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Kłopotliwe rozstrzygnięcia 
radnych w głosowaniach

d  Koncepcja budowy północnej 
obwodnicy miasta Karpacz

Autorzy wskazują w dokumencie na znaczący wzrost liczby pojaz-
dów w mieście, brak systemu parkingów i alternatywnej komuni-
kacji miejskiej. Budowa obwodnicy ma łączyć wlot do miasta od 
strony północnej i wschodniej (z kierunku m. Miłków i Kowary) z gór-
ną częścią miasta w okolicach Hotelu „Gołębiewski”, planowana 
długość wynieść ma 3,906 km.  j 14-15

d  Przypominamy: uchwała  
reklamowa już obowiązuje

Uchwała reklamowa obowiązuje już w Karpaczu - „krajobraz i  miej-
ska przestrzeń tak jak powietrze jest dobrem wspólnym i tak jak 
powietrze powinna być chroniona”, „Estetyka otoczenia to nie 
sprawa gustu. Estetyka to inwestycje, turystyka, to rozwój Twojego 
miasta”, czy tzw. uchwała reklamowa w Karpaczu będzie począt-
kiem dobrych i przemyślanych zmian.   j 10-11

d  Czy powstanie nowa przyrodnicza 
atrakcja w Karpaczu… 

Nowa atrakcja przyrodnicza w Karpaczu może powstać dzięki rad-
nym Rady Miejskiej Karpacza, zespół przyrodniczo-krajobrazowy 
położony między strumieniem Płomnica, a osiedlem skalnym 
w północno-wschodniej części Karpacza na obszarze 31,69 ha 
może stać się  fragmentem krajobrazu naturalnego i kulturowego 
zasługującym na szczególną  ochronę w naszym mieście.   j 6-9

Ważne decyzje radnych i ich  stanowisko  
w poszczególnych głosowaniach  
nad projektami uchwał.  j 2-3
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Wniosek o przeprowadzenie  
referendum ODRZUCONY
RADA MIEJSKA KARPACZA W I KWARTALE 2021 R. ZAJMOWAŁA SIĘ KILKOMA NIEZWYKLE WAŻNYMI SPRAWAMI DOTYCZĄCYMI 
FUNKCJONOWANIA NASZEGO  MIASTA, A TAKŻE PAŃSTWA, 18 LUTEGO 2021 R. ZOSTAŁ PRZEKAZANY PRZEZ BURMISTRZA  WNIOSEK 
MIESZKAŃCÓW DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ KARPACZA O PRZEPROWADZENIE REFERENDUM. 

j

W tym celu Rada Miejska Karpacza 
powołała ze swojego grona Ko-
misją doraźną w celu sprawdze-
nia, czy wniosek mieszkańców 

o przeprowadzenie referendum odpowiadał 
przepisom ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 
o referendum lokalnym. Wniosek mieszkań-
ców pod względem formalnym spełniał wy-

Kolejną bardzo ważną sprawą, którą zajmowali 
się radni było procedowanie na sesji w dniu 28 
kwietnia 2021 r. projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kar-
pacz. Projekt na kilkanaście dni przed sesją trafił 
do wszystkich Komisji Rady Miejskiej Karpacza 
celem zapoznania wraz z załącznikami, w tym 
rozstrzygnięciem uwag nieuwzględnionych 
przez burmistrza do projektu Studium wniesio-
nych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednost-
ki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej. W sprawie odrzucenia przez radnych 

projektu Studium przygotowanego przez burmi-
strza wpłynęła w dniu  22.03.2021 r. ( z dnia 
14.03.2021 r.) do Biura Rady Miejskiej Karpacza 
również petycja, którą podpisało 637 mieszkań-
ców Karpacza. 26 kwietnia 2021 r. Niezależna 
telewizja NTV prowadziła relacje spod Urzędu 
Miejskiego w Karpaczu z radnymi i zebranymi 
mieszkańcami w sprawie nadmiernej zabudowy 
miasta i przyjęcia przez radnych Studium, którą 
prowadziła wykonująca zawodowo działalność 
lobbingową Pani Dominika Dominiak. W dniu 27 
kwietnia 2021 r. odbyła się na wniosek tej samej  
lobbystki reprezentującej część mieszkańców 
Karpacza, dyskusja publiczna online z udziałem 
radnych, burmistrza i mieszkańców Karpacza, 
która udostępniona została również na kanale 
youtube.com (Spotkanie z Burmistrzem i Radny-
mi Karpacza w sprawie Studium). Ostatecznie w dniu 
28 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta Karpacza 
Radosław Jęcek podczas XXXIX Sesji Rady Miej-
skiej Karpacza wycofał z porządku obrad projekt 
Studium, przed głosowaniem wniosku burmi-
strza o zmianę porządku obrad sesji i wycofanie 
projektu Studium do prac w Komisjach rozgorza-
ła gorąca dyskusja, część radnych optowała za 
odrzuceniem projektu Studium w zaproponowa-
nym kształcie  w głosowaniu, zgodnie z wolą 
mieszkańców Karpacza wyrażoną w złożonej pe-
tycji. 

Na tej samej sesji Rady Miejskiej Karpacza w dniu 
28 kwietnia 2021 r. radni zajęli się projektem 
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji miesz-
kańców Karpacza w sprawie odrzucenia w całości 
projektu Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Karpacz 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 
pod petycją podpisało się 637 mieszkańców. 
Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
Karpacza uznała petycję za zasadną, radca praw-
ny z Urzędu Miejskiego w Karpaczu Pan Jakub 
Karaś ocenił negatywnie przedłożony przez Ko-
misje projekt uchwały wskazując na braki formal-
ne petycji. 
Podczas sesji Przewodniczący Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji  Wiesław Czerniak odczytał 
opinie prawną przygotowaną przez Panią Annę 
Mazur-Milczanowską reprezentującą Stowarzy-
szenie SOKiAS z Karpacza w, której przedstawio-
no zgoła odmienne stanowisko w sprawie rozpa-

trzenia petycji : 
Przepis art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (tj. Dz.U. z 2018, poz. 870 ze zm.) okre-
śla wymogi formalne składanej petycji. Należą do 
nich:
1)  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; je-

żeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa 
podmiotów, w petycji należy wskazać ozna-
czenie każdego z tych podmiotów oraz osobę 
reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby 
podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do 
korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszą-
cym petycję jest grupa podmiotów, w pety-
cji należy wskazać miejsce zamieszkania lub 
siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;
4)  wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów wskazanych 
w pkt 1 i 2 powyżej pozostawia się ją bez rozpo-
znania. Natomiast, jeżeli petycja nie spełnia wy-
mogów opisanych w pkt 3 i 4 powyżej podmiot 
właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w ter-
minie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot 
wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnie-
nia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, 
że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona 
lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.
Petycja z dnia 14 marca 2021 r. w sprawie  w spra-
wie odrzucenia w całości projektu Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Karpacz wraz z Prognozą od-
działywania na środowisko, która została złożona 
przez grupę mieszkańców Karpacza oraz osoby 
związane zawodowo z miastem w dniu 22 marca 
2021 r. do Rady Miejskiej Karpacza, spełnia wska-

magania określone w ustawie, jednakże Komi-
sja miała wątpliwości związane co do zgodno-
ści z prawem potencjalnego rozstrzygnięcia 
referendum. Burmistrz Miasta Karpacza Pan 
Radosław Jęcek na wniosek Komisji przedsta-
wił przygotowaną przez obsługę prawną Urzę-
du Miejskiego w Karpaczu opinie z, której wy-
nikało, że sformułowane we wniosku pytanie 
referendalne mogło prowadzić do rozstrzyg-
nięcia niezgodnego z prawem. Burmistrz Kar-
pacza na wniosek Komisji zwrócił się również 
z zapytaniem ofertowym do czterech adwoka-
tów/radców prawnych o sporządzenie nieza-

leżnej opinii prawnej w tym zakresie, jednakże 
wniosek ten  pozostał bez odpowiedzi. 
Jaka zatem była treść pytania referendalnego 
przygotowana przez  grupę mieszkańców, która 
według opinii obsługi prawnej Urzędu Miejskiego 
w Karpaczu mogła prowadzić do rozstrzygnięcia 
sprzecznego z prawem ?
„Czy zgadzasz się na respektowanie zakazów, 
nakazów i ograniczeń praw i wolności obywa-
telskich, wprowadzanych wbrew Ustawom 
i Konstytucji RP poprzez rozporządzenia Rady 

Ministrów, w związku ze stanem epidemii?”
19 marca 2021 r. Rada Miejska Karpacza na sesji 
podejmowała projekt uchwały w sprawie odrzu-
cenia wniosku o przeprowadzenie referendum na 
terenie gminy Karpacz. Podczas sesji wypowiadał 
się w imieniu grupy mieszkańców Pan Wojciech 
Ryngwelski, a także Poseł na Sejm RP Janusz 
Korwin-Mikke, ostateczny wynik głosowania 
przesądził o przyjęciu projektu uchwały w spra-
wie odrzucenia przez radnych wniosku o przepro-
wadzenie referendum na terenie gminy Karpacz. 
Inicjator referendum Pan Wojciech Ryngwelski 
postanowił  zaskarżyć  decyzje radnych i złożył 
w tej sprawie  20 kwietnia 2021 r. skargę do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocła-
wiu.

  GŁOSOWANIE W SPRAWIE 
ODRZUCENIA WNIOSKU  
O PRZEPROWADZENIE REFERENDUM

1. CZERNIAK   NB

2. CZUBAK  ZA

3. FRYTZ   PRZECIW

4. GRABSKA   PRZECIW

5. HAJNDRYCH   ZA

6. KOŚCISZ   ZA

7. KUBIK   PRZECIW

8. MOTYLSKI  ZA

9. PAJDZIK   ZA

10. PATEK   NB

11. RYCZKOWSKI   ZA

12. SEWERYN   ZA

13. STANISZEWSKA   ZA

14. TALAGA   ZA

15. WESOŁOWSKI   WSTYRZYMAŁ SIĘ

WYCOFANIE PROJEKTU STUDIUM  
DO PRAC W KOMISJACH RADY 
MIEJSKIEJ KARPACZA
1. CZERNIAK   PRZECIW

2. CZUBAK  ZA

3. FRYTZ   PRZECIW

4. GRABSKA   PRZECIW

5. HAJNDRYCH   WSTYRZYMAŁA SIĘ

6. KOŚCISZ   ZA

7. KUBIK   PRZECIW

8. MOTYLSKI  ZA

9. PAJDZIK   PRZECIW

10. PATEK   ZA

11. RYCZKOWSKI   ZA

12. SEWERYN   ZA

13. STANISZEWSKA   ZA

14. TALAGA   NIE GŁOSOWAŁ

15. WESOŁOWSKI   ZA



BIULETYN RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 2 (8) 2021BIULETYN RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 2 (8) 2021 54

Przedstawionemu projektowi studium zarzucamy:  
- stworzenie całkowicie nieprawdziwego wrażenia, że miasto tonie w zieleni i nie ma 
problemu nadmiernej zabudowy na terenach zainwestowanych. Dokonano tego, 
m.in.  poprzez pomieszanie jednostki osadniczej z obszarem Karkonoskiego Parku 
Narodowego i Lasów Państwowych. Podobnym przykładem jest posługiwanie się 
wyrazem „miasto” bez wyjaśnienia, że chodzi o obszar Parku lub używanie 
wartościującego słowa „tylko” w przedstawianiu ilości terenów zabudowanych razem  
z komunikacją, 

 
-  przeznaczenie   nowych  działek  pod  zabudowę  na powierzchni ok. 8 ha,  mimo że   
w obecnych planach (mpzp) jest jeszcze dostępnych ponad 30 ha, 

 
- bezpodstawne  zwiększanie  zapotrzebowania  na  usługi  inne  niż noclegowe, bez 
przedstawienia wiarygodnych obliczeń,   

- niczym  nieudokumentowane  założenia  dotyczące  ilości  turystów  jednodniowych 
przebywających w mieście,  

-   wprowadzenie   na   obecne    tereny   zielone   określenia  „zieleń   urządzona”  z             
zapisami umożliwiającymi nową zabudowę,  

-  zawarcie  w  projekcie    całego  szeregu  nieaktualnych danych, które nie mogą być 
podstawą prowadzenia polityki przestrzennej miasta w przyszłości, 

 
- brak  przemyślanych  zapisów,  które  rozwiążą  problemy  komunikacyjne  miasta – 
propozycja tzw. obwodnicy jest w obecnym kształcie nie do przyjęcia. 

 
Ponadto dokumenty wykonane są niestarannie i zawierają liczne błędy (formalne             
i językowe).  
 
