sierpnia 2019r., dodatkowymi kosz-
tami realizacji tej inwestycji było sporządzenie 
projektu budowlanego na kwotę 148.830,00zł, 
oraz rozbiórka obiektu budynku mieszczącego 
się na stadionie, która wyniosła 145.000,00zł. Na 

obecną chwilę ( na dzień 21.10.2019r.) nie jest 
znany ostateczny koszt przebudowy/rozbudo-
wy stadionu miejskiego w Karpaczu.
W dniu 20 września 2019r. w drodze zarządzenia 
Burmistrza o nr 0050.155.2019 oddano w najem 
dwa lokale usługowe na stadionie o pow. 44m ² 
dla firmy Handlowo-Usługowej ORBI-SPORT. 
W dniu 02 października 2019r. Gmina Karpacz 
wyłoniła wykonawcę usługi dotyczącej pielęg-
nacji murawy sportowej z trawy naturalnej sta-
dionu, koszt rocznych prac pielęgnacyjnych wy-
niesie 10.800,00 zł. brutto. 

WWW.KARPACZ.PL, RED.

UCHWAŁA NR XIII/147/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie regulaminu Stadionu im. Ireny Szewińskiej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309 i 1696), uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin Stadionu im. Ireny Szewińskiej w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
§ 2. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych usytuowanych na terenie Stadionu. 
§ 3. Traci moc uchwała nr XV/106/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Karpaczu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Tobiasz Frytz

Id: A99BA1B8-C39F-48DD-8BFA-1BC0DF8586CD. Podpisany Strona 1

Elektronicznie podpisany przez:
TOBIASZ FRYTZ; GMINA KARPACZ
dnia 25 września 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/129/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Karpacza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz.712 z późn.zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Powierza się Burmistrzowi Karpacza określenie wysokość opłat za korzystanie ze stadionu lekkoatletycznego w Karpaczu pn. "Stadion im. Ireny Szewińskiej" do dnia 1 września 2020 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Karpacza

Tobiasz Frytz

Id: 810A3439-FA40-4B9F-9575-A659DDA41043. Podpisany Strona 1

Elektronicznie podpisany przez:
TOBIASZ FRYTZ; GMINA KARPACZ
dnia 28 sierpnia 2019 r.Otwarcie stadionu 

lekkoatletycznego 
im. Ireny Szewińskiej  
w Karpaczu
12 WRZEŚNIA OFICJALNIE OTWORZYLIŚMY STADION IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KARPACZU. GOŚCIEM 
HONOROWYM UROCZYSTOŚCI BYŁ MĄŻ I TRENER PATRONKI STADIONU PAN JANUSZ SZEWIŃSKI.

# 
 

Gmina Karpacz wyłoniła wykonawcę usługi dotyczącej pielęgnacji 
murawy sportowej z trawy naturalnej stadionu, koszt rocznych prac 
pielęgnacyjnych wyniesie 10.800,00 zł. brutto. 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE 
STADIONU BĘDZIE USTALAŁ 
BURMISTRZ ZGODNIE Z PODJĘTĄ 
PRZEZ RADNYCH UCHWAŁĄ.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE 
STADIONU RADA MIEJSKA KARPACZA 
UCHWALIŁA NA SESJI  W DNIU  
25 WRZEŚNIA 2019 R.
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wii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. 
Jest to kościół świętokrzyskiego opactwa Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej, najstarsze 
polskie sanktuarium, miejsce szczególnego kultu 
w XV w., - piękny Sandomierz położony nad Wisłą 

na siedmiu wzgórzach (z tego powodu nazywa-
nym czasem „małym Rzymem”), - Bazylikę kate-
dralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny zlokalizowaną w centrum Kielc na Wzgó-
rzu Zamkowym i będącą jednym z najcenniej-

szych zabytków mia-
sta oraz Pałac Bisku-
pów Krakowskich, 
w którym mieści 
s i ę  M u z e u m 
Narodowe, - 
w powrotnej 
drodze poje-
c h a l i ś m y 
jeszcze do 
Muzeum Wsi 
K i e l e c k i e j 
w To k ar ni , 
które jest Par-
kiem Etnogra-
ficzny z 38 za-
b y t k o w y m i 
obiek tami bu-
downictwa drew-
nianego (chatami, 
wiatrakiem, kuźnią , 
dworkiem, kościołem...).
Wracaliśmy trochę zmęczeni, 
ale pełni wrażeń i wzbogaceni 
o wspomnienia z pięknych zakątków 
Polski. IWONA GUCWA 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ko-
lejny raz z Urzędu Miasta Karpacza w ra-
mach wsparcia organizacji pozarządo-
wych oraz środków własnych naszego 

Stowarzyszenia Integracyjnego Osób Niepełno-
sprawnych Ruchowo „My też potrafimy”, w dniach 
23 – 25 sierpnia byliśmy na interesującej i bardzo 
przyjemnej wycieczce integracyjnej w święto-
krzyskim i w Sandomierzu.  
Wśród uczestników m.in. było 6 osób niepełno-
sprawnych w tym 3 na wózkach inwalidzkich oraz 
mieszkańcy Karpacza.
Pogoda była wspaniała i humory dopisały. Wszy-
scy pomagali sobie na wzajem.  Wspólnymi siłami 
pokonywaliśmy różne trudności i dzięki temu 
w ciągu 3 dni udało nam się odwiedzić sporo inte-
resujących miejsc.  Zwiedziliśmy: - muzeum im. 
Przypkowskich w Jędrzejowie specjalizujące się 
głównie w prezentacji zegarów i przyrządów as-
tronomicznych, których kolekcję w 1895 r. zapo-
czątkował lekarz Feliks Przypkowski, - Jaskinię Raj 
położoną w pobliżu Chęcin, 11 km od Kielc, która 
wyróżnia się wyjątkowo bogatą, różnorodną i do-
brze zachowaną szatą naciekową i należy do uni-
katowych w Polsce obiektów krasowych, -  Bazyli-
kę mniejszą pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relik-

Wycie czka w świętokrzyskie 
i do Sa ndomierza 

11

§ 1
1.  Regulamin Stadionu im. Ireny Szewińskiej, zwany dalej Regulami-

nem, określa zasady korzystania z obiektu wielofunkcyjnego, zwa-
nego dalej Stadionem, którego właścicielem jest Gmina Karpacz.

