
KARPACZ
BIULETYN RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 5 (3) 2020 PISMO BEZPŁATNE

Uchwała reklamowa 
szansą dla Karpacza

d  Zmiana systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi

Ważne zmiany w systemie to naliczenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami na podstawie ilości zużytej wody wynoszącej 8 zł 
za 1 m³ , obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez 
wszystkich właścicieli nieruchomości oraz złożenia nowej dekla-
racji w Urzędzie Miejskim do 30 września 2020r .  
j  14

d  Biała Księga Regulacji Systemu 
Promocji Turystycznej w Polsce

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy marszałek województwa, wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) mają prawo kontrolować, w zakresie 
swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań, określo-
nych w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy, w stosunku do wszystkich obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie.  j  5-8

d  Radni wnioskują o reorganizację 
Komisariatu Policji w Karpaczu

Niniejsze pismo ma na celu przedstawienie, dlaczego funkcjono-
wanie Komisariatu Policji w Karpaczu jedynie do godziny 16.00 
jest niewystarczające, warto w tym miejscu zwrócić uwagę na 
fakt, że jest to niechlubny wyjątek, bowiem w innych miejscowoś-
ciach turystycznych, takich jak Krynica-Zdrój, czy też Szczawnica 
komisariaty Policji funkcjonują całodobowo.  j 3-4

Do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Karpaczu 
został wyłożony projekt uchwały reklamowej, do 3 września 
2020 r. mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi.   j 2
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1) zakazuje się:
a) sytuowania więcej niż jednego szyldu indywidualnego przypadającego na jedną działalność 

gospodarczą prowadzoną w obiekcie lub więcej jak jednego szyldu zbiorczego, na każdej

z elewacji;
b) sytuowania więcej niż jednego szyldu przypadającego na jedną działalność gospodarczą 

prowadzoną 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 powierzchni przekraczającej 1 m2 każdy, lub szyldów 

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 charakterystyczne 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 negatywnie na kompozycję i ekspozycję elewacji 

budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w Gminnej Ewidencji 

Zabytków;
2) nakazuje się:

a) sytuowanie szyldów:- na płasko na elewacji budynku, przy czym odległość 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 płaszczyzny 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 drugiej linii zabudowy, przy czym sumaryczna 

powierzchnia na elewacji nie może być większa niż wskazana w zapisach szczegółowych,

d) stosowanie skali, formy i kolorystyki szyldów w dostosowaniu do charakteru i kompozycji elewacji 

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

a) szyldu umiejscowionego na dachu w sposób wysunięty powyżej górnej krawędzi elewacji budynku, 

przy czym wymiary szyldu nie mogą przekraczać 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 pomiędzy ostatnią kondygnacją a górną krawędzią 

elewacji budynku, w pasie o maksymalnej wysokości nie przekraczające 10% wysokości obiektu, 

albo
c) szyldu umiejscowionego na elewacji budynku pionowo w jednej kolumnie, tworzącej spójny 

estetycznie ciąg wyznaczony w obszarze od górnej krawędzi elewacji budynku, z zasadą dodawania 

kolejnych urządzeń reklamowych w kierunku od górnej do dolnej linii elewacji,

w pasie o maksymalnej szerokości nie przekraczające 10%  szerokości elewacji.

§ 6. Ustala się następujące zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych na obiektach  

budowlanych:
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Ustawą upor z ądkowano pr zede 
w s z y s t k i m  t e r m i n o l o g i ę 
związaną z ochroną krajobrazu. Przy-
znano radzie gminy kompetencje do 

ustalania w formie uchwały zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, 
umieszczania tablic reklamowych i urządzeń re-
klamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, stan-
dardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z których mogą być wykonywa-
ne. Ponadto, ustawodawca zobowiązał samo-
rząd województwa do sporządzania tzw. audy-
tu krajobrazowego. Z wprowadzeniem ustawy 
wiąże się również przyznanie organom gminy 
możliwości posługiwania się nowymi narzędzia-
mi finansowymi m.in. wprowadzono opłatę re-
klamową oraz system kar pieniężnych. W usta-
wie zostały zawarte również regulacje mające na 
celu uporządkowanie procedury zajęcia pasów 
drogowych przez umieszczone w polu widzenia 
użytkownika drogi tablice reklamowe lub urzą-

dzenia reklamowe. Zgodnie z art. 37a ust. 4 
u.p.z.p. uchwała reklamowa jest aktem prawa 
miejscowego. Oznacza to, że zalicza się ona, 
zgodnie z katalogiem zawartym w art. 87 ust. 2 
Konstytucji, do systemu źródeł powszechnie 
obowiązującego prawa na obszarze działania 
organów, które je ustanowiły (w tym przypadku 
na obszarze gminy). Ustalenia zawarte w uchwa-
le reklamowej kształtują wiec prawo własności 
a także oddziałują na inne prawa (użytkowanie, 
dzierżawę). Przygotowanie projektu uchwały 
zostało zapoczątkowane uchwałą Nr XVII/122/15  
Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2015 
r., po  prawie pięciu  latach projekt uchwały zo-
staje wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Karpaczu do publicznego wglądu (w dniach 
od 21 lipca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r.). 
Każdy zainteresowany mieszkaniec Karpacza ma 
prawo do złożenia uwag do projektu uchwały 
w w nieprzekraczalnym terminie do 03 września 
2020 r.  � RED.