    W konsekwencji projekt studium doprowadzi do pogorszenia warunków życia 
mieszkańców i obniżenia komfortu wypoczywających w Karpaczu turystów, nie 
zahamuje dalszej zabudowy miasta i nie ma on nic wspólnego z założeniami studium, 
a więc ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego. W związku z powyższym  domagamy się odrzucenia przez Radę Miejską 
Karpacza projektu studium w całości.  
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W załączeniu podpisy ………… osób  składających petycję ( na …… stronach). 
 

zane w art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach wy-
mogi.
W petycji jasno i wyraźnie oznaczono 
podmiot wnoszący petycję, w tym mając 
na względzie okoliczność, iż petycja była 
wnoszona przez grupę osób – oznacze-
nie każdego z wnoszących petycję ze 
wskazaniem osoby reprezentującej oso-
by składające petycję. Nie można uznać 
za zasadne pojawiające się zarzuty, jako-
by zabrakło tego elementu. W lewym 
górnym rogu przedmiotowej petycji zo-
stała wskazana osoba będąca reprezen-
tantem grupy, jak również został wskaza-
ny adres do doręczeń tej osoby. Dodatko-
wo, osoba ta podpisała się w tabeli stano-

wiącej załącznik do petycji i określenie 
osób składających petycję.  Ustawa 

nie wskazuje, że należy oznaczyć tę 
osobę wyrażeniem „reprezentant 
grupy”. Jak wskazuje art. 15 ustawy 

o petycjach w sprawach nieregulowa-
nych ustawą zastosowanie mają przepi-

sy ustawy Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (KPA). Jedną z naczelnych 
zasad KPA jest zasada minimalnego for-
malizmu przy wnoszeniu pism proceso-

wych, zgodnie z art. 63 KPA. Z treści składanego 
pisma powinno wynikać, kto składa dane pismo, 
przy czym bez znaczenia pozostaje kwestia for-
malnego określenia osoby składającej pismo.
Dodatkowo, wskazanie adresu do doręczeń do tej 
osoby stanowi potwierdzenie, że jest to reprezen-
tant grupy. „W przypadku grupy podmiotów 
wnoszących petycję wskazanie adresu do kore-
spondencji należy wiązać z osobą reprezentującą 
tę grupę.” (tak: J. Jaśkiewicz [w:] Ustawa o pety-
cjach. Komentarz, LEX/el. 2015, art. 4).
Tym samym przy dokonywaniu rozsądnej oceny 
przedłożonej petycji nie budzi wątpliwości, że 
osoba reprezentująca grupę osób składających 
petycję, została wskazana w petycji. Tym samym 
został spełniony wymóg formalny przewidziany 
w art. 4 ust. 2 pkt 1 in fine ustawy o petycjach. 
Również przedłożona petycja spełnia pozostałe 
wymogi art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach. W kon-
wekcji złożona petycja powinna podlegać nie-
zwłocznemu rozpoznaniu, zgodnie z treścią art. 
10 ust. 1 ustawy o petycjach. 
Poniżej wyniki głosowania nad projektem uchwa-
ły w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców 
Karpacza. RED.

Czym jest spis powszechny?
Spis powszechny to podstawowe badanie, 
w trakcie którego pozyskuje się dane od wszyst-
kich mieszkańców Polski.
Pierwszy powszechny spis ludności Główny 
Urząd Statystyczny przeprowadził już w 1921 r! 
Od tego czasu spisy odbywają się raz na 10 lat.
Wyniki spisu pozwalają odpowiedzieć na pytania: 
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Na ich 
podstawie rząd podejmuje najważniejsze decy-
zje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Są 
także cennym, a niekiedy jedynym źródłem infor-
macji wykorzystywanych w badaniach nauko-
wych.
Uczestnicząc w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021 każdy z nas może 
bezpośrednio wpłynąć na rozwój społeczno-go-
spodarczy kraju, regionu i miasta, a także na po-
prawę warunków życia jego mieszkańców.
Co ciekawe, spisy przeprowadzane są według tej 
samej metodyki również w innych krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej. Umożliwia to dokony-
wanie porównań międzynarodowych.
Zebranie rzetelnych danych o ludności jest nie-
zwykle istotne, gdyż dotacje unijne oraz liczba 
miejsc w Parlamencie Europejskim przyznawane 
są m.in. w zależności od liczby mieszkańców da-
nego kraju, opracowanej na podstawie spisów 
ludności.

Obowiązek spisowy
Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany sa-
modzielnie spisać się przez internet. Aplikacja 
spisowa dostępna jest pod adresem spis.gov.pl
Metoda samospisu internetowego zapewnia 
swobodę i dyskrecję przekazywania informacji, 
szczególnie w zakresie pytań wrażliwych doty-
czących np. niepełnosprawności, deklarowanej 
przynależności do mniejszości narodowych i et-
nicznych oraz związków niesformalizowanych. 
Co zrobić w przypadku braku możliwości doko-
nania samospisu przez Internet? (np. ze względu 
na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepeł-
nosprawność lub brak dostępu do Internetu)
Można spisać się telefonicznie, dzwoniąc na info-
linię statystyczną pod numer: 22 279 99 99.
Można także skorzystać ze specjalnie przygoto-
wanego stanowiska na terenie Urzędu Miejskie-
go w Karpaczu, po wcześniejszym zgłoszeniu wi-
zyty telefonicznie pod numerem telefonu: 75 76 
18 611.

Rachmistrz tylko w ostateczności
Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się 
przez Internet lub na infolinii spisowej, musimy 
spodziewać się telefonu rachmistrza. Jeśli rach-
mistrz zadzwoni, nie można odmówić mu udzie-
lenia odpowiedzi. Z tego względu warto spisać 
się samodzielnie przez Internet, odpowiednio 
wcześniej, w dogodnym terminie.

Pomóż seniorowi spisać się bez-
piecznie
Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych lub sąsia-
dów są osoby starsze, które nie posiadają kompu-
tera lub mają kłopot z jego obsługą, pomóżmy im 
zrealizować obowiązek spisowy w najbezpiecz-
niejszej i najwygodniejszej dla nich formie: samo-
spisu internetowego w domu. Wystarczy w od-
wiedziny do seniora zabrać ze sobą laptop czy 
smartfon z dostępem do internetu.

Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe od momentu ich zebrania stają 
się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą 
statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma 
charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje 
wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żad-
nych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.
Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać 
się poprzez formularz internetowy lub telefonicz-
ne na infolinii spisowej, zostaną spisane przez 
rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfi-
kator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe, 
zawierający imię i nazwisko, numer, godło, infor-
mację o przetwarzaniu danych osobowych.
Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na info-
linii spisowej pod numerem 22 279 99 99 lub 
dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w Karpaczu na 
nr: 75 76 18 611.
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, 
rachmistrzowie nie będą odwiedzać responden-
tów w domach aż do odwołania. Osoby, które 
pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są 
oszustami. Takie przypadki należy zgłaszać na 
policję i upewnić się, że nasi bliscy seniorzy mają 
tego świadomość.
Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior 
spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet 
albo poprzez infolinię spisową), zrealizował tym 
samym swój obowiązek udziału w spisie. Nikt nie 
ma prawa do niego zadzwonić w tej sprawie. Ta-
kie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych 
i należy zgłaszać to do Urzędu.

Termin spisu
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021 (NSP 2021) jest przeprowadzany na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 1 
kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r., według 
stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. 

Loteria Spisowa
Nie czekaj, spisz się zanim zadzwoni do Ciebie 
rachmistrz – masz wtedy szansę na nagrody w Lo-
terii Narodowego Spisu Powszechnego 2021.
Jedynie osoby, które dokonają samospisu inter-
netowego  uzyskają unikatowy kod, umożliwiają-
cy wzięcie udziału w loterii. W ramach loterii od-
będzie się siedem losowań, przy czym pierwsze 
z nich już 07 maja 2021 r. Im wcześniej zarejestru-
je się kod, tym we większej liczbie losowań weź-
mie się udział, a tym samym większa szansa na 
nagrody!

A jakie są nagrody?
16 x Toyota Yaris
480 kart przedpłaconych o wartości 1000 zł
960 kart przedpłaconych o wartości 500 zł

Spisz się zatem nie tylko dla Polski, ale również 
dla siebie! UM KARPACZ

Policzmy się dla Polski! 
Narodowy Spis Powszechny 2021

Adres do korespondencji:                                                       Karpacz, dnia 14 marca 2021 r. Anna Bialikiewicz-Stoch 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5c 
58-540 Karpacz   
 
 
 
                                                                   Rada Miejska Karpacza                                                                    ul. Konstytucji 3 Maja 54                                                                    58- 540 Karpacz  
 
 
 
                                                    PETYCJA  

w sprawie odrzucenia w całości projektu Studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz wraz z Prognozą    oddziaływania na środowisko  
dotyczy: interesu publicznego  
wnoszący: mieszkańcy Karpacza i osoby związane  zawodowo z miastem Podstawa prawna: art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,                                 art.2. ust.1. Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.  
 
 
                                                Przedmiot petycji   
 
 
 
    Na podstawie opublikowanych materiałów i dyskusji publicznej, która odbyła się          5 marca 2021 r.  wnosimy o odrzucenie w całości projektu Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.  Przedstawiony do publicznego wglądu dokument nie może decydować o prowadzeniu polityki przestrzennej miasta przez najbliższe  30 lat, ani być podstawą do opracowywania planów miejscowych.  Przyjęcie go przez Radę Miejską, zniszczy  unikalny charakter górskiej miejscowości położonej u podnóża Śnieżki, a Karpacz  przestanie być przyjaznym domem dla mieszkańców i ich gości oraz atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla  licznych  turystów.  

Studium, które w założeniu miało chronić tereny zielone, w rzeczywistości umożliwia ich dalszą zabudowę i zawiera niebezpieczne zapisy degradujące miasto i jego przestrzeń. 
 

  GŁOSOWANIE W SPRAWIE 
ROZPATRZENIA PETYCJI

1. CZERNIAK   ZA

2. CZUBAK  PRZECIW

3. FRYTZ  ZA 

4. GRABSKA   ZA

5. HAJNDRYCH   ZA

6. KOŚCISZ   PRZECIW

7. KUBIK   ZA

8. MOTYLSKI  WSTYRZYMAŁ SIĘ

9. PAJDZIK   ZA

10. PATEK   PRZECIW

11. RYCZKOWSKI   PRZECIW

12. SEWERYN   PRZECIW

13. STANISZEWSKA   PRZECIW

14. TALAGA   PRZECIW

15. WESOŁOWSKI  PRZECIW

  TREŚĆ PETYCJI, POD KTÓRĄ PODPISAŁO SIĘ 637 MIESZKAŃCÓW.

  PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PETYCJI Z OPINIĄ 

1 KWIETNIA ROZPOCZĘŁO SIĘ NAJWIĘKSZE I NAJWAŻNIEJSZE BADANIE STATYSTYCZNE POLSKIEGO 
SPOŁECZEŃSTWA, CZYLI NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 (NSP 2021).
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W uzasadnieniu do złożonego wnio-
sku możemy przeczytać, że zapro-
ponowany radnym do uchwalenia 
zespół przyrodniczo-krajobrazo-

wy położony jest między strumieniem Płomni-
cą a Osiedlem Skalnym, w północno-wschod-
niej części Karpacza na obszarze 31,69 ha jest 
fragmentem krajobrazu naturalnego i kulturo-
wego zasługującym na ochronę, ze względu na 
jego walory widokowe i estetyczne. Działki są 
własnością Gminy Karpacz oraz należą do osób 
fizycznych i osób prawnych. Według Uchwały 
nr XXI /131/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 
11 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Jednostki E -Strefa Turystyczna, działki 
wchodzące w skład Zespołu są oznaczone jako: 
ZR – tereny zieleni rekreacyjnej, RZ - tereny łąk 
i zieleni niskiej, RL – tereny lasów ochronnych 
i zadrzewień, ZO - tereny upraw ogrodniczych - 
pasieka, ZD - tereny ogrodów działkowych, W - 
tereny wód powierzchniowych, K – tereny dróg 
i ulic publicznych. Na jednej działce (RZ, RL nr 
659/6), będącej własnością Gminy Karpacz nie-
wielki fragment (skarpa) oznaczony jest jako 
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Ponadto na działce 37/5, oznaczonej 
jako ZR wybudowano stację transformatorową 
- T, przewidzianą do lokalizacji w tym rejonie. 
Na działkach z symbolami ZD, ZO, ZR dopusz-
czona jest bardzo ograniczona zabudowa, na 
potrzeby rekreacji, upraw i użytkowania ogro-
dów, która nie uszczupla walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych tego terenu.