2.  Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu przy ul. Polskich 
Olimpijczyków 1 w Karpaczu.

§ 2
1.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Gminie lub Organizatorze, do-

tyczy to odpowiednio właściciela obiektu i podmiotu, który jest 
organizatorem treningów, imprez, wydarzeń, w tym imprez maso-
wych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeń-
stwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 z późn. zm.).

2.  Stadion jest obiektem wielofunkcyjnym, na którym odbywają się 
treningi, rozgrywane są zawody sportowe oraz organizowane 
i przeprowadzane inne imprezy, w tym m.in. artystyczno-rozryw-
kowe, kulturalne, a także prowadzona jest działalność rekreacyjna, 
handlowa i usługowa, w tym biurowa, parkingowa oraz gastrono-
miczna.

3.  Komercyjna działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, ar-
tystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, filmo-
wanie, wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się wyłącz-
nie za zgodą Gminy.

4.  Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Gminy, zabrania się prze-
prowadzania wszelkich akcji o charakterze marketingowo-sprze-
dażowym, jak również ekspozycji materiałów reklamowych na te-
renie Stadionu, w tym banerów, ulotek, plakatów.

§ 3
1. Teren Stadionu jest ogólnodostępny, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Ze Stadionu można korzystać w godzinach 8.00 - 22.00, z tym że 
dla uczestników treningów, imprez sportowych, artystyczno-rozryw-
kowych itp. w godzinach ustalonych przez Organizatora lub Gminę.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania bez zgody Gminy na terenie 
Stadionu:
1)  broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogą-

cych stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia;
2)  materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz sub-

stancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów 
pożarowo niebezpiecznych;

3)  alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych po-
dobnie działających środków;

4) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbują-
cych.
4.  Obsługa Stadionu lub Organizatora ma prawo żądać opuszczenia 

Stadionu przez osoby, które naruszają porządek prawny i stwarzają 
zagrożenie dla bezpieczeństwa, są w stanie wskazującym na spo-
życie alkoholu lub wskazującym, iż znajdują się pod wpływem 
środków odurzających.

5.  Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu uprawnione są 
do poruszania się tylko w wyznaczonych strefach. Bez zgody Gmi-
ny zabrania się wchodzenia w następujące obszary:

1) płyta boiska wraz z jego otoczeniem;
2) bieżnia;
3) boisko do siatkówki plażowej;
4) siłownia;
5) sale konferencyjne;
6) pomieszczenia służbowe Stadionu;
7) pomieszczenia techniczne;
8) obszary wydzielone przez służby porządkowe (np. strefy buforo-
we);
9) strefy szatni zawodników oraz strefy media.
6.  Gmina zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub udostępnienia 

poszczególnych stref obiektu dla najemców oraz Organizatorów, 
na podstawie odrębnej umowy lub porozumienia.

7.  Na terenie Stadionu obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyłą-
czeniem miejsc do tego wyznaczonych.

8.  Zabrania się używania urządzeń i infrastruktury Stadionu w sposób 
niezgodny z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.

9.  Bez zgody Gminy zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjąt-
kiem psów przewodników, których właściciel winien posiadać sto-
sowne dokumenty zwierzęcia.

10.  Wjazd na Stadion odbywa się przez bramy wyznaczone przez 
Gminę i tylko za jej zgodą.

11.  W dniach imprez na Stadionie Gmina i/lub Organizator może 
wprowadzić dodatkowe specjalne karty wjazdowe oraz zażądać 
od najemców imiennych list wraz z numerem rejestracyjnym po-
jazdów, jakie będą wjeżdżać na teren Stadionu. Przepis ten doty-
czy również podwykonawców i osób/firm świadczących usługi 
zewnętrzne.

12.  Prowadzenie wszelkich prac budowlanych, serwisowych na tere-
nie Stadionu musi zostać zgłoszone oraz uzgodnione i zatwier-
dzone przez Gminę.

13. Na terenie Stadionu obowiązuje segregacja odpadów.
14. Teren Stadionu jest monitorowany.

§ 4
Regulamin parkingów określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Kar-
pacza.

§ 5
Warunki uczestnictwa, zasady ogólne i szczegółowe dot. imprez or-
ganizowanych na terenie Stadionu, w tym wydarzeń sportowych, 
rozrywkowych lub kulturalnych regulują regulaminy dedykowane dla 
konkretnego wydarzenia.

§ 6
1.  Działalność handlowa i usługowa na Stadionie może być prowa-

dzona wyłącznie na podstawie odpowiednich umów lub porozu-
mień zawartych z Gminą.

2.  Działalność handlowa i usługowa na Stadionie może być prowa-
dzona wyłącznie w godzinach ustalonych z Gminą.

3.  Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Stadionu 
obowiązany jest:

1)  oznaczyć miejsce prowadzenia działalności zgodnie z przepisami 
prawa;

2)  posiadać właściwe dokumenty uprawniające do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej wraz z wymaganymi zezwoleniami;

3) zachować czystość, higienę i estetykę miejsca pracy;
4)  zachować drożność ciągów komunikacyjnych, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami BHP i ppoż.;
5)  nie umieszczać ogłoszeń i reklam poza miejscami uzgodnionymi 

z Gminą;
6) przestrzegać zasad współżycia społecznego;
7)  prowadzić swoją działalność w sposób nieuciążliwy dla otoczenia, 

zwłaszcza w zakresie hałasu, zapachu, ogólnej estetyki;
8) przestrzegać przepisów i instrukcji p. poż. oraz zasad BHP.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym „Na podstawie ni-
niejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakre-
sie: (...) 4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej.”. Z kolei z treści art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynika, że „Akty prawa miej-
scowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.”.
W związku z zakończeniem przebudowy stadionu miejskiego wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą i oddaniem go do użytkowania niezbędne jest uchwalenie Regu-
laminu określającego zasady korzystania z tego obiektu.