mobilnej nie uczestniczy w ruchu drogowym, jest 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 elementach konstrukcyjnych obiektu, lub namalowany 

bezpośrednio na elewacji lub elemencie konstrukcyjnym 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 prowadzonych w danym 

obiekcie;
17) tablicach reklamowych – należy przez to rozumieć 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 wystawowe w sklepie lub lokalu usługowym o konstrukcji 

umożliwiającej eksponowanie towarów lub tablic i urządzeń reklamowych.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w  

przepisach odrębnych oraz zgodnie z wykładnią językową.
Rozdział 2.PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 4. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury:

1) zakazuje się:
a) lokalizacji obiektów małej architektury w sposób zakłócający funkcjonowanie przestrzeni 

publicznej 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 wyłączeniem wyposażenia placów zabaw i obiektów sportowych,
c) sytuowanie elementów małej architektury 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 syntetycznego,
- 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 

elementów wyposażenia placów zabaw oraz obiektów sportowych.
§ 5. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania szyldów:
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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 terenie Miasta Karpacza obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
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 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293);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 rozumieć wielkopowierzchniowe tablice lub plakaty 
służące do ekspozycji reklamy;

4) kondygnacji - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm.);5) muralu – należy przez to rozumieć dekoracyjne, wielkoformatowe malarstwo ścienne,
w szczególności wykonane na elewacji budynku lub ogrodzeniu, o ile tematyką muralu jest 
„upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, 
towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne”, mural traktowany jest jako tablica reklamowa;6) obiektach sportowych – należy przez to rozumieć budowle sportowe, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.);7) obiektach zabytkowych – należy przez to rozumieć obiekty wpisane do odpowiedniego rejestru 
zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 282);

8) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć mur lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia 
prześwitów widocznych w kierunku prostopadłym do ogrodzenia wynosi mniej niż 50%, 
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to murów oporowych;9) ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć wyznaczone miejsca poza lokalem 
gastronomicznym, dopuszczone do użytkowania dla celów gastronomicznych;10) placach zabaw – należy przez to rozumieć zespół obiektów małej architektury, zlokalizowanych 
w zdefiniowanej przestrzeni - często ogrodzonej, 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 istnieje 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 
pojazdów oraz zespołów pojazdów wykorzystywane jako nośniki reklamy. O ile nośnik reklamy 
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Karpacz mierzy się  
z uchwałą reklamową

Projekt

z dnia  13 lipca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia .................... 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 293) 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. 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 obiektów

i 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;
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11 WRZEŚNIA 2015 R. WESZŁA W ŻYCIE USTAWA Z DNIA 25 KWIETNIA 
2015 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZE 
WZMOCNIENIEM NARZĘDZI OCHRONY KRAJOBRAZU. USTAWA 
DOKONAŁA NOWELIZACJI WIELU PRZEPISÓW, W TYM USTAWY DNIA 
27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM.  

Uwagi należy składać do Burmistrza Karpacza:

- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Karpaczu (w sekretariacie Urzędu), 

-  drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 
54, 58-540 Karpacz, 

-  drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług ad-
ministracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bez-
piecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: kancela-
ria@karpacz.eu. 

Z inicjatywy Przewodniczącego Komi-
sji Gospodarki Komunalnej, Pomocy 
Społecznej, Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego Rady Miejskiej 

Karpacza Pana Mieczysława Pajdzika, Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Karpacza Pana 
Tobiasza Frytza i radnych Rady Miejskiej Kar-
pacza wystosowany został wniosek w intere-
sie publicznym mieszkańców Karpacza do 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudy, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Komendanta Głównego Policji 
w Warszawie, Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu, Komendanta Miejskiego 
Policji w Jeleniej Górze, Posłanki na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Pani Marzeny Machałek, 
Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Pani Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej, Sena-
tora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Krzysztofa 
Mroza w sprawie reorganizacji pracy Komisa-
riatu Policji w Karpaczu. Zmiany, o które wnio-
skują radni dotyczą zakresu godzin funkcjo-
nowania Komisariatu w taki sposób, aby funk-
cjonował całodobowo. 
Według radnych obecna organizacja komisariatu, 
zgodnie z którą funkcjonuje on do godziny 16.00 
sprawia, iż Policja nie jest w stanie zrealizować 
swoich funkcji na terenie gminy. Wiąże się to 
z niepokojem społecznym oraz ograniczeniem 
zaufania do funkcjonariuszy publicznych. Niniej-
sze pismo ma na celu przedstawienie, dlaczego 
funkcjonowanie Komisariatu Policji w Karpaczu 
jedynie do godziny 16.00 jest niewystarczające 
w oparciu o analizę ustrojowej roli Policji w syste-
mie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ze-
wnętrznego, jej celów, funkcji i zadań, a także 
charakteru gminy Karpacz ze szczególnym 
uwzględnieniem przestępczości na jej terenie. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że 
jest to niechlubny wyjątek, bowiem w innych 
miejscowościach turystycznych (notabene, czę-
sto mniej popularnych i obleganych), takich jak 
Krynica-Zdrój, czy też Szczawnica komisariaty Po-
licji funkcjonują całodobowo. Nie wspominając 
już o Zakopanem.
Ograniczenie w czasie pracy Policji prowadzi do 
uchybienia podstawowym jej funkcjom, a po-
nadto wzbudza w społeczności lokalnej poczucie 
niepewności oraz braku wsparcia, które w szcze-
gólności bardzo dotkliwie dały się we znaki 
w czasie pandemii, gdy dochodziło do licznych 
kradzieży na terenie miasta. Policja stanowi klu-
czową z punktu widzenia zapewnienia porządku 
wewnętrznego jednostkę dyspozycyjną, przez co 
należy rozmieć jednostkę gotową pełnić swoje 