ZDJĘCIE NR 1 
Obszar Zespołu otoczony jest od strony wschod-
niej ul. Skalną, Stanisława Staszica i krawędzią za-
chodnią zabudowanych działek położonych 
wzdłuż ul. Bolesława Prusa. Od północy graniczy 
z zabudowanymi działkami nad potokiem Skałka, 
a od zachodu opiera się o zbocze Księżej Góry 
i lewy brzeg potoku Płomnica przy ujściu do rzeki 
Łomniczki. Strona południowa dochodzi do ul. 
Marii Skłodowskiej–Curie i mostu nad Płomnicą 
na początku ul. Skalnej. Zespół przyrodniczo-kra-
jobrazowy nie obejmuje zabudowanych i prze-
znaczonych do zabudowy - według miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z 2003 
r. - działek przy ulicach: Marii Skłodowskiej-Curie 
i Marii Konopnickiej. Całość obszaru przewidzia-
nego do objęcia Zespołem Płomnica - Skalne zo-
stała wpisana (nr A/1367/606/J) 26 lutego 1980 r. 
do rejestru zabytków ze względu na układ urbani-
styczny. Postanowienie nr 1219 Wojewódzkiego 
Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 
grudnia 2007 r., w którym wytyczono ścisłe grani-
ce, potwierdziło ten wpis.
Cały Zespół charakteryzuje się mocno zróżnico-
waną rzeźbą terenu, która istotnie wpływa na 
jego atrakcyjność. Większa część obszaru położo-
na jest na łagodnym zboczu, o ekspozycji północ-
nej, między 620 a 540 m n.p.m., opadającym w kie-
runku Ściegien i potoku Skałka. Natomiast koryto 
strumienia Płomnicy leży w obniżeniu, między 
615 m n.p.m. w okolicy mostu przy ul. Skalnej, 
a ok. 560 m n.p.m. w miejscu połączenia z rzeką 
Łomniczką. Dolinę, przez którą płynie Płomnica 
miejscami otaczają kilkumetrowe skarpy.
W obrębie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowe-
go można wyróżnić kilka charakterystycznych 
części. Są to: kompleks łąk określonych jako „Mu-
rawy przy Skalnym”, „Świętojański Las” oraz stru-
mień Płomnica z jej prawym brzegiem i „Jesiono-
wymi Błotami”.

Czy powstanie nowa 
przyrodnicza atrakcja 
w Karpaczu…

ZDJĘCIE NR 2 
Największą wartością kompleksu łąk - Murawy 
przy Skalnym - położonego na stoku o lekkim na-
chyleniu w kierunku północnym jest jego atrak-
cyjność krajobrazowa. Usytuowanie terenu stwa-
rza możliwość podziwiania najwyższych szczy-
tów pasm górskich otaczających Kotlinę Jelenio-
górską z trzech stron. Przez środek i w poprzek 
kompleksu oraz wzdłuż jednego z boków prze-
biegają wglądy widokowe, zaznaczone w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go. Od strony południowej rozpościerają się wi-
doki na Główny Grzbiet Karkonoszy: Sowią Prze-
łęcz, Czarną Kopę i Czarny Grzbiet połączony 
z najwyższym szczytem Karkonoszy i Sudetów – 
Śnieżką (1602 m n.p.m.). Widoczna jest także 
Równia pod Śnieżką, Kopa wraz z wyciągiem, 
Smogornia oraz dwa Kotły: Małego i Wielkiego 
Stawu. Od strony północnej widać pasmo Gór Ka-
czawskich z najwyższymi szczytami: Skopcem 
(724 m n.p.m.) i Barańcem (723 m n.p.m.) oraz 
górą Połom, w części „zjedzoną” przez kamienio-
łom wapieni w odległym o kilkadziesiąt kilome-
trów Wojcieszowie. Strona wschodnia to pasmo 
Rudaw Janowickich z najwyższym szczytem Skal-
nikiem (945 m n.p.m.) i Górami Sokolimi. Bliżej 
Karpacza widoczna jest Wołowa Góra ze Skalnym 

Stołem - fragmentem Kowarskiego Grzbietu. 
Strona zachodnia obejmuje Pogórze Karkono-
skie, w skład którego wchodzi Czoło i Grabowiec, 
a kończy się na Księżej Górze - przy granicy kom-
pleksu łąk, - której charakterystyczny stożek był 
od wieków punktem orientacyjnym wędrowców 
zmierzających w stronę „Gór Olbrzymich”.
Przez kompleks łąk - Murawy przy Skalnym - roz-
ciągającym się na długości ok. 1400 m i o szero-
kości dochodzącej do 200 m przebiega granica 
wododziału: zachodnia część łąk jest drenowana 
przez strumień Płomnicę, natomiast wschodnia 
(i północna) przez strumień Skałkę. Obydwa po-
toki są prawymi dopływami Łomniczki. Podłoże 
tego terenu jest zbudowane z gruntów kamieni-
stych z zailonym piaskiem i gliną na głębokości 
2-4 m, będących plejstoceńskimi osadami napły-
wowego Stożka Ścięgien. Głębiej zalegają krysta-
liczne granitognejsy i granity (Buratyńska, Bura-
tyński, 2013). Gleby na przeważającej części ob-
szaru można zaliczyć do brunatnych kwaśnych i pło-
wych, miejscami oglejonych. Kompleks łąk 
w okresie powojennym wykorzystywano rolni-
czo, jako grunty orne i użytki zielone. Do dzisiaj 
jego część jest użytkowana w sposób kośno-pa-
stwiskowy. W runi łąkowej, na poboczach wystę-
puje, np. kozibród łąkowy, a w mniej wilgotnych 

miejscach jastrzębiec pomarańczowy. Fragmen-
ty łąk są oddzielone od siebie zadrzewieniami 
śródpolnymi, wśród których dominują dęby.

ZDJĘCIE NR 3 
Siedliska łąkowe, jakie wchodzą w skład kom-
pleksu zostały dokładnie zbadane w 2018 r., a wy-
niki analiz umieszczono w opracowaniu Karkono-
skiego Parku Narodowego pt. „Inwentaryzacja 
ekosystemów łąkowych na obszarze Karpacza” 
(Malicki, Wojnarowicz, 2018). Do Muraw przy Skal-
nym należą niżowe i podgórskie łąki świeże ze 
związku Arrhenatherion elatioris użytkowane 
ekstensywnie (siedlisko 6510). Wykształciły się 
one na brunatnych glebach żyznych, średnio głę-
bokich i umiarkowanie wilgotnych na terenach 
pogrądowych. Ze względu na położenie (między 
540 – 620 m n.p.m) łąki te swoim składem gatun-
kowym zbliżone są do górskich łąk konietlico-
wych, zwiazku Polygono-Trisetion (siedlisko 
3520). Do gatunków typowych w runi należą: ko-
strzewa czerwona, mietlica pospolita, przywrot-
niki, natomiast w miejscach wilgotnych występu-
je ostrożeń dwubarwny. Od łąk konietlicowych 
różni je udział traw wysokich o szerokich blasz-
kach liściowych, na przykład: wyczyńca łąkowe-
go, rajgrasu wyniosłego, kupkówki pospolitej. 

Ponadto powszechnie występują rośliny dwuli-
ścienne takie, jak: jastrun właściwy, babka lance-
towata i dzwonek rozpierzchły. Tego rodzaju 
skład gatunkowy wskazuje, że niektóre płaty 
można zaliczyć do siedliska Poo-Trisetetum flave-
scentis. Część tych łąk nie była dłuższy czas użyt-
kowana kośnie, dlatego widać na nich podrost 
drzew (brzozy brodawkowatej, klonu jawora) 
oraz krzewów malin i jeżyn. Występuje też na 
nich większy udział roślin azotolubnych: trybuli 
leśnej, dzięgla leśnego i świerząbka korzennego. 
Przywrócenie właściwego użytkowania, w tym 
wykaszania spowoduje, w krótkim czasie powrót 
typowego składu gatunków dla tych siedlisk.
Ważna jest też rola, jaką odgrywają Murawy przy 
Skalnym w oczyszczaniu powietrza, nie tylko po-
przez zjawisko fotosyntezy, ale również jako kory-
tarz przewietrzania miasta i Kotliny Jeleniogór-
skiej. To na tym obszarze często wieją silne wiatry 
od strony Przełęczy Karkonoskiej w kierunku Kot-
liny.

ZDJĘCIE NR 4 
Kompleks łąk łączy się południową krawędzią ze 
strumieniem Płomnica przy skrzyżowaniu ulic, - 
Marii Skłodowskiej-Curie – a następnie przecho-
dzi w kierunku Jesionowych Błot oraz koryta 
Płomnicy poprzez Świętojański Las. Jest on poło-
żony na działce 647/2 o powierzchni prawie 7000 
m2 na wysokości ok. 600 m n.p.m. i rośnie na gle-
bach brunatnych, prawdopodobnie częściowo 
bielicowanych. W skład jego drzewostanu wcho-
dzą drzewa liściaste i iglaste, z przewagą buka, 
grabu, brzozy, dębu, klonu, klonu-jaworu, lipy 
oraz świerka. W podszyciu licznie występują ja-
rzębiny, krzewy jeżyn, a nawet wawrzynek wilcze 
łyko. W runie leśnym rosną turzyce, trawy (np. ko-
strzewa olbrzymia, wiechlina gajowa) mchy, pa-
procie, oraz byliny i krzewinki takie, jak: zawilec 
gajowy, ziarnopłon wiosenny, szczawik zajęczy, 
gajowiec żółty, miodunka ćma, przetacznik ożan-
kowy, barwinek pospolity, konwalia majowa i bo-
rówka czernica. Wśród grzybów wyróżnia się sro-
motnik bezwstydny i gwiazdosz potrójny. Ze 
względu na glebę, jej uwilgotnienie oraz rodzaje 
i gatunki występujących roślin można określić ten 
typ lasu jako grąd środkowoeuropejski, górski 
w wariancie świeżym (Knapik, Raj, 2014, 283) Po-
dobnie jak wszystkie lasy na terenie Gminy Kar-
pacz, również Świętojański Las ma status lasu 
ochronnego. Do najbardziej widowiskowego zja-
wiska przyrodniczego, jakie można obserwować 
w tym lesie są wieczorne loty “robaczków święto-
jańskich” na przełomie czerwca i lipca. O tej porze 
roku, przy sprzyjającej pogodzie las błyszczy set-
kami światełek wysyłanych przez iskrzyki i świet-
liki, które przy pomocy żóltozielonych sygnałów 
przywabiają płeć przeciwną. Dzięki komórkom 
świetlnym w odwłoku, chrząszcze impulsami na-
dają specyficzne kody. Wilgotna ściółka lasu 
sprzyja rozwojowi owadów, które przez okres 
dwóch tygodni odnajdują się w migocącym tań-

OD RADNYCH RADY MIEJSKIEJ KARPACZA ZALEŻEĆ BĘDZIE, CZY POWSTANIE NOWA ATRAKCJA 
W KARPACZU, WNIOSEK STOWARZYSZENIA OCHRONY KRAJOBRAZU I ARCHITEKTURY SUDECKIEJ 
O UCHWALENIE ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO WPŁYNĄŁ DO RADY MIEJSKIEJ 
KARPACZA W DNIU 14.12.2020 R. 

 
 

Cały Zespół charakteryzuje się 
mocno zróżnicowaną rzeźbą 
terenu, która istotnie wpływa na 
jego atrakcyjność. 
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cu. Przed wzrokiem obserwujących odbywa się 
niezwykłe zjawisko widoczne ze ścieżki biegnącej 
przez las i z ul. Marii Skłodowskiej–Curie. Istnieje 
ono w naturze bez ingerencji człowieka i nie wy-
maga żadnych dodatkowych nakładów (podob-
nie jak łąki krokusowe w Tatrach). Wieczorny spa-
cer wzdłuż ulicy i ścieżki wyraźnie pokazuje pięk-
no oraz wyjątkowość tego miejsca.