Regulamin Stadionu  
im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu
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Zbiorczy Raport Techniczny z „Badania opinii 
mieszkańców na temat kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Miejskiej Karpacz”
ŁĄCZNIE ZEBRANO 206 ANKIET, W TYM: 23 ANKIETY WYPEŁNIONE PRZEZ ANKIETERÓW ORAZ 183 ANKIETY WYPEŁNIONE NA PORTALU 

CYFROWA DEMOKRACJA DATY PRZEPROWADZENIA BADANIA: 31.05.2019 – 09.06.2019

1. Jak oceniają Państwo obecny stan zagospodarowania przestrzennego Karpacza?

Nr odpowiedzi Treść odpowiedzi Wyniki %

1. Bardzo źle 71 34%

2. Źle 56 27%

3. Średnio 68 33%

4. Dobrze 11 5%

5. Bardzo dobrze 0 0%

2. Jakie są, Państwa zdaniem, najważniejsze problemy dotyczące zagospodarowania przestrzenne-
go w Karpaczu?

Nr. Odpowiedzi Treść odpowiedzi Wyniki  %

1 Zbyt słabo rozwinięta oferta usługowa o podwyższonym 
standardzie (dla turystów segmentu premium)

11 1%

2 Budowa zbyt dużych obiektów noclegowych 162 17%

3 Budowa zbyt małych obiektów noclegowych 3 0%

4 Degradacja walorów przyrodniczych 102 11%

5 Zbyt silna presja urbanizacyjna na tereny przyrodnicze 99 10%

6 Brak wystarczającej ochrony dziedzictwa kulturowego (m.in. 
tradycyjnego budownictwa) 

97 10%

7 Zbyt duża powierzchnia terenów chronionych 8 1%

8 Słaba kondycja istniejących obiektów infrastruktury tury-
stycznej (m.in. hotele, pensjonaty) 

20 2%

9 Zbyt mała przepustowość ciągów komunikacyjnych w cen-
trum miasta 

125 13%

10 Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura drogowa: sieć 
dróg, parkingi, ciągi 

144 15%

11 Zbyt słaba baza handlowo-usługowa (m.in. sklepy, restaura-
cje, kawiarnie, bary, puby, wypożyczalnie sprzętu turystycz-
nego) 

31 3%

12 Zbyt mała baza infrastruktury przeznaczonej dla mieszkań-
ców (parki, place zabaw) 

41 4%

13 Konflikt interesów pomiędzy mieszkańcami a turystami 
związany z dostępem i użytkowaniu infrastruktury miasta 

40 4%

14 Zbyt mała liczba obiektów infrastruktury turystycznej (schro-
niska, parki zabaw, trasy spacerowe, parki rekreacyjne, punk-
ty widokowe, atrakcje turystyczne) 

41 4%

15 Niedostatek dużych powierzchni inwestycyjnych 2 0%

16 Nierównomierne rozłożenie infrastruktury turystycznej, re-
kreacyjnej w mieście 

17 2%

17 Inne (prosimy o wpisanie jakie?) 15 2%

Odpowiedzi otwarte:

- brak terenów pod zabudowę jednorodzinną (wniosek o zmianę przeznaczenia zieleni rekreacyjnej na za-
budowę jednorodzinną) na posiadanej działce

- niedostateczne zabezpieczenie dostaw wody
- brak działań proekologicznych dających konkretne efekty
- brak wyciągów narciarskich
- niewydolna sieć wodociągów, gazowa i elektryczna
- brak rozmów z mieszkańcami, nie branie zdania mieszkańców pod uwagę, podejmowanie odgórnych de-
cyzji i założenie, że mieszkańcy maja się dostosować
- brak komunikacji miejskiej, nie jest to zagospodarowanie przestrzenne lecz budowa obwodnicy nie spo-
woduje, że ludzie przestaną dojeżdżać do centrum autem.
- brak sklepów np. typu Biedronka w Karpaczu Górnym.
- za dużo turystów a za mało mieszkańców żadnych ofert dla mieszkańców aby nakłonić ich by tu zostali
- brak zrównoważonej polityki w zakresie rozwoju infrastruktury ujęcia wody sieci wodociągowe kanaliza-
cyjne elektroenergetyczne telekomunikacyjne i gazowe Zbyt słaba baza handlowo-usługowa (m.in. sklepy, 
restauracje, kawiarnie, bary, puby, wypożyczalnie sprzętu turystycznego).
Nierównomierne rozłożenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w mieście Zbyt mała liczba obiektów 
infrastruktury turystycznej (schroniska, parki zabaw, trasy spacerowe, parki rekreacyjne, punkty widokowe, 
atrakcje turystyczne).
- brak dużego parkingu przy wjeździe do Karpacza Brak drogi Skalna – Kowary - S3
- brak toalet i szaletów miejskich w newralgicznych miejscach. Brak wewnętrznej komunikacji miejskiej za-
pewniającej swobodny przepływ turystów i mieszkańców z poszczególnych osiedli oraz z/do innych miast 
ważnych dla regionu Szklarska Poręba Piechowice Sobieszów-Cieplice-jelenia Góra. Wojanów, Karpniki, Bu-
kowiec, Kowary przez cały rok
- wygląd deptaka w centrum, wszechobecne sklepy z pamiątkami i oscypkami
- zbyt mała ilość obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturowych
- niedostateczna infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Przesycenie miasta reklamami, banerami i straganami, 
brak regulacji ujednolicających oznakowania i miejsca handlu.
- Karpacz jest znanym miejscem wypoczynku od lat PRL-u. Niestety przez oversaturation nasz kurort może 
być omijany przez turystów. Ludzie jada z miasta nie po to aby byc w mieście. Sugestia: Independent consul-
tant study która okaże maksimum lub lepiej optimal ilość miejsc/pokoi/łóżek/obiektów nasze miasto powin-
no mieć/jest w stanie obsłużyć. Według tego plan zagospodarowania może być ustalony. Takie study pomi-
nie rozmowy typu: ty nie chcesz więcej bo się już dorobiłeś lub ty chcesz więcej bo chcesz zarobić 
- brak planu budownictwa mieszkaniowego dla mieszkańców Karpacza co powoduje ucieczkę młodego do 
innych gmin gdzie zamieszkują pracownicy przedsiębiorstw z siedzibą w Karpaczu I dalej kumulujące się 
negatywne skutki fiskalne dla gminy z tytułu zatrudniania zbyt wielu ludzi spoza terenu .
- brak rozwoju alternatywnej, do ulic, komunikacji łączącej dolną część miasta z Karpaczem średnim i gór-
nym np. kolej linowa gondolowa lub nowoczesna naziemna kolejka łańcuchowa. Problemy z ciśnieniem 
wody w domach podczas wakacji, ferii, świat i innych okresów wzmożonego przybywania turystów. Brak 
poszanowania ze strony turystów dla środowiska co wynikać może z braku uświadomienia ze strony gospo-
darzy miasta. Warto też informować o odpowiednim przygotowaniu do pieszych wędrówek, odpowiednie-
go ubioru i zachowania na szlakach. Za dużo reklam!!!!
- brak realnej ochrony i egzekwowanie naruszeń (ze strony Konserwatora Zabytków wyznaczonej w cen-
trum strefy ochrony historycznej zabudowy oraz nasadzeń, słaba kondyc. pensjon. głównie słabe przygoto-
wanie mentalne ich właścicieli do odpowiedniej obsługi gości (często niechęć i lekceważenie), „niewystarcz. 
rozwinięta infra oraz słaba baza” - totalny brak toalet publicznych na poziomie (w których np. można przewi-
nąć dziecko - a K-acz podobno miastem przyjaznym dla rodzin z dziećmi), brak miejskiego/gminnego 
miejsc/a/ na ognisko-grill dla grup, które są w K-czu przejazdem bądź hotel/pensjonat takiego miejsca nie 
zapewnia, należy odsłonić z drzew punkty widokowe zaniedbane od lat 60-tych, sprawą najwyższej wagi 
jest stworzenie/wybudowanie prawdziwego Centrum Kultury - instytucji odpowiadającej poziomem presti-
żowi Karpacza (ma to znaczenie zarówno komercyjne, promocyjne jak i przede wszystkim służy zaspokoje-
niu potrzeb kulturalnych oraz wpływa na poziom życia lokalnej społeczności - poziom dyskursu, poziom 
dostrzegania otwartych perspektyw i jak owiodły liczne badania wpływa na podniesienie poziomu funkcjo-
nowania miasta/gminy w obszarze gospodarczym!!!), zapewnienie lokalnej miejskiej komunikacji niezależ-
nej od PKS TOUR. 
- turystów już jest za dużo, więcej apartamentowców i hoteli nie trzeba, gdyby stare pensjonaty zaczęły się 
porządnie remontować i miały jakieś wsparcie, to wystarczyło by.
- Karpacz nie daje żadnej alternatywy turyście jeśli chodzi o poruszanie się po mieście - pozostaje własny 
samochód albo taksówki. Jednocześnie brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Najważniejsze to 
wybudować parking buforowy na wjeździe do miasta i wprowadzenie bezpłatnej, ekologicznej komunikacji 
miejskiej wraz z reaktywacją linii kolejowej, która poprawi dostępność turystyczną tego obszaru powiatu 
jeleniogórskiego. Brak takich rozwiązań, planów, brak alternatywnych środków transportu udostępnionych 
turystom sprawia, że Karpacz to jedna wielka kongestia drogowa w sezonie turystycznym. Prowadzi to też 
do drastycznego pogorszenia jakości powietrza.
- brak tras rowerowych i tras narciarskich
- brak czegoś dla mieszkańców i turystów ze zwierzętami (np. park dla psów, śmietniki na psie odchody itp.)
- uważam że powinno się remontować stare a nie budować ciągle nowe budynki przez co miasto traci swój 
urok a wręcz staje się mało atrakcyjne
- budowa apartamentowców
- NOWA ZABUDOWA o zbyt wielkich gabarytach, intensywności zabudowy, bez poszanowania w ogóle lub 
z poszanowaniem pozornym, nierzetelnym i fałszywym istniejącej, wartościowej zabudowy historycznej. 