obowiązki w dowolnym miejscu i czasie, w zależ-
ności od potrzeb obywateli. Najważniejszymi ce-
lami Policji jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz 
mienia przed bezprawnymi zamachami narusza-
jącymi te dobra, a także ochrona bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, w tym zapewnienie spo-
koju w miejscach publicznych oraz w środkach 
publicznego transportu i komunikacji publicznej, 
w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych 
do powszechnego korzystania. Organizacja jed-
nostek Policji musi przede wszystkim służyć 
osiągnięciu tych celów. Z uwagi na rozbudowaną 
strukturę, należy zgodzić się z tezą, że poszcze-
gólne komisariaty Policji obowiązane są realizo-
wać przedstawione cele z jak największą staran-
nością i rzetelnością na danym obszarze. 
Do zadań komendy powiatowej (miejskiej) Policji 
należy zapewnienie osobom zamieszkałym na 
obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku 
w miejscach publicznych, zwalczanie przestęp-

czości, zapewnienie mieszkańcom możliwości 
sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarze-
niach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 
ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a tak-
że stworzenie warunków umożliwiających na-
tychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub 
zgłoszenia, organizowanie, koordynowanie i wy-
konywanie czynności patrolowych, interwencyj-
nych, konwojowych oraz ochronnych, kreowanie 
w społecznościach lokalnych pozytywnego 
obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję 
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego.  
Powyższe zadania w odniesieniu do gminy Kar-
pacz winny być zapewnione na płaszczyźnie 
funkcjonowania Komisariatu Policji w Karpaczu, 
który nie spełnia swej roli. Karpacz jest jednym z naj-
popularniejszych ośrodków wypoczynkowych 
w Polsce, co wiąże się z nieporównywalnie wyso-
kim w stosunku do innych miejscowości odset-

Radni wnioskują o poprawę 
funkcjonowania Komisariatu 
Policji w Karpaczu

Ograniczenie w czasie pracy Policji 
prowadzi do uchybienia 
podstawowym jej funkcjom, 
a ponadto wzbudza w społeczności 
lokalnej poczucie niepewności oraz 
braku wsparcia, które 
w szczególności bardzo dotkliwie 
dały się we znaki w czasie pandemii, 
gdy dochodziło do licznych 
kradzieży na terenie miasta. 
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kiem turystów niemal przez cały okres od wiosny 
do jesieni. Z uwagi na powyższe, zagęszczenie 
realnie przebywającej na terenie tejże gminy lud-
ności jest diametralnie większe niż wskazywałyby 
na to liczby podające jedynie osoby zamieszkują-
ce Karpacz. Nie od dziś wiadomo, że gęstość za-
ludnienia oraz wzmożony ruch turystyczny sprzy-
ja zagrożeniu bezpieczeństwa wewnętrznego 
i przestępczości, przede wszystkim tej skierowa-
nej przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu. Wy-
starczy spojrzeć na tzw. mapę kryminalną Polski, 
a bez trudu zauważymy pewną regułę polegają-
cą na wzmożonej w miejscowościach turystycz-
nych w stosunku do innych obszarów częstotli-
wości przestępstw takich jak na przykład kradzie-
że oraz rozboje. 
W dniu 14 lipca 2020 r. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Karpacza otrzymał pierwszą odpowiedź 
w tej sprawie od Komendanta Głównego Policji 
w Warszawie.

RED.