ZDJĘCIE NR 5 
Działka Świętojańskiego Lasu graniczy z tere-
nem Jesionowych Błot położonych na działce 
659/6 o powierzchni 6004 m2. Jesionowe Błota 
leżą w głębokim obniżeniu sięgającym potoku 
Płomnica, a od Świętojańskiego Lasu i innych 
działek oddziela je skarpa o wysokości docho-
dzącej nawet do 9 m. Szerokość płaskiego terenu 
od skarpy do brzegu Płomnicy wynosi ok. 60 m, 
na wysokości 594 m n.p.m. W centralnym punk-
cie działki znajduje się obszar źródliskowy, two-
rzący u podnóża wysokiej skarpy rozlewającą się 
w różnych kierunkach sadzawkę. Zasilają ją źród-
ła umiejscowione w kilku punktach terenu, część 
z nich stanowią wysięki ze skarpy. Nadmiar wody 
spływa w dwóch miejscach do Płomnicy. W sa-
dzawce i na jej bagnistym brzegu rosną zakorze-
nione w dnie rośliny: trawy, wśród których wy-
różnia się manna mielec oraz turzyce, natomiast 
w najbliższym otoczeniu (w tym na wysepce) 
występują rośliny typowe dla łęgów. Najbardziej 
charakterystycznymi drzewami tego miejsca są 
jesiony wyniosłe o wysokości przekraczającej 20 
metrów. Kilkanaście jesionów o imponujących 
rozmiarach znajduje się po wschodniej stronie 
rozlewiska, w dolnej części skarpy. Drzewostan 
Jesionowych Błot uzupełniają: wierzby, brzozy, 
graby, buki, klony, olsza szara, a w poszyciu - po-
dagryczniki, przywrotniki, przetaczniki, starce, 
podbiały, dzięgiel leśny, biedrzeniec anyż, mie-
siącznica trwała, bluszczyk kurdybanek. Na nie-
wielkim fragmencie błotnistego brzegu pojawiła 
się roślina synantropijna – rdestowiec sachaliń-
ski. Cały obszar, podobnie jak brzeg Płomnicy 
położony jest na madach rzecznych, ale na tere-
nie mocno zamulonym występują przypuszczal-
nie gleby glejowe. Obszar ten, łącznie z Płomnicą 
jest wodopojem dla dzikich zwierząt: odwiedza-
ją go sarny, jelenie, a nawet dziki korzystające z ką-
pieli mułowo-błotnych. 
Największą wartością krajobrazową tego obszaru 
jest jego ukształtowanie na wysokiej skarpie prze-
chodzącej w płaski, podmokły teren zakończony 
naturalnym, pozbawionym regulacji brzegiem 
strumienia. Do wartości przyrodniczych (i krajo-
brazowych) należy zaliczyć źródła, które w sposób 
ciągły zasilają strumień Płomnicę i utworzone 
przez nie rozlewisko, razem z otoczeniem - gór-
skim lasem łęgowym.
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Płomnica, przylegająca do Jesionowych Błot, swój 
bieg zaczyna w górnej części Sowiej Doliny. Two-
rzą ją dwa źródliskowe potoki: lewy, o nazwie 
Płóknica wypływający ze skał metamorficznych 
Czarnej Kopy (wchodzącej w skład Czarnego 
Grzbietu prowadzącego na Śnieżkę) i prawy nazy-
wany Niedźwiadą, który wypływa spod pokryte-
go łupkami łyszczykowymi Skalnego Stołu (nale-
żącego do Kowarskiego Grzbietu). Pod względem 
geologicznym koryto Płomnicy oddziela Stożek 
Wilczej Poręby od Stożka Ścięgien, które wy-
kształciły się w okresie zlodowaceń plejstoceń-
skich. Włączony w skład Zespołu przyrodniczo-
-krajobrazowego dolny bieg strumienia o długoś-
ci 800 m, - od mostu przy ul. Skalnej do połączenia 

z Łomniczką - jest na prawie całym odcinku nieu-
regulowany. 
W dolnym odcinku Płomnicy szerokość jej kręte-
go koryta wynosi ok. 7 m, a zakola mają promień 
ok. 14 m. W budowie koryta przeważają żwiry 
średnie i grube oraz głazy. Największe bloki, któ-
rych średnica dochodzi do 1,2 m budują natural-
ne stopnie na zmianę z występującymi przegłę-
bieniami. Koryto przedzielają głazowe łachy cen-
tralnie umieszczone, zespojone roślinnością. Przy 
jednym z zakoli można obserwować skrót powo-
dziowy. Znajduje się on w miejscu (okolica ul. 
Ogrodniczej), gdzie strumień podcina terasę na 
wysokości 1,5 m. Za nim zbudowano dwie zapory 
przeciwrumowiskowe, które obecnie skutecznie 
zapobiegają nagłym zmianom korytowym. 
W dolnym biegu Płomnicy widoczna jest erozja 
denna (Kasprzak, 2009). Ostatni odcinek strumie-
nia o długości ok. 50 m, od drugiej zapory prze-
ciwrumowiskowej do połączenia Płomnicy 
z Łomniczką, został obudowany kamienno-beto-
nowym żłobem z kilkoma stopniami. 
Wzdłuż prawego biegu Płomnicy, ciągnie się 
górski las łęgowy, rosnący na madach rzecznych 
i, z wyjątkiem Jesionowych Błot, pozbawiony 
rozlewisk. W skład drzewostanu wchodzą dęby, 

lipy, klony, brzozy, jesiony i świerki, a nawet po-
jedyncze sosny. Ponadto olsza szara, topola osi-
ka, wierzba iwa, jabłoń dzika. Z innych, charakte-
rystycznych roślin należy wymienić lepiężnika 
białego oraz chronioną paproć – podrzeń żebro-
wiec. Do lasu łęgowego przylegają tereny upraw 
ogrodniczych i działkowych oraz podgórskie 
łąki świeże ze związku Arrhenatherion elatioris 
(podobnie, jak łąki – Murawy przy Skalnym), któ-
re tworzą rozległe panoramy widokowe na 
Główny Grzbiet Karkonoszy.
Dużą wartością krajobrazową strumienia Płomni-
cy i sąsiadujących z nią terenów jest połączenie 
krajobrazu naturalnego z kulturowym. Strumień, 
który zachował w większości charakter żywioło-
wego górskiego potoku z licznymi zakolami 
i  p i e r w o t n y m ,  „ d z i k i m ”  b r z e g i e m 
przechodzi, w końcowym odcinku w uregulowa-
ny ciek. Płomnica wpada do Łomniczki, kończąc 
swój bieg w ucywilizowany sposób. Ta część stru-
mienia jest świadectwem rozwiązań inżynieryj-
nych z początku XX w. połączonych ze współ-
czesną techniką. Płomnica na całej długości jest 
atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu. 
Dwa drewniane mostki, malowniczo przerzuco-
ne nad jej brzegiem, wraz ze ścieżkami wzdłuż 

nurtu łączą się z dwiema ulicami: Zaciszną 
i Ogrodniczą stanowiąc szlak spacerowy prowa-
dzący, np. poprzez most przy ul. Marii Konopni-
ckiej i dalej ul. Dolną do nowego miejskiego 
Ogrodu Roślin Wodnych i Bagiennych lub w prze-
ciwnym kierunku na Księżą Górę. 
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Przedstawiony obszar Zespołu Płomnica-Skalne 
jest nie tylko miejscem atrakcyjnym krajobrazo-
wo, ale oprócz bogatej szaty roślinnej posiada 
równie ciekawy świat zwierzęcy. Na całym tere-
nie można spotkać sarny, jelenie, lisy, jeże, zające, 
kuny, borsuki, a nawet dziki i gronostaje. W Świę-
tojańskim Lesie swoje miejsce znalazły, obok isk-
rzyków i świetlików także wiewiórki, dzięcioły, 
puszczyki, orzechówki i słowiki. Na drogach 
i ścieżkach wieczorami można dostrzec przelatu-
jące nietoperze, z łąkowych zarośli słychać dźwię-
ki derkaczy, a na niektórych drzewach w ciągu 
dnia widać gniazdujące sroki i sójki. Spotkać też 
można pełzające padalce i jaszczurki. W bardziej 
wilgotnych miejscach skrywają się żaby (np. traw-
na) i ropuchy szare. Różnorodne gatunki zwierząt 
znajdują tu schronienie dla siebie i swojego po-
tomstwa oraz miejsce żerowania.

Krajobrazem, zgodnie z Europejską Konwencją 
Krajobrazową, (2000 r. we Florencji) określa się 
obszar postrzegany przez ludzi, którego charak-
ter jest wynikiem działania i interakcji czynników 
przyrodniczych i (lub) ludzkich. Na podstawie 
pracy Z. Myczkowskiego pt. „Kryteria waloryzacji 
krajobrazów Polski – propozycja systematyki”, 
przedstawionej w publikacji „Identyfikacja i walo-
ryzacja krajobrazów”, GDOŚ Warszawa 2013 r. s. 
66 - 68, wnioskowany Zespół Płomnica - Skalne 
należy do krajobrazu Sudetów i Przedgórza Su-
deckiego i można go zaliczyć do typu krajobrazu 
naturalno-kulturowego. Ze względu na domina-
cję elementów rzeźby należy on do krajobrazu 
górskiego, a według dominacji czynników pokry-
cia jest krajobrazem leśno-polnym. Biorąc pod 
uwagę kryterium oceny wartości estetycznych, 
stanu zachowania krajobrazu i oceny jego zagro-
żenia trzeba go określić jako atrakcyjny, harmonij-
ny, bardzo silnie zagrożony. 
Źródłem zagrożeń są, przede wszystkim zamiary 
inwestorskie, które wciąż się pojawiają w różnych 
wersjach - chodzi m.in. o budowę na tych tere-
nach nowych obiektów hotelowych, apartamen-
towców, parku rozrywki z zabudową do wys. 6 m, 
wież telefonii komórkowej, wycięcia lasu o statu-

sie lasu ochronnego pod budownictwo komunal-
ne, mimo że miasto Karpacz w Raportach o stanie 
Gminy za 2018 i 2019 r. przewidziało inne działki 
do tych celów.
Realizacja chociaż jednego z tych planów spo-
woduje nieodwracalne zniszczenie obszaru, 
jego atrakcyjności krajobrazowej i przyrodni-
czej. Doprowadzi do degradacji przestrzennej, 
zacierania różnorodności form geomorfologicz-
nych i różnorodności biologicznej (którą zapew-
niają, m.in. zadrzewienia śródpolne i tereny pod-
mokłe). Na mapie przedstawionej w „Analizie 
dla systemu zielonej infrastruktury i waloryzacji 
oraz ochrony krajobrazu w mieście Karpacz” (Ko-
rzeń, 2019, 5), na terenie wnioskowanego Zespo-
łu Płomnica-Skalne zlokalizowane są zagrożenia 
dla systemu przyrodniczego funkcjonowania 
miasta. Są to dwa miejsca konfliktowe wskazane 
dla zakazu wprowadzania zabudowy. Na mapie 
umieszczono też główne rzeczne korytarze eko-
logiczne, z których jeden - Płomnica -, kończący 
się węzłem wodnych korytarzy ekologicznych 
wchodzi w skład proponowanego Zespołu. 
 Do innych zagrożeń należą dzikie wysypiska od-
padów, pojawiające się w wielu miejscach obsza-
ru oraz nadmierny ruch turystyczny spowodowa-

ny przeinwestowaniem miasta, (powodujący ha-
łas, zanieczyszczanie powietrza, niszczący bioróż-
norodność, itp.).
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 Wychodząc z założenia, że krajobraz jest dobrem 
publicznym, w mieście turystycznym, jakim jest 
Karpacz, powinien znajdować się pod szczególną 
ochroną. Ze względu na położenie Karkonoskie-
go Parku Narodowego w granicach administra-
cyjnych miasta, 53 % powierzchni Karpacza jest 
objęta ochroną krajobrazową. Pozostała część 
wchodziła w latach 1986 – 1998 w skład Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Karkonosze – Góry Izer-
skie, na podstawie uchwały podjętej 26 listopada 
1986 r. przez Wojewódzką Radę Narodową w Je-
leniej Górze. Obszar ten przestał istnieć ze wzglę-
du na niedopełnienie formalności związanych 
z opublikowaniem uchwały w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. (Materiały 
do studium, Oprac. ekofizjograf., 2019, 22). Propo-
nowany teren Zespołu przyrodniczo-krajobrazo-
wego Płomnica - Skalne był taką ochroną objęty 
przez 12 lat obowiązywania uchwały.
W bieżącym roku przedstawiono wyniki projek-
tu unijnego MaGICLandscapes prowadzonego 
przez Karkonoski Park Narodowy w okresie od 
2017 do 2020 r., którego rezultatem była opraco-
wana zielona strategia oraz plany działań dla 
Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej (Zielona 
strategia… 2020). Trzy, spośród sześciu wyzwań 
rozwojowych mają związek z projektowanym 
Zespołem. Są to: utrzymanie łąk i zachowanie 
bioróżnorodności (w tym: przeciwdziałanie frag-
mentacji na mniejsze płaty łąk, aby nie niszczyć 
stabilnego ekosystemu i miejsc żerowania zwie-
rząt), troska o ekosystemy wodno-błotne oraz 
wdrożenie zielonej infrastruktury w proces pla-
nowania. W opracowaniu podkreślono, że z do-
stępnych dokumentów, dotyczących rozwoju 
karkonoskich gmin tylko w studiach uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego można odnaleźć odniesienia dotyczące 
kształtowania i ochrony zielonej infrastruktury. 
Brakuje natomiast uwzględnienia w nich drob-
niejszych składników przestrzeni przyrodniczej, 
pełniących ważne role ekosystemowe, takich, 
jak zadrzewienia śródpolne i przydrożne, małe 
zbiorniki wodne pełniące funkcje retencyjne, 
mokradła oraz tereny źródliskowe. Trzeba wy-
raźnie zaznaczyć, że wszystkie wymienione ele-
menty znajdują się w Zespole Płomnica – Skalne 
i mogą zostać uwzględnione w pracach nad no-
wym studium dla Karpacza, a następnie przy 
sporządzaniu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 
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Z Bilansu terenów przeznaczonych pod zabudo-
wę (Materiały do studium… 2019) wynika, że na 
podstawie obecnie istniejących miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego można 
powiększyć powierzchnię zabudowy w mieście 
o prawie 30% - do 307 581 m2. Jednocześnie w bi-
lansie wskazano, że na potrzeby usług innych niż 
noclegowe potrzeba dodatkowo 19 007 m2. 
Dane dotyczące tych usług są szacunkowe, nie 
poparte konkretnymi wyliczeniami. Usługi takie 
mogą być zlokalizowane na działkach, które w obec-
nych planach już są przeznaczone do zabudowy 
– bez konieczności przekazywania na nie tere-
nów zielonych (w tym leśnych). Bilans ujawnia, że 
w nowym studium i planach nie należy przezna-
czać nowych terenów pod zabudowę – jest ich, 
w obecnych planach wystarczająco dużo.