NADMIERNE ZAINWESTOWANIE bez rzetelnego poszanowania przyrody (beton, sztuczne nasadzenia nie 
dopasowane do charakteru miejsca z historią. Zastępowanie starych drzew rabatkami które nigdy tym drze-
wom nie dorównają w aspekcie przyrodniczym i klimatycznym
- każde wolne miejsce w Karpaczu zajmują kolejne miejsca noclegowe
- brak ogólnodostępnych basenów dla mieszkańców i turystów , niedostatecznie zorganizowana możliwość 
korzystania z hal sportowych - tylko dla wybranych , brak ścieżek rowerowych ,mała ilość miejsc do odpo-
czynku , brak ławek na ścieżkach -choćby góra Karpatka - brak totalnie zagospodarowania tak pięknego 
miejsca widokowego, gdzie aż się prosi pomyśleć o przywróceniu temu miejscu urokliwej drogi na prze-
chadzki rodzinne, takich miejsc w Karpaczu jest wiele, które wymagają przywrócenia atrakcyjności
- Mafia Karpacka deweloperzy i władze Karpacza zniszczyli nasz wizerunek z miasta turystycznego a prze-
kształcają na metropolię np. Poznań. Władzą Karpacza poprzednim jak obecnym, zależy na bogaceniu się 
i samych w czasie kadencji, czyli sprzedać resztę gruntów dla deweloperach, a nie stworzyć w Karpaczu, by 
turyści mieli po co przyjechać do Karpacza. Brak zainteresowania się CBA mafią Karpacką, by sprawdzić bar-
dzo dużą korupcję i skorumpowanych byłych jak i obecną która to robi oficjalnie bez skrupułów.

- miasto o charakterze miasteczka górskiego, a nie wielkomiejskiego
- sporty inne niż narciarstwo
- Większa oferta spędzania aktywnie wolnego czasu
- wszystko z umiarem! 
Baza noclegowa w mojej opinii jest już wystarczająco dobrze rozwinięta. Zdecydowanie brakuje atrakcji.