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO PREWENCJI
Przewodniczący
Rady Miejskiej Karpacza
Pan Tobiasz Frytz
ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz

W nawiązaniu do Pana wniosku, o reorganizację 
Komisariatu Policji w Karpaczu uprzejmie informu-
ję, że Pana propozycja została poddana wnikliwej 
analizie.
Na podstawie informacji otrzymanych z Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dokonano oce-
ny stanu bezpieczeństwa publicznego w Karpa-
czu, działań Policji podejmowanych w obrębie 
miasta oraz ich efektywności, a także możliwych 
rozwiązań zmierzających do właściwej realizacji 
zadań Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa 
mieszkańcom oraz turystom przebywającym na 
terenie Karpacza.
Komisariat Policji w Karpaczu jest jednostką orga-
nizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Gó-
rze. W jego strukturze jest 27 etatów policyjnych, 
w tym: Kierownictwo - 2 etaty, Zespół Kryminalny 
- 7 etatów oraz Zespół Prewencji - 18 etatów. 
W skład Zespołu Prewencji wchodzą: dzielnicowi - 
3 etaty, starszy dzielnicowy - 1 etat, jednoosobowe 
stanowisku do spraw wykroczeń - 1 etat oraz poli-
cjanci patrolowo-interwencyjni - 12 etatów. W chwi-
li obecnej w Komisariacie Policji w Karpaczu za-
trudnionych jest 25 policjantów, z czego dwóch 
funkcjonariuszy odbywa przeszkolenie zawodo-
we. Komisariat Policji w Karpaczu po przeprowa-
dzonej z dniem 1 lutego 2011 roku reorganizacji 
nie posiada stanowiska kierowania. Koncepcja li-
kwidacji służby dyżurnej, miała na celu zwiększe-
nie liczby funkcjonariuszy pełniących służbę ze-
wnętrzną tj. służbę patrolową i patrolowo-inter-
wencyjną. Przesłanką tych zmian, była przede 
wszystkim realizacja podstawowych zadań Policji 
takich jak: ochrona życia i zdrowia obywateli oraz 
mienia przed bezprawnymi zamachami, ochrona 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobie-
ganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
zjawiskom kryminogennym. Reorganizacja zosta-
ła poprzedzona szczegółową, wieloaspektową 
analizą przedmiotowego zagadnienia. Tym sa-
mym zadania służby dyżurnej zostały przekiero-
wane na poziom Stanowiska Kierowania Komen-
dy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, która od tamtej 
chwili koordynuje obsługę zdarzeń i innych zgło-

szeń od obywateli gm. Karpacz i gm. Podgórzyn.
Dodatkowo, na budynku Komisariatu Policji 
w Karpaczu przy wejściu głównym, umieszczone 
zostało urządzenie służące do komunikacji, działa-
jące na zasadzie domofonu. Pozwala ono na bez-
pośredni kontakt interesantów ze Stanowiskiem 
Kierowania Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej 
Górze. Na chwilę obecną mieszkańcy Karpacza i tu-
ryści korzystają z tego rozwiązania sporadycznie. 
Zdecydowana większość zgłoszeń sygnalizowana 
jest za pośrednictwem Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. Wynika to przede wszystkim ze 
znacznie krótszego czasu, jaki trzeba przeznaczyć 
na powiadomienie telefoniczne o zdarzeniu w po-
równaniu z osobistym stawieniem się w komisa-
riacie Policji.
Czas służby w jednostce określono zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami tj., jako system stały i sy-
stem zmianowy. System stały dotyczy pracowni-
ków służby cywilnej —sekretariatu, natomiast 
służba zmianowa dotyczy wszystkich policjantów 
będących na stanie jednostki uwzględniając cha-
rakter pełnionej służby, zajmowane stanowisko, 
a także bieżące potrzeby służby. Czas służby w sy-
stemie stałym został określony w godzinach 7:30 
— 15:30. Ten sam czas dotyczy pełnienia służby 

przez policjantów pełniących służbę na pierwszej 
zmianie. Czas służby na drugiej zmianie został 
określony w godzinach 14:00 — 22:00, natomiast 
na trzeciej zmianie w godzinach 22:00 — 6:00. In-
teresant chcący porozmawiać z funkcjonariuszem 
Policji w Komisariacie może uzyskać pomoc 
w standardowych godzinach jego urzędowania tj. 
07:30 — 15:30 ale również poza tymi godzinami, 
gdyż służbę w komisariacie pełni funkcjonariusz 
komórki kryminalnej - pełniący dyżur zdarzenio-
wy, który trwa od godziny 14:00 do 22:00 i polega 
na obsłudze zdarzeń oraz interesantów.
Dodatkowo oprócz policjanta pełniącego dyżur 
zdarzeniowy w godzinach popołudniowych, służ-
bę zewnętrzną pełnią funkcjonariusze komórek 
prewencyjnych —dzielnicowi lub patrolowo — in-
terwencyjni, a także inny funkcjonariusz komórki 
kryminalnej zgodnie z grafikiem służb, w oparciu 
o bieżące możliwości jednostki.
Sytuacje, w których brak było możliwości wysta-
wienia służby całodobowej rozwiązywane były 
poprzez kierowanie na teren podległy KP Karpacz 
patroli ze stanu osobowego KMP w Jeleniej Górze 
oraz siły wsparcia z Oddziału Prewencji Policji we 
Wrocławiu i Samodzielnego Pododdziału Prewen-
cji Policji w Legnicy, a odwód stanowiły siły i środki 