Mimo że w granicach administracyjnych Karpa-
cza znajduje się Karkonoski Park Narodowy i Lasy 
Państwowe, to na obszarze zainwestowanym 
miasta obszary zieleni gwałtownie się kurczą. 
Przeinwestowanie (betonowanie) Karpacza jest 
niepodważalnym faktem, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami: budową wielopiętrowych blo-
ków przeznaczonych dla turystów i dużymi hote-
lami, oraz apartamentowcami zabierającymi 
przestrzeń i niszczącymi górski krajobraz, zatło-
czeniem miasta, wielkimi problemami w ruchu 
komunikacyjnym oraz okresowymi brakami 
wody. W takiej sytuacji ochrona terenów zielo-
nych, wodnych i ich bioróżnorodności jest ko-
niecznością dla przyszłości Karpacza, po to, aby 
nie stracił swojego wyjątkowego charakteru gór-
skiego kurortu i swojej malowniczości.
Proponowany Zespół Płomnica-Skalne nie rodzi 
skutków finansowych dla miasta - poza postawie-
niem tablic informacyjnych o Zespole (4-6 szt., 
łącznie 3 tys. zł). Zespół wzmacnia miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego uchwa-
lony w 2003 r. i jest oparty na planie dla Strefy Tu-
rystycznej, który dopuszcza niewielką zabudowę 
związaną z użytkowaniem terenów zielonych, nie 
zaburzającą krajobrazu. Konieczne jest jednak 
uściślenie rozmieszczenia w nowym studium lub 
planach: urządzeń radiokomunikacyjnych 
z masztami do 25 m i lądowisk śmigłowców (poza 
terenem Zespołu) oraz doprecyzowanie roz-
mieszczania urządzeń technicznych zgodnie 
z Prognozą oddziaływania na środowisko, m.in. 
w zakresie wpływu na ludzi i na krajobraz (Pro-
gnoza…2013, 49,53). Najbardziej wartościowe 
przyrodniczo działki wchodzące w skład Zespołu 
– Świętojański Las, Jesionowe Błota wraz z więk-
szością działek położonych przy strumieniu 
Płomnicy – są własnością miasta i ochrona cen-
nych gatunków roślin oraz zwierząt nie powinna 
nastręczać problemów. W Programie Ochrony 
Środowiska (Aktualizacja… 2013, 77) Gminy Kar-
pacz zapisano m.in. wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej Gminy do 2021 r. Odpowiedzial-
ność za utrzymanie terenu i zachowanie go w na-
leżytym stanie spoczywa na właścicielach dzia-
łek. Najwięcej prac porządkowych wymagają 
działki w rejonie Jesionowych Błot i Płomnicy, 
które należą do miasta.
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Jednym z celów obowiązującego Programu 
Ochrony Środowiska (Aktualizacja POŚ…, 2013) 
łącznie z Prognozą oddziaływania na środowisko 
(Prognoza…, 2013) jest ochrona i rozwój walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych Karpacza po-
przez m.in. dbałość o szeroko pojętą estetykę kra-
jobrazu, ochronę i powiększanie terenów zielo-
nych, a także ochronę cennych krajobrazowo 
i przyrodniczo terenów Gminy. Propozycja utwo-
rzenia Zespołu Płomnica -Skalne spełnia, w tym 
zakresie zapisy Programu Ochrony Środowiska.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała za zasad-
ny wniosek Stowarzyszenia SOKiAS w sprawie 
uchwalenia Zespołu przyrodniczo-krajobrazowe-
go Płomnica-Skalne. Projekt uchwały w tej spra-
wie został dwukrotnie wycofywany z porządków 
obrad XXXVIII i XXXIX sesji do prac w Komisjach 
Rady Miejskiej Karpacza celem przeprowadzenia 
wizji w terenie. Jeżeli radni uznają za zasadne po-
wołanie do życia takiego przyrodniczego Zespo-
łu-Karpacz może zyskać nową atrakcję, a uchwała 
zostanie przesłana do uzgodnienia z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu .
Czekamy zatem na podjęcie właściwej decyzji 
przez radnych.  RED.SOKIAS
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Ochrona ładu przestrzennego jako 
harmonijnej całości , interesu pub-
licznego jako działań uwzględnia-
jących zobiektywizowane potrzeby 

ogółu społeczeństwa związanych z zagospo-
darowaniem przestrzennym, jak również prze-
strzeni publicznej, która powinna być obsza-

rem o szczególnym znaczeniu dla zaspokaja-
nia potrzeb mieszkańców Karpacza i poprawy 
jakości ich życia, są w uchwale uwzględnione. 
Choć jest ogromna różnica między początko-
wymi założeniami uchwały reklamowej, jej 
uchwalenie daje początek do pozytywnych 
zmian w naszym mieście.

Przypominamy: uchwała 
reklamowa już obowiązuje 

UCHWAŁA NR XXIX/332/20 RADY MIEJSKIEJ 
KARPACZA z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowa-
nia obiektów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych oraz ogro-
dzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z ja-
kich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 
Rada Miejska Karpacza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady i warunki sytuowania obiek-
tów małej architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, 
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów bu-
dowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2.  Uchwała dotyczy całego obszaru Miasta Karpacz.
3.  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu uchwały, stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały.

4. Uchwały nie stosuje się do:
1)  urządzeń służących do prezentacji informacji wg 

Systemu Informacji Miejskiej, nie będących „rekla-
mą” w rozumieniu przepisów odrębnych, 
w szczególności oznakowania parkingów, obiek-
tów handlowych, sportowych i kulturalnych;

2)  tablic informacyjno – promocyjnych, dotyczą-
cych projektów współfinansowanych ze środków 
publicznych, w szczególności zagranicznych 
i państwowych, sporządzonych zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

3)  informacji turystycznej, w szczególności tablic in-
formacyjno – promocyjnych Karkonoskiego Par-
ku Narodowego oraz map, planów miasta, tablic 
informacji turystycznej oraz oznakowania tury-

stycznego.
4)  ogrodzeń, dla których zasady sporządzania i loka-

lizowania zostały określone w przepisach odręb-
nych;

5)  obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic re-
klamowych oraz urządzeń reklamowych i szyl-
dów wymienionych w:

a)  w kartach ewidencyjnych zabytków (stanowią-
cych część zbioru kart ewidencyjnych zabytków 
prowadzonego przez Generalnego Konserwato-
ra Zabytków lub przez Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków),

b)  w kartach adresowych zabytków nieruchomych 
w Gminnej Ewidencji Zabytków,

6)  wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych, przeznaczonych lub służących 
ekspozycji materiałów wyborczych w rozumieniu 
ustawy Kodeks Wyborczy.

§ 2. 1. Celem uchwały jest:
1)  ochrona istniejącej struktury przestrzennej, lokal-

nej kultury, istniejących wartościowych obiektów 
i układów urbanistycznych oraz cennych histo-
rycznie i kulturowo walorów widokowych miasta;

2)  przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicz-
nej i terenów otwartych przez urządzenia rekla-
mowe, informacyjne, promocyjne i techniczne;

3)  tworzenie pozytywnych relacji między terenami 
publicznymi a otaczającymi je nieruchomościami 
prywatnymi.

2. Uchwała realizuje swoje cele poprzez:
1)  ochronę interesu zbiorowego przed agresywnym 

zawłaszczaniem przestrzeni publicznej;
2)  ustalenie zasad i warunków sytuowania na tere-

nie Miasta Karpacza obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościo-
wych oraz rodzajów materiałów budowlanych, 

z jakich mogą być wykonane a także;
3)  ustalenie zasad i warunków sytuowania szyldów 

na terenie Miasta Karpacza.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 
z późn. zm.);

2)  banerze (bannerze) – należy przez to rozumieć 
tablicę reklamową w postaci elastycznej wstęgi 
z tkaniny wykonanej z włókien naturalnych i/lub 
syntetycznych, a także w postaci wstęgi folii;

3)  bilbordzie (billboardzie) – należy przez to rozu-
mieć wielkopowierzchniowe tablice lub plakaty 
służące do ekspozycji reklamy;

4)  kondygnacji – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333);

5)  muralu – należy przez to rozumieć dekoracyjne, 
wielkoformatowe malarstwo ścienne, w szcze-
gólności wykonane na elewacji budynku lub 
ogrodzeniu, o ile tematyką muralu jest „upo-
wszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie 
informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, 
towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społecz-
ne”, mural traktowany jest jako tablica reklamo-
wa;

6)  obiektach sportowych – należy przez to rozu-
mieć budowle sportowe, zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budow-
lanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. 
zm.);

7)  obiektach zabytkowych – należy przez to rozu-

mieć obiekty wpisane do odpowiedniego reje-
stru zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.);

8)  ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć 
mur lub takie ogrodzenie, w którym powierzch-
nia prześwitów widocznych w kierunku prosto-
padłym do ogrodzenia wynosi mniej niż 50%, z za-
strzeżeniem, że nie dotyczy to murów oporo-
wych;

9)  ogródku gastronomicznym – należy przez to ro-
zumieć wyznaczone miejsca poza lokalem ga-
stronomicznym, dopuszczone do użytkowania 
dla celów gastronomicznych;

10)  placach zabaw – należy przez to rozumieć ze-
spół obiektów małej architektury, zlokalizowa-
nych w zdefiniowanej przestrzeni – często ogro-
dzonej, przeznaczony do rekreacji dla dzieci;

11)  potykaczach – należy przez to rozumieć tablice 
reklamowe, nie związane na trwałe z podłożem, 
jedno lub dwustronne, ustawiane na chodniku, 
w pasażu, galerii handlowej itp., najczęściej przy 
wejściu do lokalu lub bezpośrednio przed nim;

12)  pylonie (totemie) – należy przez to rozumieć 
wolnostojące, trwale połączone z gruntem 
zbiorcze urządzenie reklamowe, na którym ist-
nieje możliwość zamieszczenia więcej niż jednej 
reklamy lub szyldu;

13)  reklamie – należy przez to rozumieć reklamę 
w rozumieniu art. 2 pkt 16a „ustawy”;

14)  reklamie mobilnej – należy przez nie rozumieć 
przedmioty, nie związane na trwałe z gruntem, 
np. pojazdy (silnikowe i napędzane siłą mięśni), 
naczepy, przyczepy i elementy nadwozia pojaz-
dów oraz zespołów pojazdów wykorzystywane 
jako nośniki reklamy. O ile nośnik reklamy mobil-
nej nie uczestniczy w ruchu drogowym, jest 

W DNIU 06 LISTOPADA 2020 R. WESZŁA W ŻYCIE DŁUGO 
OCZEKIWANA TZW. UCHWAŁA REKLAMOWA, RADA MIEJSKA 
KARPACZA UCHWAŁĄ NR XXIX/332/20 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2020 
R. W SPRAWIE USTALENIA ZASAD I WARUNKÓW SYTUOWANIA 
OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH 
I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ, ICH GABARYTÓW, 
STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH ORAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH, Z JAKICH MOGĄ BYĆ WYKONANE, OKREŚLIŁA 
MIEJSCOWE PRAWO W TYM ZAKRESIE. 

traktowany jak wolnostojąca tablica i urządzenie 
reklamowe;

15)  szyldzie – należy przez to rozumieć przedmiot 
w rozumieniu art. 2 pkt 16d „ustawy”. Szyldem, 
w rozumieniu niniejszej uchwały jest także nie 
posiadający tła układ przestrzenny liter i innych 
znaków znajdujący się na elewacji lub elemen-
tach konstrukcyjnych obiektu, lub namalowany 
bezpośrednio na elewacji lub elemencie kon-
strukcyjnym obiektu, informujący o działalności 
prowadzonej w danym obiekcie;

16)  szyldzie zbiorczym – należy przez to rozumieć 
przedmiot, o zharmonizowanej kompozycji 
i szacie graficznej, zawierający informację 
o trzech lub większej ilości działalności prowa-
dzonych w danym obiekcie;

17)  tablicach reklamowych – należy przez to rozu-
mieć tablice reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 
16b „ustawy”;

18)  urządzeniach reklamowych – należy przez to 
rozumieć urządzenia reklamowe w rozumieniu 
art. 2 pkt 16c „ustawy”;

19)  witrynie – należy przez to rozumieć okno wysta-
wowe w sklepie lub lokalu usługowym o kon-
strukcji umożliwiającej eksponowanie towarów 
lub tablic i urządzeń reklamowych.

2.  Pozostałe określenia użyte w uchwale należy ro-
zumieć zgodnie z ich definicjami określonymi 
w przepisach odrębnych oraz zgodnie z wykład-
nią językową.