- miasto z bardziej rozwinięta infrastrukturą rekreacyjną /trasy rowerowe,miejsca widokowe,szlaki dla 
pieszych,trasy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich a także dla matek 
z dziećmi. Miasto przyjazne rodzinom z dziećmi
- miasto przyciągające stałych mieszkańców a raczej osób zameldowanych Miasto atrakcyjne dla biznesu, 
zewnętrznych inwestorów. Miasto nastawione na różne profile turystów, w tym mniej zamożnych
- za mało zagospodarowanych terenów zielonych.
- Tradycje regionalne w Karpaczu to nie kierpce i oscypki co dwa metry. Skończcie to
- miasto, które oferuje większy wachlarz sportowy - nie tylko narciarstwo i sporty zimowe
- dywersyfikacja działalności w kierunku eksploatacji wod termalnych - działalność uzdrowiskowa mająca 
charakter całoroczny a nie tylko turystyka sezonowa.
- miasto nastawione na na rozwój sportowy mieszkańców
- miasto dla mieszkańców- nie da się tutaj żyć w okresie dużego ruchu turystycznego, jest za dużo hoteli, 
miasto i ulice nie są z gumy! Byle tylko kasę zarobić. Jako osoba która nie prowadzi swojego biznesu hotelar-
skiego na każdy okres wzmożonego ruchu jestem zmuszona wyjeżdżać jak najdalej. Brak wody, brak możli-
wości przemieszczania się autem, brak miejsc parkingowych, brak kultury! Na deptaku cepeliada, oscypki 
które w
żaden sposób nie są związane z naszym regionem, stoiska z ciupagami... No ludzie, wstyd i śmiech na sali. 
Miasto dla mniej zamożnych turystów, nastawione na pielęgnowanie kultury i tradycji regionalnej.
- miasto dla turystów prowadzące zrównoważoną gospodarkę urbanistyczną w której staramy zadbać 
o mieszkańców bo to w końcu my tworzymy to miasto jednocześnie szukając kierunków modernizacji infra-
struktury komunalnej i rekreacyjnej która jednorazowo jest wstanie przyjąć taką bazę noclegową jaką stwo-
rzył Karpacz.
Stworzenie nacisku na gestorów by modernizować i utrzymywać standard usług w szacunku dla charaktery-
styki i dziedzictwa regionu.
- Karpacz jako moje ulubione miasto do wędrówek i spędzania czasu, niestety oferuje kiepskie wyciągi, kopa 
to tragedia, kiepskie jedzenie, sa dwie restauracje w których można dobrze zjeść. Zaczęło brakować tu klima-
tu górskiego, chaos architektoniczny, stare kontra nowe ośrodki.
- miasto z drogami dla ludzi a nie dla zab... Ulica Sikorskiego największą porażka od lat...
- kurort górski dla wszelkiego typu turystów, szanujący historyczną rozproszoną zabudowę pensjonatową 
zatopioną w ogrodach i zieleni, szanujący krajobraz, przyrodę i spokój, ciszę - nawet w obliczu rezygnacji ze 
wzrostu zysków (na krótką metę). Przede wszystkim ochrona i rewaloryzacja, odbudowa wartościowych 
obiektów i nakierowanie presji inwestycyjnej na ten segment zamiast wyburzania historycznych obiektów i
zabudowywania ich działek w maksymalnym stopniu nowymi obiektami hotelowymi.
Inwestowanie miasta w cenne pustostany które niszczeją. Dobrym przykładem jest tutaj Zamek Książ, który 
został przejęty przez władze miasta i dziś tętni życiem i wspaniale się rozwija. Tożsamość Karpacza, jego hi-
storia, korzenie, dziedzictwo - to największy skarb który należy OCHRONIĆ I PIELĘGNOWAĆ.
- powinno zachować charakter małego miasteczka górskiego, a nie zamieniać się w paskudne wielkomiej-
skie Zakopane
- potrzebny nam Burmistrz który miał by pojęcie zarządzać miastem przykład Wadim z Nowej Soli Potrzebni 
nam radni którzy są związani z interesami i umieją te interesy robić, a nie takich jak; 1. Nie chciało mu się 
pracować nie miał za co żyć, a przyszedł na radnego i tu się dorabiają w jednej kadencji ale dla siebie. KORUP-
CJA ich dosięga. Brak nad nimi kontroli. 2. Na sesji radnych zainteresowanie to; robienie sobie zakupów w in-
ternecie, czy granie z nudów, brak zainteresowania. C H A M S T W O. Jak zauważyłem to tylko około cztery 
osoby którym zależy na losie Karpacza.
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3. Jaki charakter, w Państwa opinii, powinno posiadać Miasto Karpacz?

Nr odpowiedzi Treść odpowiedzi Wyniki %

1 Ekskluzywny ośrodek sportów zimowych dla turystów o naj-
wyższych wymaganiach 

18 3%

2 Miasto, które maksymalizuje liczbę obiektów noclegowych 
i usługowych 

9 2%

3 Miasto z bogatą ofertą spędzania czasu wolnego 115 20%

4 Miasto wygodne przede wszystkim dla mieszkańców 74 13%

5 Miasto dla miłośników nieskażonej przyrody i zieleni 86 15%

6 Miasto nastawione na różne profile turystów, w tym mniej 
zamożnych 

84 15%

7 Miasto nastawione na powiększanie terenów narciarskich i roz-
budowę infrastruktury narciarskiej 

69 12%

8 Miasto, które oferuje inne funkcje, niż tylko turystyczne 34 6%

9 Miasto, które rozwija kulturę i tradycje regionalne 78 13%

10 Miasto atrakcyjne dla biznesu, zewnętrznych inwestorów 3 1%

11 Inne (prosimy o wpisanie jakie?) 9 2%

Odpowiedzi otwarte: 

4. W jakim stopniu poniższe kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym będą korzystne 
dla rozwoju Miasta Karpacza?

Nr 
odpo-
wiedzi

Treść odpowiedzi Wyniki (liczba wskazań)

1. Bardzo 
niekorzyst-
nie

2. Nieko -
rzystnie

3. Neutral-
nie

4. Korzyst-
nie

5. Bardzo 
korzystnie

1 Udostępnianie nowych tere-
nów pod usługowe obiekty 
wielkopowierzchniowe

158 21 14 7 4
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2 Rozwój ilościowy i jakościo-
wy usług niezwiązanych 
z miejscami noclegowymi: 
gastronomia, handel

30 26 49 66 35

3 Powięk szenie terenów 
w celu rozbudowy infra-
struktury sportowo–rekrea-
cyjnej: trasy narciarskie, trasy 
biegowe, parki rekreacyjne, 
tory saneczkowe

6 6 13 77 101

4 Wyznaczanie terenów pod 
budowę nowych miejsc 
noclegowych, w tym pod 
zabudowę apartamentową

159 21 14 6 3

5 Rozwój oferty spędzania 
czasu wolnego: rozrywka, 
edukacja, sport, rekreacja 
i kultura

2 1 5 80 116

6 Zwiększenie stopnia ochro-
ny krajobrazu, architektury, 
przyrody i dziedzictwa kul-
turowego

3 3 24 52 122

7 Rozwój infrastruktury dro-
gowej, w tym systemu par-
kingów, budowa obwodni-
cy, inteligentnych syste-
mów organizacji ruchu

4 0 13 52 136

8 Rozwój infrastruktury dro-
gowej, w tym systemu par-
kingów, budowa obwodni-
cy, inteligentnych syste-
mów organizacji ruchu

3 2 11 53 134

9 Stworzenie warunków do 
rozwoju komunikacji zbio-
rowej

2 3 44 61 93
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5. Jakie inne kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Karpacza (niewymienione powyżej) będą 
najkorzystniejsze dla rozwoju Miasta Karpacza?