pobliskiego Komisariatu Policji w Kowarach. Po-
dobnie przedstawia się sytuacja w zakresie obsługi 
interesantów poza podstawowymi godzinami 
urzędowania, gdy za pośrednictwem opisanego 
powyżej urządzenia przeznaczonego do bezpo-
średniej komunikacji z Dyżurnym KMP w Jeleniej 
Górze lub za pośrednictwem połączenia telefo-
nicznego, interesant ma możliwość uzyskania in-
formacji w swojej sprawie lub zgłoszenia koniecz-
ności udzielenia mu pomocy. Ponadto normą jest, 
że w ciągu dnia tj. od godz. 7:30 do 22:00 w Komi-
sariacie Policji w Karpaczu znajduje się minimum 
jeden funkcjonariusz służby kryminalnej wyzna-
czony do obsługi zdarzeń i obsługi interesantów. 
Wyjątkowo mogą pojawić się sytuacje, gdy poli-
cjant dyżurujący skierowany jest do wykonywania 
innych pilnych czynności, o którym to fakcie nie-
zwłocznie powiadamiany jest Dyżurny Komendy 
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Jest on w stałym 
kontakcie telefonicznym z tym policjantem. Dyżur-
ny w przypadku otrzymania informacji o koniecz-
ności obsługi interesanta w komisariacie, kieruje 
do niego dostępnych funkcjonariuszy.
Zgodnie z obowiązującymi w Policji regulacjami 
dyslokacja służby pełnionej w KP w Karpaczu, 
opracowywana jest na podstawie analizy stanu 
bezpieczeństwa i dostosowywana jest do charak-
terystyki jednostki oraz zaistniałych zdarzeń.
Wdrożenie całodobowej służby dyżurnej w Komi-
sariacie Policji w Karpaczu wymagałoby utworze-
nia stanowiska kierowania głównie z funkcjona-
riuszy służby prewencyjnej. O ile koncepcja zwięk-
szenia służb zewnętrznych jest jak najbardziej po-
żądana i mająca wpływ na poziom bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, o tyle przywrócenie 
służby dyżurnej byłoby zjawiskiem ograniczają-
cym działalność jednostki pod kątem właściwego 
nasycenia służby patrolowej, a tym samym mo-
głoby niekorzystnie wpłynąć na sposób realizacji 
podstawowych zadań Policji, w tym m.in. w obsza-
rze bezpieczeństwa publicznego.
Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej Policji 
w Jeleniej Górze przejęło obowiązki zreorganizo-
wanej służby dyżurnej Komisariatu Policji w Karpa-
czu między innymi w zakresie przyjmowania zgło-
szeń, obsługi zdarzeń, koordynowania podległych 
służb patrolowych i w chwili obecnej rozwiązanie 
to jest optymalne. Model ten wpisuje się w ogólny 
nurt działania stanowisk do koordynowania dzia-
łań ratowniczych nie tylko w Polsce, ale i na świe-
cie.
W celu weryfikacji sposobu obsługi interesantów 
po godz.16.00 Komendant Wojewódzki Policji we 
Wrocławiu zlecił dokonanie sprawdzenia sposobu 
funkcjonowania urządzenia pozwalającego na 
zdalny kontakt z Dyżurnym Komendy Miejskiej Po-
licji w Jeleniej Górze. Od strony technicznej nie 
stwierdzono nieprawidłowości, jednak zwrócono 
uwagę na sposób oznakowania tego narzędzia. 
Polecono Komendantowi Miejskiemu Policji w Je-
leniej Górze umieszczenie bardziej czytelnych in-
formacji dotyczących godzin funkcjonowania Ko-
misariatu, danych teleadresowych najbliższej jed-
nostki Policji, możliwości skorzystania z urządze-
nia teleinformatycznego do kontaktu z dyżurnym 
KMP w Jeleniej Górze.
Mając na względzie dokonane ustalenia oraz 
obecny poziom bezpieczeństwa publicznego, I Za-
stępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu przyjął model funkcjonowania Komi-
sariatu Policji w Karpaczu oraz jego strukturę or-
ganizacyjną, jako zoptymalizowany do bieżących 
potrzeb zapewnienia właściwego poziomu bez-
pieczeństwa w Karpaczu oraz możliwości kadro-
wych Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Występujące nowe trendy w gospo-
darce polegające na korzystaniu 
z platform internetowych umożli-
wiających wymianę dóbr i usług 