Rozdział 2.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
§ 4. Ustala się następujące zasady i warunki sytuo-
wania obiektów małej architektury:
1) zakazuje się:
a)  lokalizacji obiektów małej architektury w sposób 

zakłócający funkcjonowanie przestrzeni publicz-
nej ciągów i przejść pieszych na chodnikach 
i w pasażach;

b)  lokalizacji obiektów małej architektury wyższych 
niż 5 m;

2) nakazuje się:
a)  projektowanie elementów małej architektury 

z detalami nawiązującymi do form historycznych 
i lokalnych, z wyłączeniem wyposażenia placów 
zabaw i obiektów sportowych,

b)  dostosowanie skali, formy i kolorystyki obiektów 
małej architektury do istniejącego krajobrazu, 
a w szczególności do istniejącej w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy historycznej, z wyłącze-
niem wyposażenia placów zabaw i obiektów 
sportowych,

c)  sytuowanie elementów małej architektury wyko-
nanych z:

 – drewna i konglomeratów drewna,
 – stopów żelaza (stali, odlewów żeliwnych, itd.),
 – stopów miedzi (brąz, mosiądz, itd.),
 – stopów aluminium;
 –  granitu, piaskowca, bazaltu, łupka oraz łupka syn-

tetycznego,
 – cegły i ceramiki;
 – betonu architektonicznego;
 –  szkła przezroczystego i jego imitacji z tworzyw 

sztucznych,
3)  dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów, 

w tym tworzyw sztucznych do wykonania ele-
mentów wyposażenia placów zabaw oraz obiek-
tów sportowych.

§ 5. Ustala się następujące zasady i warunki sytuo-
wania szyldów:
1) zakazuje się:
a)  sytuowania więcej niż jednego szyldu indywidu-

alnego przypadającego na jedną działalność go-
spodarczą prowadzoną w obiekcie lub więcej jak 

jednego szyldu zbiorczego, na każdej z elewacji;
b)  sytuowania więcej niż jednego szyldu przypada-

jącego na jedną działalność gospodarczą prowa-
dzoną w obiekcie lub więcej jak jednego szyldu 
zbiorczego, na ogrodzeniu z każdej ze stron 
obiektu, w którym prowadzona jest działalność,

c)  sytuowania szyldów indywidualnych o po-
wierzchni przekraczającej 1 m2 każdy, lub szyl-
dów zbiorczych o powierzchni przekraczającej 2 
m2, przy czym w przypadku szyldów w postaci 
układu przestrzennego liter i innych znaków lub 
szyldów malowanych bezpośrednio na obiekcie 
lub ogrodzeniu powierzchnię szyldu określa się 
jako pole zewnętrznego obrysu całego układu,

d)  sytuowania szyldów w sposób zasłaniający cha-
rakterystyczne detale architektoniczne budynku 
(takie jak: gzyms, parapet, balustrada, okiennica),

e)  sytuowania szyldów o wysokości wyższej niż 
ogrodzenie, na którym zostały sytuowane,

f)  sytuowania szyldów w sposób wpływający nega-
tywnie na kompozycję i ekspozycję elewacji bu-
dynków zabytkowych wpisanych do rejestru za-
bytków oraz ujętych w Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków;

2) nakazuje się:
a) sytuowanie szyldów:
–  na płasko na elewacji budynku, przy czym odle-

głość liczona od elewacji do zewnętrznej krawędzi 
szyldu nie może przekraczać 25 cm, lub

–  prostopadle do elewacji, na wysięgniku, przy 
czym wysunięcie szyldu nie może być większe niż 
1 m a dolna krawędź szyldu powinna znajdować 
się nie niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, 
w szczególności chodnika,

b)  w przypadku lokalizacji szyldu na ogrodzeniu, 
sytuowanie szyldów wyłącznie na płasko przy 
czym odległość liczona od zewnętrznej płaszczy-
zny ogrodzenia do zewnętrznej krawędzi szyldu 
nie może przekraczać 25 cm,

c)  sytuowanie na obiektach budowlanych reklam 
oraz tablic i urządzeń reklamowych dotyczących 
działalności prowadzonych w oficynie lub w dru-
giej linii zabudowy, przy czym sumaryczna po-
wierzchnia na elewacji nie może być większa niż 
wskazana w zapisach szczegółowych,

d)  stosowanie skali, formy i kolorystyki szyldów 
w dostosowaniu do charakteru i kompozycji ele-
wacji budynku;

3)  Dopuszcza się sytuowanie dodatkowo jednego 
nośnika na obiekt, w formie:

a)  szyldu umiejscowionego na dachu w sposób wy-
sunięty powyżej górnej krawędzi elewacji budyn-
ku, przy czym wymiary szyldu nie mogą przekra-
czać 10% wysokości obiektu i 25% szerokości 
elewacji, na której zostały sytuowane, albo

b)  szyldu umiejscowionego na elewacji budynku 
poziomo w jednym rzędzie tworzącym spójny 
estetycznie ciąg, w obszarze wyznaczonym po-
między ostatnią kondygnacją a górną krawędzią 
elewacji budynku, w pasie o maksymalnej wyso-
kości nie przekraczające 10% wysokości obiektu, 
albo

c)  szyldu umiejscowionego na elewacji budynku 
pionowo w jednej kolumnie, tworzącej spójny 
estetycznie ciąg wyznaczony w obszarze od gór-
nej krawędzi elewacji budynku, z zasadą dodawa-
nia kolejnych urządzeń reklamowych w kierunku 
od górnej do dolnej linii elewacji, w pasie o mak-
symalnej szerokości nie przekraczające 10% sze-
rokości elewacji.

§ 6. Ustala się następujące zasady sytuowania tablic 
i urządzeń reklamowych na obiektach budowla-
nych:
1) zakazuje się:
a)  sytuowania reklam oraz tablic i urządzeń rekla-

mowych na obiektach zabytkowych wpisanych 
do Rejestru Zabytków,

b)  sytuowania więcej niż dwóch tablic lub urządzeń 
reklamowych, z wyłączeniem szyldów, na każdej 
z elewacji obiektu budowlanego,

c)  sytuowania reklam oraz tablic i urządzeń rekla-
mowych o łącznej powierzchni większej niż 3 m2 
na każdej z elewacji, do powierzchni tablic i urzą-
dzeń reklamowych nie wlicza się powierzchni 
szyldów, z wyłączeniem obiektów sportowych 
i kulturalnych;

d)  sytuowania reklam oraz tablic i urządzeń rekla-
mowych powyżej linii parteru budynku lub 
gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego 
piętra, w szczególności na dachach budynków, 
dla obiektu budowlanego,

e)  sytuowania reklam oraz tablic i urządzeń rekla-
mowych w sposób zasłaniający charakterystycz-
ne detale architektoniczne budynku (takie jak: 
gzyms, parapet, boniowanie, balustrada, okienni-
ca),

f)  sytuowania reklam oraz tablic i urządzeń rekla-
mowych na:

 – murach oporowych i konstrukcjach oporowych,
 – balustradach,
 – ogrodzeniach cmentarzy,
 – obiektach małej architektury,
 –  urządzeniach infrastruktury technicznej i drogo-

wej,
 – słupach elektrycznych i oświetleniowych,
 – elementach przyrody nieożywionej,
 –  na drzewach i w zasięgu ich koron oraz w sposób 

pogarszający warunki wegetacji roślin;
g)  sytuowania reklam oraz tablic i urządzeń rekla-

mowych, które poprzez swoje gabaryty, wyko-
rzystane materiały i standardy jakościowe imitują 
formy znaków drogowych lub oznakowania wg 
Systemu Informacji Miejskiej,

h)  sytuowania reklam oraz tablic i urządzeń rekla-
mowych w sposób wpływający negatywnie na 
kompozycję i ekspozycję elewacji budynków uję-
tych w Gminnej Ewidencji Zabytków;

2) nakazuje się:
a)  sytuowanie reklam oraz tablic i urządzeń rekla-

mowych:
 –  na płasko na elewacji budynku, przy czym odle-

głość liczona od elewacji do zewnętrznej krawę-
dzi tablicy lub urządzenia reklamowego nie może 
przekraczać 25 cm, lub

 –  w świetle drzwi i witryn, od zewnętrznej lub we-
wnętrznej strony przeszklenia lub na roletach i ża-
luzjach,

b)  dostosowanie nośników do kompozycji architek-
tonicznej i charakteru budynku oraz do pozosta-
łych reklam i szyldów sytuowanych na obiekcie,

c)  sytuowanie reklam oraz tablic i urządzeń rekla-
mowych, z wyjątkiem banerów, wykonanych z:

 – drewna i konglomeratów drewna,
 – stopów żelaza (stali, odlewów żeliwnych, itd.),
 – stopów miedzi (brąz, mosiądz, itd.),
 – stopów aluminium;
 –  granitu, piaskowca, bazaltu, łupka oraz łupka syn-

tetycznego,
 – cegły i ceramiki,
 –  szkła przezroczystego i jego imitacji z tworzyw 

sztucznych;
3) dopuszcza się:
a)  sytuowanie reklam oraz tablic i urządzeń rekla-

mowych w witrynach, przy czym wymiary tablicy 
reklamowej lub urządzenia reklamowego nie 
mogą przekraczać 75% powierzchni witryny,

b)  sytuowanie, dodatkowo na obiektach sporto-
wych i kulturalnych, na elewacji wejściowej, jed-
nej tablicy lub urządzenia reklamowego, przy 
czym wymiary tablicy reklamowej lub urządze-

nia reklamowego nie mogą przekraczać 25% wy-
sokości i 25% szerokości elewacji, na której zosta-
ły sytuowane,

c) sytuowanie nie więcej niż jednej tablicy lub urzą-
dzenia reklamowego na rusztowaniu budowlanym, 
lub na obiekcie budowlanym w związku z prowa-
dzeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, robót 
budowlanych, nie dłużej jednak niż przez 24 miesią-
ce, przy czym powierzchnia reklamy lub urządzenia 
reklamowego nie może przekraczać 25% po-
wierzchni rusztowania.
§ 7. Ustala się następujące zasady i warunki sytuo-
wania wolnostojących tablic i urządzeń reklamo-
wych:
1) zakazuje się:
a)  sytuowania wolnostojących tablic i urządzeń re-

klamowych na drogach pożarowych oraz doj-
ściach do dróg pożarowych, hydrantów, zbiorni-
ków przeciwpożarowych, urządzeń przeciwpo-
żarowych, głównych wyłączników prądu i głów-
nych zaworów gazu;

b)  sytuowania na terenie każdej z nieruchomości 
wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych 
o sumarycznej powierzchni reklamowej powyżej 
4 m2, przy czym do wskazanego limitu wlicza się 
powierzchnie wszystkich typów i form wolnosto-
jących tablic i urządzeń reklamowych, w tym re-
klam pneumatycznych, chorągwi (winderów), 
itd.,

c)  sytuowania wolnostojących tablic i urządzeń re-
klamowych, w szczególności potykaczy na chod-
nikach i jezdni dróg publicznych,

d)  sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, 
w promieniu 25 m od zabytków nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków,

e)  sytuowania reklam oraz tablic i urządzeń rekla-
mowych, które poprzez swoje gabaryty, wyko-
rzystane materiały i standardy jakościowe imitują 
formy znaków drogowych lub oznakowania wg 
Systemu Informacji Miejskiej,

f)  sytuowania wolnostojących tablic i urządzeń re-
klamowych w sposób wpływający negatywnie 
na kompozycję i ekspozycję elewacji budynków 
ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.

§ 8. Ustala się następujące zasady i warunki sytuo-
wania ogrodzeń:
1) zakazuje się:
a)  sytuowania, od strony dróg publicznych, ogro-

dzeń:
 –  pełnych, w szczególności wykonanych z prefa-

brykowanych betonowych przęseł oraz wykona-
nych z blachy, z dopuszczeniem ogrodzeń terenu 
budowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

 –  wykonanych z siatki „leśnej”, z dopuszczeniem 
ogrodzenia lasów i terenów leśnych;

b)  sytuowania ogrodzeń wokół ogródków gastro-
nomicznych o wysokości przekraczającej 1,5 m,

c)  sytuowania ogrodzeń w sposób wpływający ne-
gatywnie na kompozycję i ekspozycję elewacji 
budynków zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków oraz ujętych w Gminnej Ewidencji Za-
bytków.

Rozdział 3.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 9. 1. Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały 
ogrodzenia oraz tablice i urządzenia reklamowe, na-
leży dostosować do zawartych w uchwale zakazów, 
zasad i warunków, w terminie 12 miesięcy od dnia 
wejścia uchwały w życie.
2.  Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały obiekty 

małej architektury nie wymagają dostosowania 
do zakazów, zasad i warunków określonych 
w uchwale.