Treść odpowiedzi otwartych

Odpowiedzi 
otwarte:

- ochrona dziedzictwa kulturowego (większa dbałość o architekturę nawią-
zującą do tradycyjnego budownictwa)
- wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę jednorodzinną dla osób 
chcących osiedlić się w Karpaczu (pozytywny wpływ na demografię miasta)
- logistyka transportowa
- ciągi komunikacyjne
- zakaz budowy obiektów wielkopowierzchniowych
- zakaz przeznaczania wolnych przestrzeni pod budownictwo
- budowa zaplecza rekreacyjnego i infrastruktury typowo turystycznej
- uwagi związane z zagospodarowaniem wolnego czasu turystów + obsługa 
komunikacyjna
- geotermia (pozyskiwanie energii odnawialnej)

Ankieterzy

Internet

METRYCZKA
6. Płeć

Nr odpowiedzi Treść odpowiedzi Wyniki %

1 Kobieta 103 50%

2 Mężczyzna 103 50%

7. Status zawodowy

Nr odpowiedzi Treść odpowiedzi Wyniki %

1 Uczeń, student 7 3%

2 Pracownik (umowa o pracę, umowa cywilna) 83 40%

3 Własna działalność gospodarcza 83 40%

4 Inne 32 16%

8. Wiek

Nr odpowiedzi Treść odpowiedzi Wyniki %

1 Poniżej 24 lat 7 3%

2 25-44 lata 112 54%

3 45-64 lata 69 33%

4 65 i więcej lat 18 9%

9. Liczba lat zamieszkiwania w Karpaczu

Nr odpowiedzi Treść odpowiedzi Wyniki %

1 Od urodzenia 88 45%

2 Powyżej 15 lat 64 33%

3 10-15 lat 13 7%

4 5-9 lat 11 6%

5 Poniżej 5 lat 19 10%

10. Wykształcenie

Nr odpowiedzi Treść odpowiedzi Wyniki %

1 Podstawowe lub gimnazjalne 1 1 0%

2 Zasadnicze zawodowe 5 2%

3 Średnie 54 26%

4 Wyższe 146 71%

- Budowa zbiornika retencji wody pitnej, zwiększenie powierzchni terenów 
leśnych pod trasy narciarskie i nowe wyciągi, budowa muszli koncertowej 
(o wiele wiele większej niż ta mini przy postoju taksówek), organizacja komu-
nikacji zbiorowej darmowej dla turystów na przykładzie włoskiego miasta 
Livigno, organizacja prestiżowych zawodów sportowych zimowych, sno-
wparków z atrakcjami, dla rozwoju miasta ważne jest również miejsce gdzie 
maluchy mogą spędzać czas np. Sale akrobatyki czy sale dla sztuk walki, sale 
zabaw (kryte) gdyż w zima trwa długo, miejsca rozrywki lecz zadaszone
- Sport i rekreacja zarówno zimowa jak i letnia.
- brak opinii
- Zrównoważony rozwój, dbałość o przyrodę i walory krajoznawcze, posza-
nowanie środowiska naturalnego
- 1. Deptak - wizytówka miasta 
2. Toalety miejskie 
3. Zagospodarowanie zapory 
4. Imprezy kulturalne/sportowe o wydźwięku krajowym (kabarety, koncerty 
lub mniej realne skoki narciarskie :) poza ‚,sezonem”
- całkowity zakaz zwiększania powierzchni pod zabudowę obiektami wielko-
powierzchniowymi tworzenie nowych miejsc w celu spędzenia wolnego 
czasu dla turystów , rodzin z dziećmi,osób starszych - rozszerzenie oferty tu-
rystyki kwalifikowanej w tym sportow zimowych i letnich - Powinno powstać 
w jednym miejscu. Dworzec PKP Dworzec PKS Komunikacja miejska Postój 
Taxi Duży parking do 1000 miejsc
- Koniec zabudowy, więcej parkingów, w parkach mniej betonu, więcej ziele-
ni oddzielającej od ulic. Karpacz ma mnóstwo miejsc noclegowych, a za mało 
parkingów i miejsc ciszy. Odwiedzają nas różni ludzi, o różnej zasobności 
portfela i potrzebach, ale zdecydowanie każdy potrzebuje parkingu. Parko-
metry są zbyt skomplikowane. Parki zbyt betonowe. Za dużo wielkich hoteli 
i apartamentowców. Brak ochrony dziedzictw kulturowego - przede wszyst-
kim tradycyjnej zabudowy. Deptak - skomunikowanie kilku budynków poni-
żej UM a
Łączną jest nieporozumieniem, brak wyraźnego początku/końca deptaka, 
przez co turyści chodzą po ulicy. Poszanowanie dla Karkonoskiego Parku Na-
rodowego i przyrody - powinno stać się priorytetem.
- Rozwój infrastruktury związanej z: wychowaniem dzieci i młodzieży, wyzna-
czeniem ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, wyznaczeniem drogi rowero-
wej i bezpiecznych tras spacerowych do Karpacza, wyznaczeniem chodni-
ków i tras spacerowych w obrębie granic administracyjnych miasta niezależ-
nych od tras szlaków turystycznych.
- Likwidacja restauracji udających góralskie (są DWIE przy samej Kolorowej, 
śmierdzi wszędzie), góralskich pamiątek, podrabianych oscypków. To nie ma 
nic wspólnego z kulturą regionalną Karpacza.
- Karpacz jest znanym miejscem wypoczynku od lat PRLu. Niestety przez 
oversaturation nasz kurort może byc omijany przez turystów. Ludzie jadą z mia-
sta nie po to aby być w mieście. Sugestia: Independent consultant study któ-
ra okaże maksimum lub lepiej optimal ilość miejsc/pokoi/łóżek/obiektów 
nasze miasto powinno mieć/jest w stanie obsłużyc. Według tego plan zago-
spodarowania może być ustalony. Takie study pominie rozmowy typu: ty nie 
chcesz więcej bo się już dorobiłes lub ty chcesz więcej bo chcesz zarobić.”
- Budowa tras rowerowych typu Singletrack i połączenie ich z pasmemrowe-
rowym olbrzymy - do miejscowości Borowice!
- Połączenie z Czechami tunelem do Pecu.
- Edukacja turystów, likwidacja bilboardów i reklam
- Powiększenie terenów w celu rozbudowy infrastruktury sportowo–rekrea-
cyjnej: trasy narciarskie, trasy biegowe, parki rekreacyjne, tory saneczkowe
- Wprowadzenie limitu turystów Zakaz wjazdu turystów do miasta, samocho-
dy powinny być zostawione na stworzonych do tego celu parkingach przed 
Karpaczem. Turyści powinni być dowożeni autobusami. Pobieranie opłaty od 
turystów za wjazd do miasta.
- Zmniejszyć ilość apartamentowców rozwinąć trasy narciarskie , saneczkowe 
atrakcje zimowe mało ich jest latem więcej , parki ścieżki zdrowia i rowerowe 
oraz małe siłownie na powietrzu - Spójne założenia estetyczne w polityce 
kształtowania rozwoju miasta, w tym zabudowy. Projekt/program czynni-
ków estetycznych obowiązujących na terenie Karpacza z przyjętą wartością 
procentową udziału zieleni do której należy dążyć na każdej działce.
- Wykorzystanie walorów miejscowości w nie konwencjonalny sposób.
Zapewnienie kierunków rozwojowych w zagospodarowaniu terenu pod 