pomiędzy ludźmi oraz fakt, że turystyka jako 
dziedzina nierozerwalnie jest związana z otwar-
tością na nowe doświadczenia i tym samym jest 
atrakcyjnym obszarem poszukiwania możliwo-
ści kojarzenia ze sobą stron, dysponujących po-
tencjałem oferowania dóbr i usług, spowodo-
wały konieczność przeprowadzenia prac anali-
tycznych w przedmiotowym obszarze. Minister 
Sportu i Turystyki, jako minister właściwy do 
spraw turystyki, monitoruje i analizuje coraz 
bardziej popularne zjawisko krótkotrwałego 
najmu pokoi, mieszkań, apartamentów zarówno 
przez przedsiębiorców działających w sferze 
usług hotelarskich, jak i przez osoby dotychczas 
niezwiązane z branżą turystyczną. Rozwój Inter-
netu uruchomił działalność portali interneto-
wych pośredniczących w zakresie ww. najmu. 
Należy podkreślić, iż bezpośrednie kompetencje 
Ministra w zakresie świadczenia usług hotelar-
skich dotyczą unormowania zasad ich świad-
czenia, a także określenia minimalnych wyma-
gań co do wyposażenia oraz zakresu świadczo-
nych usług w obiektach hotelarskich oraz w in-
nych obiektach, w których są świadczone usługi 
hotelarskie.

Do najważniejszych regulacji prawnych do-
tyczących świadczenia usług hotelarskich 
w Polsce należą: 
d  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych; 

d  ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach tury-
stycznych; 

d  rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie; 

d  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 
g r u d n i a  2 010  r .  w  s p r a w i e  o p ł a t 
związanych z zaszeregowaniem obiektu hote-
larskiego. 

Usługi dotyczące świadczenia usług hotelarskich 
zostały uregulowane w ustawie o usługach hote-
larskich oraz usługach pilotów wycieczek i prze-
wodników turystycznych. Wejście w życie 1 lipca 
2018 r. ustawy o imprezach turystycznych i po-
wiązanych usługach turystycznych spowodowa-
ło wprowadzenie zmian w ustawie o usługach 
turystycznych. Art. 64 ustawy o imprezach tury-
stycznych i powiązanych usługach turystycz-
nych wprowadza w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o usługach turystycznych zmianę tytułu 
ustawy na ustawę „o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników tu-
rystycznych”.

W art. 1 ustawy doprecyzowano, że regulacja do-
tyczy świadczenia usług hotelarskich oraz usług 
pilotów wycieczek i przewodników turystycz-

nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także za granicą, jeżeli umowy z turystami 
o świadczenie tych usług są zawierane na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Nastąpiła zatem 
zmiana regulacji z podmiotowej na przedmioto-
wą. 
Jak wyżej wspomniano ustawa w art. 1 określa 
warunki świadczenia usług hotelarskich oraz 
usług pilotów wycieczek i przewodników tury-
stycznych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a także za granicą, jeżeli umowy z turysta-
mi o świadczenie tych usług są zawierane na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Polsce usługi hotelarskie mogą być świadczo-
ne w obiektach hotelarskich, które spełniają wy-
magania co do wielkości obiektu, jego wyposa-
żenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone 
dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został 
zaszeregowany oraz wymagania sanitarne, prze-
ciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi 
przepisami. Rodzaje obiektów hotelarskich zo-
stały enumeratywnie wymienione w art. 36 usta-

wy. Aby rozpocząć świadczenie usług w jednym 
z tych rodzajów obiektów hotelarskich, przedsię-
biorca jest obowiązany uzyskać zaszeregowanie 
tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kate-
gorii. Zaszeregowania obiektów hotelarskich do 
poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię 
nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek 
województwa właściwy ze względu na miejsce 
położenia obiektu hotelarskiego, z wyjątkiem 
pól biwakowych, których zaszeregowania doko-
nuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) właściwy ze względu na miej-
sce ich położenia. Zaszeregowanie obiektu hote-
larskiego następuje w formie decyzji administra-
cyjnej.
Usługi hotelarskie mogą być również świadczo-
ne w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają 
minimalne wymagania co do wyposażenia oraz 
wymogi sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne 
określone odrębnymi przepisami. W przypadku 
innych obiektów, w których są świadczone usłu-
gi hotelarskie, podmiot musi uzyskać wpis 
w ewidencji obiektów, którą prowadzi wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu 
na miejsce ich położenia. Stanowi o tym art. 39 
ust. 3 ustawy, który nakłada obowiązek zgłasza-
nia obiektu do ewidencji prowadzonej przez 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na 
przedsiębiorców i rolników, jednakże nie ozna-
cza to, że podmioty, które nie są przedsiębiorca-
mi w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębior-
ców, nie mogą dokonać takiego zgłoszenia do-
browolnie. Biorąc powyższe pod uwagę można 
wpisać obiekt w którym są świadczone usługi 
hotelarskie do ewidencji prowadzonej przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jeżeli nie 
posiada on znamion prowadzenia działalności 
gospodarczej (NIP, REGON). Wpisu obiektu moż-
na dokonać w każdej chwili, niezależnie od wy-
sokości uzyskiwanych przychodów.