UCHWAŁA NR XXIX/332/20
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Rada Miejska Karpacza uchwala, co następuje:§ 1. 1. Ustala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2. Uchwała dotyczy całego obszaru Miasta Karpacz.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. Uchwały nie stosuje się do:

1) urządzeń służących do prezentacji informacji wg Systemu Informacji Miejskiej, nie będących „reklamą” w rozumieniu przepisów odrębnych, w szczególności oznakowania parkingów, obiektów handlowych, sportowych i kulturalnych;
2) tablic informacyjno – promocyjnych, dotyczących projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w szczególności zagranicznych i państwowych, sporządzonych zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) informacji turystycznej, w szczególności tablic informacyjno – promocyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego oraz map, planów miasta, tablic informacji turystycznej oraz oznakowania turystycznego.
4) ogrodzeń, dla których zasady sporządzania i lokalizowania zostały określone w przepisach odrębnych;
5) obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych i szyldów wymienionych w:

a) w kartach ewidencyjnych zabytków (stanowiących część zbioru kart ewidencyjnych zabytków prowadzonego przez Generalnego Konserwatora Zabytków lub przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
b) w kartach adresowych zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków,6) wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, przeznaczonych lub służących ekspozycji materiałów wyborczych w rozumieniu ustawy Kodeks Wyborczy.§ 2. 1. Celem uchwały jest:

1) ochrona istniejącej struktury przestrzennej, lokalnej kultury, istniejących wartościowych obiektówi układów urbanistycznych oraz cennych historycznie i kulturowo walorów widokowych miasta;2) przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej i terenów otwartych przez urządzenia reklamowe, informacyjne, promocyjne i techniczne;
3) tworzenie pozytywnych relacji między terenami publicznymi a otaczającymi je nieruchomościami prywatnymi.

2. Uchwała realizuje swoje cele poprzez:
1) ochronę interesu zbiorowego przed agresywnym zawłaszczaniem przestrzeni publicznej;

Id: A2786EDB-677A-49FC-A4F2-730CF543707C. Podpisany
Strona 1

Elektronicznie podpisany przez:
TOBIASZ FRYTZ; GMINA KARPACZ
dnia 28 października 2020 r.

 TREŚĆ USTAWY 
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Program „Moja Woda” ma pomóc w łago-
dzeniu skutków suszy w Polsce i ograni-
czyć zagrożenie powodziowe przez bu-
dowę przy domach instalacji zatrzymują-

cych deszczówkę. Drugi nabór wniosków trwa od 
22.03.2021 r. do wyczerpania środków

Cel programu
Program ma na celu ochronę zasobów wodnych 
oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki 
zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji 
przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych 
i wykorzystywanie zgromadzonych wód opado-
wych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przy-
domowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje 

zrealizowane w ramach programu „Moja Woda” 
mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na 
wodę wodociągową, w tym do takich celów jak 
podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie 
zminimalizowanie odprowadzania wód opado-
wych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniej-
szyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytyw-
nie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni 
ścieków. 

Dotacja 5000 zł
Dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej 
niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, 
wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę 
do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Czasy zarazy nie są łaskawe dla najstar-
szych Polaków. Oprócz faktu, że to właśnie 
seniorzy są osobami najbardziej zagrożo-
nymi ciężkim przebiegiem choroby CO-
VID-19, również na nich skupia się wiele 
niebezpieczeństw powodowanych przez 
osoby nieuczciwe. Czas pandemii bowiem 
to czas wzmożonej aktywności wszelkiej 
maści oszustów i naciągaczy.
Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji, 
w minionym roku 5289 starszych osób straciło 
w wyniku przestępstw popełnionych na tzw. 
„legendę” blisko 86 milionów złotych! Legendy 
te to znane już sposoby oszustwa metodą „na 
wnuczka”, ale również ich liczne modyfikacje. 
Oprócz podszywania się pod najbliższych lub 
różnej maści służby, oszuści coraz częściej pod-
szywają się pod osoby lub instytucje… walczą-
ce z pandemią.
Izolacja domowa i rzadsze kontakty z bliskimi 
sprzyjają utracie uwagi i wpadnięcia w sidła za-
stawione przez oszusta. Przekonali się o tym 
m. in. seniorzy, którzy utracili majątek swojego 
życia po tym, jak zadzwoniła do nich osoba 
podająca się za pracownika służby zdrowia. 
Osoba ta poinformowała, że córka rozmów-
ców leży w szpitalu chora na COVID-19 i ko-
nieczna jest specjalna, kosztowna szczepionka 
sprowadzana ze Stanów Zjednoczonych. Se-
niorzy, którzy odebrali taki telefon, nie zweryfi-
kowali tej nowiny i przekazali mężczyźnie, któ-
ry niedługo potem pojawił się w progu ich 
drzwi, kilkanaście tysięcy złotych. O tym, że 
zostali oszukani, zorientowali się dopiero kilka 
godzin później.
Ostatni rok przyniósł niestety wiele podob-
nych historii. Dużo z nich nie zostało zapisa-
nych w statystykach policyjnych, ponieważ nie 
wszystkie tego typu przestępstwa są zgłasza-
ne organom ścigania. Najlepszym sposobem 
ochrony przed oszustwem jest zapobieganie. 
Policja i organizacje działające na rzecz senio-
rów od lat powtarzają – weryfikujmy informa-
cje które do nas docierają i stosujmy zasadę 
„ograniczonego zaufania” do obcych.

JAKUB NYZIAK

FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ POKOLEŃ

Seniorzy 
zagrożeni nie 
tylko przez wirusa 

Program priorytetowy 
Moja Woda  
również w Karpaczu
DOSTĘPNOŚĆ ZASOBÓW WODY W POLSCE JEST STOSUNKOWO NISKA 
– NA JEDNEGO MIESZKAŃCA PRZYPADA OK. 1600 M3 WODY 
ROCZNIE, CZYLI NAWET TRZYKROTNIE MNIEJ NIŻ W POZOSTAŁYCH 
KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. 

Beneficjentem programu mogą być osoby fi-
zyczne będące właścicielami lub współwłaści-
cielami nieruchomości, na której znajduje się 
budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłącze-
niem nieruchomości, dla której udzielono już 
dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofi-
nansowanie dotyczy również właścicieli nieru-
chomości, na których dopiero planuje się budo-
wę lub na których rozpoczęto budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z za-
strzeżeniem, że budynki te muszą zostać odda-
ne do użytkowania zgodnie z prawem, przed 
złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji 
z Programu Moja Woda. Oddanie do użytkowa-
nia może nastąpić albo poprzez uzyskanie decy-
zji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez 
uprawomocnienie się zgłoszenia.

Koszty kwalifikowane
Na koszty kwalifikowane składają się w drugim 
naborze zakup, dostawa, montaż, budowa, uru-
chomienie, instalacji:
o do zebrania wód opadowych (w tym roztopo-
wych) z powierzchni nieprzepuszczalnych pose-
sji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapa-
cze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody od-

prowadzające wody opadowe bez orynnowania);
o do retencjonowania wód opadowych (w tym 
roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki pod-
ziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
o do retencjonowania wód opadowych (w tym 
roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie po-
wierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, 
drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztów nasa-
dzeń);
o do retencjonowania wód opadowych (w tym 
roztopowych) na dachach - zielone dachy (war-
stwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
o do wykorzystania retencjonowanych wód opa-
dowych (w tym roztopowych)  (np. pompy, filtry, 
przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystry-
bucji wody, inne instalacje umożliwiające zago-
spodarowanie wody opadowej).
Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wy-
datki na zakup komponentów, które są trwałą 
częścią systemu nawadniania / wykorzystania 
wód opadowych (w tym roztopowych) oraz kosz-
ty adaptacji elementów istniejących, które zosta-
ną wykorzystane w instalacji.”
Okres kwalifikowalności kosztów to od 01.06.2020 
r. do 30.06.2024 r.

RED. NFOSIGW.GOV.PL

Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń:
Informacja czynna w godzinach 8:00-15:00
d Biuro we Wrocławiu: tel. 71 333 09 35

d Oddział w Jeleniej Górze: tel. 75 75 35 882

Czy wiesz, że…
1W marcu 2021 r. gmina Karpacz 

otrzymała pomoc z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w wysokości 7.107,834 zł , z czego 
4.977,475 zł to kwota wynikająca z 
poniesionych wydatków inwestycyjnych 
miasta w latach 2016-2020 i kwota 2. 
130,358 zł to rekompensata 80% za 
zwolnienie przedsiębiorców z podatku 
od nieruchomości.

4Koszty utrzymania stadionu 
miejskiego w Karpaczu w okresie 
od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r. 

wyniosły 390.530,00 zł, a w pływy z 
tytułu jego  komercyjnego wykorzysta-
nia w tym samy okresie wyniosły 
297.687,00 zł (dzierżawa pomieszczeń, 
kasa fiskalna, faktury, parking). Raty 
kredytu wraz z odsetkami spłacone 
w 2020 r. wyniosły 753.249,01 zł.

7 Miasto Karpacz zamieszkuje 4242 
mieszkańców, z czego 2316 
stanowią kobiety a 1970 mężczyź-

ni (stan na 31.12.2020 r.) W wieku 
przedszkolnym od 3 do 6 lat – 99 dzieci, 
od 7 do 15 roku życia (szkoła podstawo-
wa) 341 dzieci, 101 nastolatków w 
przedziale wiekowym od 16 do 18 lat. 

10 Szkoła Podstawowa im. 
Ratowników Górskich 
w Karpaczu wystąpiła do 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej 
Górze z wnioskiem o wydanie pozwole-
nia na dobudowę tarasu przy szkolnej 
stołówce.

2Liczba lokali przyznanych w latach 
2015-2020 wyniosła 34 w tym 
socjalnych -22, komunalnych 12.

5 W dniu 02 listopada 2020 r. na 
okres 12 miesięcy została zawarta 
umowa obejmująca kompleksową 

konserwację zieleni w pasach drogo-
wych, skwerów i parków założonych 
w ramach zadania rozwój terenów zieleni 
w celu poprawy jakości środowiska 
wykonanych w latach 2018-2020 na 
kwotę 750.000, 00 zł brutto ( 62.500,00 zł 
brutto miesięcznie).

8 Na podstawie analizy zasobów 
pomocy społecznej, w porówna-
niu do lat poprzednich zmniejsza 

się zarówno liczba mieszkańców, jak 
i stosunek dzieci i osób w wieku 
produkcyjnym w stosunku do ogółu 
mieszkańców.

11 Policjanci na obszarze działania 
Komisariatu 
Policji w Karpaczu w 2020 r. 

zrealizowali 1883 interwencję. W 23 przypad-
kach wszczęli procedurę Niebieskiej Karty, 
zatrzymali 54 sprawców na gorącym uczynku 
popełnienia różnego rodzaju przestępstw, 
w tym między innymi 14 sprawców kradzieży 
i kradzieży z włamaniem, a także 14 nietrzeź-
wych kierujących pojazdami. Ponadto ujawnili 
i zatrzymali 36 osób poszukiwanych, ukrywają-
cych się przed wymiarem sprawiedliwości. 
Doprowadzili 235 osób do różnego rodzaju 
placówek, wylegitymowali łącznie 2428 osób.

3Przedszkole Niepubliczne w 
Karpaczu przy ul. Okrzei 3 zostało 
sprzedane w 2006 r. za łączną 

kwotę 397.500,00 zł (grunt plus budy-
nek). Sprzedaż prawa własności gruntu 
na rzecz użytkownika wieczystego 
dokonana była w 2018 r. za kwotę 
168.020,84 zł brutto.

6 Najwyższa Izba Kontroli prowadzi-
ła kontrolę inwestycji o szczegól-
nym znaczeniu dla sportu w 

Urzędzie Miejskim w Karpaczu, w II 
kwartale 2021 r. zostanie opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej NIK 
wystąpienie pokontrolne.

9 Ostateczny koszt robót budowla-
nych w ramach zadania pn. 
„Rozwój terenów zieleni w Gminie 

Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie 
terenów zieleni w celu poprawy jakości 
środowiska-Skwery i Parki” wyniósł dla 
Parku przy „Lipie Sądowej”-2.187.933,14 zł 
brutto, dla Ogrodu roślin wodnych i 
bagiennych (ul. Dolna)-1.056.600,00 zł 
brutto, dla Parku „Przy skoczni”(ul. 
Rybacka) – 646.242,00 zł brutto.
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Koncepcja budowy  
północnej  
obwodnicy miasta
W 2017 R. ZOSTAŁA STWORZONA KONCEPCJA BUDOWY OBWODNICY KARPACZA ZWANA „PÓŁNOCNĄ”, 
AUTORAMI TEJ KONCEPCJI, BO JEST NADAL AKTUALNA  SĄ PAN ROBERT FUTERHENDLER I PAN DARIUSZ 
RUSNAK. MAŁO KTO Z MIESZKAŃCÓW WIE, O CO W TYM PRZEDSIĘWZIĘCIU TAK NAPRAWDĘ  CHODZI, 
SPRAWA UJRZAŁA PONOWNIE ŚWIATŁO DZIENNE Z CHWILĄ TWORZENIA NOWEGO STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA KARPACZ. 