inne dziedziny sportu i rekreacji niż narciarstwo zjazdowe. Turystyka rowero-
wa, wspinaczka, saneczkarstwo, turystyka biegowa, narty biegowe, wyko-
rzystanie walorów naturalnych stworzenie nowoczesne szlaków edukacyj-
nych inwestycja w artystów regionalnych którzy mogą się stać ambasadora-
mi regionu.
- Koniec z apartamentowcami i chaosem architektonicznym, pomoc w uzy-
skaniu dofinansowania i preferencyjnych kredytów dla starych pensjona-
tów. Wsparcie dla tych starych w zakresie zmian. Dla mnie osobiście brakuje 
szlaku nad wielki staw, i schroniska nad nim. Zrobił bym coś z Domem Ślą-
skim, to co się dzieje od
kilku lat gdy turystów jest coraz więcej to tragedia.
- Trasy rowerowe Place zabaw dla dzieci Infrastruktura dla rodzin z dziećmi 
Polepszenie komunikacji w mieście
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
- Podwyższenie komfortu życia mieszkańców 
- Poprawa komunikacji, dostępności drogowej i kolejowej, parkingi, parki, 
nowe szlaki turystyczne, zagospodarowanie nabrzeża rzeki Łomnicy w ce-
lach spacerowych.
- brak domu kultury i infrastruktury dla młodzieży oraz basen miejski
- Wyznaczenie pasa zieleni jaki musi zostać zachowany pod każdą zabudo-
wę zarówno domów jednorodzonych jak i wielorodzinnych/apartamentow-
ców.
- Kształtowanie zieleni miejskiej jako kluczowego elementu wpływającego 
na jakość życia mieszkańców i turystów
- brak pomysłu
- coś dla mieszkańców i turystów ze zwierzętami (np. park dla psów, śmietni-
ki na psie odchody itp.)
- Rozwój terenów zieleni miejskiej zarówno tej zakomponowanej jak rów-
nież ochrona zieleni dzikiej/naturalnej - łąk, pastwisk, lasów - realizowanie 
tych tematów w konsultacji z biologami, przyrodnikami. NATURA to bardzo 
ważny atut turystyczny dla Karpacza. Zarówno świat roślin jaki i zwierząt, 
który potrzebuje odpowiedniej wielkości terytoriów aby mógł przetrwać. 
Należy pamiętać o zachowaniu ciągłości korytarzy ekologicznych przy pla-
nowaniu inwestycji szczególnie liniowych, typu: trasy narciarskie, tory sa-
neczkowe, drogi etc.
Postuluję zgodnie z wnioskami ze szczytu klimatycznego w Katowicach któ-
ry odbył się w 2018r., aby co najmniej 50% terenów należała do dzikiej natu-
ry. Zapewni to możliwość jej regeneracji i odnowy dla przyszłych pokoleń. 
Nowa zabudowa nie może szkodzić zabudowie historycznej, powinna być 
z nią rzetelnie zharmonizowana jeśli powstaje w jej sąsiedztwie lub zlokali-
zowana poza jej terenami. Nie powinna również niszczyć krajobrazu.
- zostawić więcej miejsc widokowych -nie zabudowywać szczelnie wszyst-
kiego ,a na pewno wykluczyć duże obiekty noclegowe i apartamenty-dość 
ich już powstało !Mniejsze obiekty jak najbardziej nowoczesne mogą po-
wstać ale pod warunkiem posiadania mocy technicznej do podłączenia do 
mediów
- Rozwój infrastruktury narciarskiej i sportowej.
- Centralny parking, darmowy miejski transport, na podstawie potwierdze-
nia meldunku turysta może wjechać tylko raz do miasta pod swój hotel, tu-
rysta jednodniowy korzysta z komunikacji miejskiej i parkingu
- Powstanie obwodnicy, która jest w planie budowy i ją popieram, ale mafie 
karpackie mają swoich kombinatorów którzy oszczą łapki, ze zarobi - ponie-
waż ma to kosztować 4 krotnie więcej niż jest te inwestycje obliczone. Poza 
tym jestem za tym by powstawały interesy nie złodziejskie jak ie powstały 
obecnie, tylko przemyślane, by zainteresować turystów, czyli żeby ciągle 
tych turystów zwabić na przyjazd do Karpacza. Powinna powstać komisja by 
rozliczyć poprzedników i rozliczać obecnych kombinatorów z grabieży 
i z nieuczciwości dorobienia się strasznych majątków.
- przestańcie więcej budować
- Pozostawienie obecnie obowiązującego planu zagospodarowania miasta 
Karpacza oraz przywrócenie połączenia kolejowego do miasta
Zagospodarowanie centrum: deptak, walory estetyczne.