Rozważane jest wprowadzenie przepisu, 
który będzie wskazywał przesłanki, kiedy 

Biała księga regulacji  
systemu promocji 
turystycznej w Polsce 
PRACE ROZPOCZĘTE W LIPCU 2018 R. OBJĘŁY SWOIM ZAKRESEM PRZEDE WSZYSTKIM SYSTEM PROMOCJI TURYSTYCZNEJ ORAZ EWENTUALNE 
MOŻLIWOŚCI JEGO FINANSOWANIA. KONIECZNOŚĆ UWZGLĘDNIENIA W PRACACH NAD PRZYGOTOWANIEM „BIAŁEJ KSIĘGI REGULACJI 
SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE” PROBLEMATYKI EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA, WYNIKAJĄCEJ Z ANALIZ SPOSOBU 
FINANSOWANIA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ, SPOWODOWAŁO OBJĘCIE TYMI PRACAMI TAKŻE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCEGO USŁUG 
HOTELARSKICH, W TYM SZCZEGÓLNIE KWESTII KRÓTKOTERMINOWEGO WYNAJMU MIESZKAŃ TURYSTOM. OPRACOWANIE OBEJMUJE TAKŻE 
ZAGADNIENIA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I PILOTÓW WYCIECZEK. 
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podmioty nie będą podlegały przepisom 
ustawowym, a w szczególności, gdy usługi 
hotelarskie/zakwaterowania – najem krótko-
trwały, świadczony jest w celach niegospo-
darczych, okazjonalnie. Wprowadzenie ta-
kiego przepisu służyć będzie zwiększeniu 
świadomości obywateli, a w szczególności 
osób fizycznych, dla których dochód z najmu 
okazjonalnego jest jedną możliwością po-
prawy swojej sytuacji życiowej.

Należy przyjąć, że wynajem krótkotrwały miesz-
kań lub pokoi dotyczy głównie usług hotelar-
skich świadczonych w innych obiektach, a co za 
tym idzie rozpoczęcie świadczenia usług hote-
larskich w innych obiektach jest łatwiejsze 
z punktu widzenia formalnoprawnego niż 
w obiektach hotelarskich. Niemniej jednak, 
właściwe organy, to jest wójt (burmistrz, pre-
zydent) posiadają kompetencje w zakresie 
kontroli obiektów, w których są świadczone 
usługi krótkotrwałego wynajmu w innych 
obiektach, w których są świadczone usługi 
hotelarskie na podstawie ustawy. W związku 
z powyższym, istnieje prawna możliwość za-
pewnienia kontroli następczej w obiekcie na 
terenie danej gminy. 
Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy marszałek 
województwa, wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta) mają prawo kontrolować, w zakresie swojej 
właściwości miejscowej, przestrzeganie wyma-
gań, określonych w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy, w sto-
sunku do wszystkich obiektów hotelarskich i in-
nych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie.
 
Natomiast zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy 
marszałek województwa może: 
d  dokonywać kontroli wszystkich pomieszczeń 

i urządzeń wchodzących w skład kontrolowa-
nych obiektów; 

d  żądać od kierownika obiektu oraz od wszyst-
kich osób, które są w tym obiekcie zatrudnio-
ne, pisemnych i ustnych informacji w sprawach 
objętych kontrolą; 

d  żądać okazania dokumentów potwierdzają-
cych spełnienie przez obiekt wymagań, o któ-
rych mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W Polsce świadczenie usług hotelarskich bez 
wymaganego wpisu do ewidencji, również 
podlega karze. Zgodnie z art. 60 § 4 pkt 3 
ustawy z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń70, kto wbrew obowiązkowi 
świadczy usługi hotelarskie w obiekcie nie-
zgłoszonym do ewidencji podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny. 
Powyższe potwierdza, że regulacje dotyczące 
świadczenia usług hotelarskich w Polsce zapew-
niają transparentność prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz uwzględniają ochronę konsu-
menta tych usług.

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana 
działalność zarobkowa, wykonywana we włas-
nym imieniu i w sposób ciągły. Przedsiębiorcą 
natomiast, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna niebędąca osobą praw-
ną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną, wykonująca działalność gospodarczą71. 
W myśl art. 5 ust. 1 powyższej ustawy, w przy-
padku osób fizycznych, jeżeli przychód z prowa-
dzonej działalności nie przekracza w żadnym 
miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodze-
nia i w ciągu 60 ostatnich miesięcy dana osoba 

nie wykonywała działalności gospodarczej, dzia-
łalność ta nie stanowi działalności gospodarczej. 
Po przekroczeniu progu 50% kwoty minimalne-
go wynagrodzenia, osoba fizyczna staje się 
przedsiębiorcą. Przedsiębiorca oferujący usługi 
zakwaterowania powinien natomiast prowadzić 
swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy 
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych, a tak-
że aktów wykonawczych do tej ustawy. 

To, czy mieszkanie jest wynajmowane w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej ma zna-
czenie również ze względu na wysokość odpro-
wadzanych z tego tytułu podatków. Osoba fi-
zyczna nieprowadząca działalności gospodar-
czej, osiągająca przychody z tytułu najmu, pod-
najmu, dzierżawy, poddzierżawy może opłacać 
zryczałtowany podatek dochodowy w wysoko-
ści 8,5% zgodnie z art. 2 ust. 1a oraz z art. 12 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne72. 
Jednocześnie w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e powyż-
szej ustawy wskazano, że ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów 
ze świadczenia usług związanych z zakwatero-
waniem (Polska Kwalifikacja Wyrobów i Usług - 
dział 55).  