Budowa obwodnicy ma łączyć wlot do miasta 
od strony północnej i wschodniej (z kierunku 
m. Miłków i Kowary) z górną częścią miasta 
w okolicach Hotelu „Gołębiewski”, planowa-

na długość wynieść ma 3,906 km. Autorzy koncepcji 
wskazują w dokumencie na znaczący  wzrost liczby 
pojazdów w mieście, brak systemu parkingów i alter-
natywnej komunikacji miejskiej. Podnoszą sprawę 
gwałtownego przyrostu miejsc apartamentowych i ho-
telowych szacując ilość miejsc noclegowych ( stan 
2017 r.) na poziomie 17 500. Planowana obwodnica 
północna ma rozwiązać większość problemów ko-
munikacyjnych Karpacza, odciążając centrum miasta 
i usprawniając dojazd do Karpacza Górnego i Białego 
Jaru. Początek obwodnicy północnej zaczyna się 
w ciągu ulicy Kowarskiej stanowiącej wylot w kierun-
ku miejscowości Ściegny, droga przekroczyć ma po-
tok Łomniczka włączając się następnie w ulicę Wielko-
polską powyżej Pałacu Margot. W tym miejscu zapla-
nowano pięciowlotowe skrzyżowanie typu Rondo 
z jednoczesną przebudową ul. Wielkopolskiej i Prze-
mysłowej. Z południowego wlotu ul. Wielkopolskiej 
przewidziano wjazd do planowanego centrum infor-
macji turystycznej. Dalej droga przekraczać ma wia-
duktem linie kolejową relacji Karpacz-Jelenie Góra, 
następnie przechodzić ma nad ulicą Nadrzeczną po-
tokiem Łomnica i ulicą Cichą. Dalszy przebieg drogi 

granicą lasu po północnej stronie Dzikiego Potoku, jed-
nocześnie po granicy gmin Karpacz i Podgórzyn. Następ-
nie na wysokości ul. Sosnowieckiej droga przecinać ma 
ten potok i zawracać o 180°, aby włączyć się w ulicę My-
śliwską. Włączenie to następować ma poza ostatnimi za-
budowaniami na wysokości starego toru saneczkowego 
i w dalszym odcinku po śladzie ul. Myśliwskiej i Kąpielo-
wej. Koniec obwodnicy ustalono na skrzyżowaniu ulic 
Kąpielowej i Karkonoskiej poniżej wjazdu do Hotelu „Go-
łębiewski”.
Trasę obwodnicy podzielono na dwa etapy : 
Etap 1 – od RONDA w ul. Wielkopolskiej do Karpacza 
górnego-ul.Karkonoska.
Etap 2 – od RONDA w ul. Wielkopolskiej do ul. Kowarskiej 
kierunek Ściegny-Kowary. 
Jakie zaplanowano obiekty inżynierskie?
W ciągu całego odcinka drogi zaplanowano dziewięć 
obiektów inżynierskich:
1.  Most nad potokiem Łomniczka o długości L=24m 

o konstrukcji z belek prefabrykowanych.
2.  Wiadukt nad linią kolejową relacji Karpacz-Jelenia Góra 

o konstrukcji z blachy stalowej współpracującej z grun-
tem (zalecana) lub o konstrukcji żelbetowej.

3.  Wiadukt nad drogą gruntową (ul. Nadrzeczna) o kon-
strukcji z blachy stalowej współpracującej z gruntem 
(zalecana) lub o konstrukcji żelbetowej.

4.  Mosta nad potokiem Łomnica o długości L=24m 
o konstrukcji z belek prefabrykowanych.

5.  Wiadukt nad drogą gruntową (ul. Cicha) o konstrukcji 
z blachy stalowej współpracującej z gruntem (zaleca-
na) lub o konstrukcji żelbetowej.

6.  Most nad Dzikim Potokiem (w ciągu drogi bocznej) 
o konstrukcji z blachy stalowej współpracującej z grun-
tem (zalecana) lub o konstrukcji żelbetowej.

7.  Mosta nad Dzikim Potokiem o konstrukcji z blachy sta-
lowej współpracującej z gruntem (zalecana) lub o kon-
strukcji żelbetowej.

8.  Przepust nad starym torem saneczkowym
9.  Most nad potokiem Budnicza Struga o konstrukcji 

z blachy stalowej współpracującej z gruntem (zaleca-
na) lub o konstrukcji żelbetowej.

Dodatkowo w ciągu obwodnicy zaplanowano wykona-
nie murów oporowych w formie ścian żelbetowych wy-
łożonych naturalnym kamieniem lub konstrukcji z gabio-
nów.
Zestawienie ilościowe i kosztowe obliczono  
w kilku wariantach ( stan na 2017 r.):
Wariant I – 32.140.000 zł (netto) 
Wariant II – 31.930.000 zł (netto)
Przeanalizowano również wariant polegający na budo-
wie estakady o długości L=225 m w miejsce wysokiego 
nasypu i trzech małych obiektów inżynierskich, koszt bu-
dowy estakady wynosić miał  ( stan na 2017 r.) – 15.750 
000 zł (netto).
Konsekwencjami projektowanej obwodnicy według au-
torów koncepcji ma być : 
1.  Przebudowa ul. Świętokrzyskiej jako przedłużenie ob-

wodnicy (Biały Jar-Zarzecze).
2.  Przeprojektowanie i budowa skrzyżowania ul. Święto-

krzyskiej i ul. Karkonoskiej.
3.  Budowa dojazdu do budynków ul. Karkonoskiej nr 8 

i 8a od strony obwodnicy.
4.  Wprowadzenie systemu informacyjnego parkingów 

(jego napełniania) z oznakowaniem przy wjeździe 
przy rondzie.

5.  Budowa parkingu przy ul. Parkowej w systemie parkin-
gów.

6.  Budowa zatoki autobusowej na przystanku „Ośrodek 
Zdrowia”.

7.  Budowa dolnego odcinka ul. Dolnej do ul. Wąskiej o in-
nych.

Co dalej z obwodnicą i koncepcją z 2017 r., czy znajdzie 
ona swoje miejsce w Studium zobaczymy już wkrótce.
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KARPACZ 

Jak przedstawiały się PRZYCHODY ?
1.  dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysoko-

ści 396.400 zł.
2.  wpływy za bilety wstępu w wysokości 

190.000 zł.
3.  wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 

30.000 zł.
4.  wpływy z kawiarenki w wysokości 10.000 zł.
Plan wykonano w 87,52 %. Oczywiście tak dra-
styczny spadek przychodów spowodowany był 
zakazem wykonywania działalności w okresie 
12.03.2020 – 12.05.2020 oraz 7.11.2020-
31.12.2020 roku z powodu pandemii Covid-19.
1. dotacji otrzymano 368.363 zł.
2. wpływy za bilety wyniosły 146.929 zł.
3. wpływy z warsztatów wyniosły 2.897 zł.
4. wpływy z kawiarenki wyniosły 5.419 zł.
5. wpływy za towary wyniosły 24.622 zł.

Jak przedstawiały się WYDATKI ?
1.  Na planowane wydatki składały się m.in. wy-

nagrodzenia dla 8 pracowników, wynikające 
z zawartych umów o pracę w wysokości 
421.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia 
w 2020 r. wydano sumę 369.925 zł. Ponieważ 
w trakcie roku pracownik poprosił o zmianę 
wysokości etatu z 1 na 0,5. 

2.  Zaplanowano również nagrody jubileuszo-
we ( 20-lecie pracy) dla Pani Joanny Fugiel 
i Magdaleny Scholz w wysokości 8.735 zł 
oraz nagrodę roczną głównej księgowej i Dy-
rektor muzeum w wysokości 12.000 zł. Na-
grodę jubileuszową wypłacono w wysokości 
3.660 i 5.075 zł natomiast nagrody roczne 
wypłacono: gł. księgowej w wysokości 5.000 
zł. oraz dyrektor muzeum w wysokości 
7.000 zł.

3.  Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyli-
czono składki na ubezpieczenie społeczne 
w wysokości 80.000 zł ( po zmianach ) oraz 
na Fundusz Pracy w wysokości 11.000 zł ( po 
zmianach ). Od wypłaconych wynagrodzeń 
odprowadzono składki na ub. społeczne na 
kwotę 47.565 zł oraz na F.P. w wysokości 
5.787 zł. Zmniejszenie kwot odprowadzo-
nych składek wynikało po pierwsze ze zmia-
ny wielkości etatu pracownika oraz po drugie 
z umorzenia składek zus za miesiące marzec, 
kwiecień, maj oraz listopad 2020 r ( muzeum 
skorzystało z tarcz antykryzysowych związa-
nych z pandemią ).

4.  Od 2009 roku Muzeum uzyskało zgodę orga-
nizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. 
Planowany odpis na wypłatę w/w świadczeń 
dla 8 osób to kwota 11.900 zł. Wypłacono 
świadczenia na kwotę 11.821 zł. 

5.  Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych 
na poziomie 16.000 zł dotyczyły przede 
wszystkim komisarstwa wystawy czasowej, 
wynagrodzenia dla zleceniobiorcy wykonu-

jącego prace porządkowe na terenie całego 
obiektu oraz m.in. konserwacji eksponatów, 
prac związanych z organizacją wystaw cza-
sowych i warsztatów muzealnych (umowy 
cywilno-prawne). W 2020 r zrealizowano 
umowy na kwotę 15.232 zł.

6.  MMZ zaplanowało wydatki na delegacje 
i podróże służbowe w wysokości 2.000 zł. 
W konsekwencji zrealizowano w/w wydatki 
jedynie na poziomie 503 zł. 

7.  Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na 
materiały do bieżących napraw, środków 
czystości oraz materiałów biurowych zapla-
nowano na kwotę 20.000 zł. Na w/w wydat-
ki w 2020 r. wydano kwotę 19.152 zł. Z tego 
na zakup wyposażenia ( śr. trwałe niskocenne 
) - 7,869 zł. art. biurowych – 1.157 zł, śr. czy-
stości – 2.265 zł., materiały pomocnicze i re-
montowe – 2.217 zł. oraz na materiały po-
trzebne do organizacji wystaw, warsztatów 
i lekcji muzealnych – 1.707 zł. 

8.  MMZ zaplanowało pierwotnie wydatki na 
energię w wysokości 28.000 zł. Była to wiel-
kość szacunkowa, która mogła ulec zmianie 
w zależności od warunków atmosferycznych 
( zużycie gazu ). W ciągu roku zmieniono 
plan na kwotę 33.000 zł. Na wszelkie media 
w 2020 r. Muzeum wydało 32.173 zł. 

9.  Na usługi materialne, na które składają się 
wydatki na: monitoring alarmu, obsługę 
komputerową, prace związanych z konser-

wacją i obsługą urządzeń, prace związane z or-
ganizacją wystaw czasowych i warsztatów 
muzealnych itp. instytucja zaplanowała 
32.000 zł z czego zrealizowano wydatki na 
łączną kwotę 26.246 zł. 

10.  Zakup eksponatów i literatury fachowej zo-
stał zaplanowany na poziomie 10.000 zł. 
Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 
6.156 zł. 

11.  Na ubezpieczenie kolekcji i pozostałe opła-
ty zaplanowano kwotę 1.700 zł (wielkość 
szacunkowa wyliczona na podstawie lat po-
przednich). Na ten cel w 2020 r. wydatkowa-
no kwotę 1.332 zł. 

12.  W związku z prowadzeniem punktu sprze-
daży materiałów reklamujących oraz kawia-
renki muzealnej nasza placówka zaplano-
wała zakup towarów handlowych na kwotę 
25.000 zł. 

W całym 2020 roku zakupiono towarów han-
dlowych na kwotę 14.014 zł. Oczywiście tak 
drastyczny spadek zakupów spowodowany był 
zakazem wykonywania działalności w okresie 
12.03.2020-12.05.2020 oraz 07.11.2020-
31.12.2020 r.
W 2020 r. muzeum przystąpiło do projektu ze 
środków NCK. W związku z zakwalifikowa-
niem się do zadania w ramach programu 
„Kultura w sieci”, uzyskaliśmy z ministerstwa 
dofinansowanie w wysokości 69.000 zł. 
Z pieniędzy tych muzeum wykonało aplika-
cję pod nazwą „ Wirtualne zwiedzanie Muze-
um Zabawek” . Projekt został zrealizowany 
w 2020 r natomiast jego rozliczenie rozłożo-
ne jest na 5 lat ( stawka amortyzacyjna 20% ). 
W 2020 r projekt rozliczono w kwocie 3.450 
zł. ( koszt i przychód ).

BIP KARPACZ

Sprawozdanie finansowe 
Miejskiego Muzeum Zabawek 
za rok 2020

69 000 zł 
KWOTA DOFINANSOWANIA  
OTRZYMANA Z MINISTERSTWA  
W RAMACH PROGRAMU „KULTURA  
W SIECI” 
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