11.  Zamieszkanie w Karpaczu

Nr odpowiedzi Treść odpowiedzi Wyniki %

1 Tak 170 83%

2 Nie 36 17%

Inne miejsce 
zamieszkania 

Kowary / Jelenia Góra / Lwówek Wielkopolski / Łódź / Wrocław / Jelenia Góra /  Jelenia 
Góra /  Wrocław /  Ściegny koło Karpacza / Legnica / Piechowice / W dużym mieście /  Je-
lenia Góra /  Jelenia Góra /  Z urodzenia Wrocławianka, mieszkam w Karpaczu od 1985 
roku. /  Wrocław / Karpacz to drugi dom, przyjeżdżam tu kilka razy do roku,a Karkonosze 
znam lepiej niż ulice we Wrocławiu, nawet nocą. Wszystkie szlaki przetarte /  Jelenia Góra 
/  Warszawa /  Mysłakowice /  Jelenia Góra /  Berlin /  Jelenia Góra /  Mysłakowice /  Jelenia 
Góra /  Jelenia Góra /  Sosnówka /  Mysłakowice /  Wrocław /  Gm. Mysłakowice /  Kowary 
/  Kowary /  Mieszkam również w Niemczech od czasu otrzymanie biletu wilczego do 
dzisiaj, jak i moja rodzinę. Byłem ukarany za organizacje strajków lat 80. Był to wielki błąd, 
kupować nieruchomość w Karpaczu, bo tu 80% to komuchy i komuchów potomkowie 
czerwoną zarazę oraz folksdojcze. Dowodem tego jest garstka, która z nas głosowała na 
PiS. Te podłe kanalie pokomunistyczne i folksdojcz niszczą nas POLAKÓW, którzy popie-
rają PiS. Szczęśliwy jestem mimo tych cierpimy, co nam utrudniają i niszczą życie że Pis 
Rządzi i jest nam dany od Boga. /  Jelenia Góra.
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PRZYDATNE TELEFONY:

Gospoda została wzniesiona przed 
1875 r., a już pod koniec XIX w. 
była reklamowana jako „hotel”. 
W licznych prospektach podkre-

ślano bliskie sąsiedztwo tzw. łazienek Ale-
xandrinenbad (ul. Rybacka 3, 3a-b, 4-6), loka-
lizację w pięknym miejscu, dobrą kuchnię, 
ogródek i istnienie oświetlenia elektryczne-
go, co było nie bez znaczenia. I nie tylko cho-
dziło o pragmatyzm. Prawdziwą plagą tam-
tych czasów były pożary, wybuchające przez 
powszechnie używane oświetlenie gazowe. 
Pożogi zbierały krwawe żniwa w domach, 
schroniskach i w gmachach użyteczności 
publicznej, takich jak teatry i opery. W 1881 r. 
w pożarze Ringtheater w Wiedniu życie stra-
ciło ok. 400 osób. Wypadek ten wywołał dys-
kusję na temat perspektyw poprawy bezpie-
czeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Tak 
więc umieszczenie takiej informacji w pro-
spekcie wskazywało, że po pierwsze: jest to 
nowoczesny hotel, po drugie: bezpieczny. 
Początkowo Preussische Hof nie przypominał 
obecnego Chrobrego. Składał się z dwóch 
dwukondygnacyjnych budynków, założo-
nych na rzucie litery „L”. Był to budynek głów-
ny i zestawione z nim skrzydło boczne. Hotel 

należał do rodziny Hentschel i przez kolejne lata 
ulegał stopniowej rozbudowie, modernizacji 
oraz otrzymał nową szatę stylistyczną, właściwą 
dla ducha epoki. Preussische Hof wzniesiono 
w duchu budownictwa wernakularnego z do-
minacją uproszczonego neoklasycyzmu. Styli-
stycznie przede wszystkim miał nawiązywać do 
architektury letniskowo-uzdrowiskowej oraz 
czerpać z charakterystycznych, snycerowanych 
ornamentów świątyni Wang. We wnętrzu znaj-
dowała się ozdobna klatka schodowa oraz sto-
larka drzwiowa z przeszkleniami w stylu art 
deco.
Po II Wojnie Światowej rozebrano skrzydło po-
łudniowe budynku gospodarczego oraz wyko-

nywano bieżące remonty. Obiekt otrzymał 
nazwę DW Chrobry i świetnie prosperował 
do czasu, gdy ok. 2011 r. został sprzedany 
prywatnemu inwestorowi. W 2013 r., w nie-
użytkowanym budynku wybuchł pożar. Od 
tego czasu niezabezpieczony, ulega dalszej 
destrukcji.
Na naszych oczach znika kolejny materialny 
świadek przeszłości Karpacza. Ikona nowo-
czesności, potem postpeerelowskich wcza-
sów na każdą kieszeń, obracając się w ruinę, 
powoli staje się symbolem bezmyślności. 
Wielki teoretyk konserwatorstwa powie-
dział, że społeczny stosunek do zabytków 
można porównać do stosunku społeczeń-
stwa do osób starszych. Niezależnie jednak 
od rozważań na gruncie filozofii konserwa-
torstwa i historii sztuki, ochrona zabytków 
ma swoje legalne definicje i obwarowana 
jest przepisami prawa. Wiele mówi się o tym, 
że posiadanie starego budynku nie opłaca 
się. Nie każdy może i powinien być posiada-
czem zabytku. Na pewno jego ochrona 
i użytkowanie wiąże się z większymi nakła-
dami finansowymi. Ale jest to też niezaprze-
czalny prestiż i nobilitacja nie mająca swoje-
go materialnego przelicznika. JUSTYNA KOŚĆ

DAWNA GOSPODA PREUSSISCHE HOF, BARDZIEJ ZNANA MIESZKAŃCOM KARPACZA JAKO DW FWP 
CHROBRY, STANOWI JEDEN ZE STARSZYCH I WIĘKSZYCH KARPACKICH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH. 
BLISKOŚĆ CENTRUM MIASTA, CHARAKTERYSTYCZNA SYLWETKA I DOBRZE WPISUJĄCA SIĘ W PEJZAŻ 
ARCHITEKTURA, SPRAWIAŁA, ŻE BYŁA ONA BOHATEREM LICZNYCH RYCIN I POCZTÓWEK, ZARÓWNO 
PRZED-, JAK I POWOJENNYCH. 
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Początkowo Preussische Hof nie 
przypominał obecnego Chrobrego. 
Składał się z dwóch 
dwukondygnacyjnych budynków, 
założonych na rzucie litery „L”.