W swoich interpretacjach izby skarbowe 
wskazywały, że działalność polegająca na 
podejmowaniu szeregu cyklicznych, powta-
rzalnych okresowo, w sposób zorganizowany 
i ciągły czynności, podejmowanych w celach 
zarobkowych, w przypadku wynajmu nieru-
chomości, spełnia przesłanki uznania jej za 
działalność gospodarczą w rozumieniu art. 
5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych. Tym 
samym podatek powinien zostać rozliczony 
na zasadach właściwych dla tej działalności 
(wg wyższej stawki).
Zagadnienia związane z zapewnieniem porząd-
ku publicznego i poszanowania zasad bezpie-
czeństwa mieszkańców domów, w których wy-
najmowane są mieszkania, zapobiegania hała-
som i nieodpowiednemu zachowaniu najmują-
cych, a także wprowadzaniem do porządku 
prawnego narzędzi egzekwowania odpowie-
dzialności najemców w przypadku zakłócania 
spokoju i porządku przez nocujących w wynaję-
tych mieszkaniach, pozostają poza właściwością 
Ministra.
Umowę najmu lokalu regulują przepisy art. 659 
i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Ko-
deks cywilny  (Kc). W większości przypadków za-
warte w nich normy prawne nie mają charakteru 
bezwzględnie obowiązującego. Treść stosunku 
najmu, a także czas jego trwania kształtuje prze-
de wszystkim zgodna wola stron zawierających 
umowę.
Na gruncie Kodeksu cywilnego brak jest szcze-
gólnych regulacji odnoszących się do najmu 
krótkoterminowego. Podlega on zatem ogólne-
mu reżimowi określonemu w Kodeksie cywil-
nym. W odniesieniu do tego rodzaju najmu znaj-
duje zastosowanie zawarta w art. 683 norma, 
nakładająca na najemcę lokalu obowiązek stoso-
wania się do porządku domowego, o ile ten nie 
jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi 
z umowy, a także liczenia się z potrzebami in-
nych mieszkańców i sąsiadów. 
Szczegółowe przepisy, mające na celu utrzyma-
nie porządku w lokalach mieszkalnych, których 

adresatami są głównie ich właściciele, zawarte są 
m.in. w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o włas-
ności lokali  oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Wyżej wymienione ustawy przewidują do-
tkliwą sankcję w postaci przymusowej sprze-
daży lokalu w sytuacji, gdy właściciel lokalu 
wykracza w sposób rażący lub uporczywy 
przeciwko obowiązującemu porządkowi do-
mowemu albo przez swoje niewłaściwe za-
chowanie czyni korzystanie z innych lokali 
lub nieruchomości wspólnej uciążliwym. 
W przedmiotowym zakresie istotna jest również 
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego .

Wejście w życie ustawy o imprezach turystycz-
nych i powiązanych usługach turystycznych im-
plikuje potrzebę dostosowania terminologii w za-
kresie usług hotelarskich oraz usług pilotów wy-
cieczek i przewodników turystycznych do defini-
cji przyjętych w ustawie o imprezach turystycz-
nych i powiązanych usługach turystycznych.
Postulaty uregulowania najmu krótkotermi-
nowego zgłaszają przedstawiciele samorzą-
dów terytorialnych, głównie miejscowości 
turystycznych, gdzie tego typu najem jest 
najbardziej popularny. Potrzebę taką zgłosił 
Związek Miast Polskich, a Kraków i Sopot wy-
stąpiły do Sejmu z rezolucją w tej sprawie. 
Podnoszono, że wynajem krótkotrwały czę-
sto ma negatywny wpływ na jakość życia (ha-
łas, nieprzestrzeganie ciszy nocnej, zmiana 
profilu usług oferowanych w pobliżu) stałych 
mieszkańców domów, w których mieszkania 
oferowane są turystom. Przyczynia się to do 
zwiększonej migracji mieszkańców na pery-
feria miast.

Należy zaznaczyć, że środowiska podnoszące 
konieczność uregulowania kwestii wynajmu 
krótkoterminowego podkreślają, iż w ich intencji 
nie leży wyeliminowanie takiego rodzaju działal-
ności, a jedynie wprowadzenie jasnych zasad 
jego funkcjonowania. 
Najem krótkoterminowy dla właścicieli lokali 
mieszkalnych jest bardziej opłacalny niż najem 
długoterminowy. Najem krótkoterminowy lokali 
mieszkalnych wpływ na zmniejszenie oferty 
mieszkań dostępnych na wynajem długotermi-
nowy. Ponadto regulacje podatkowe stwarzają 
wynajmującym problemy i niejasności, potwier-
dzają to m.in. wystąpienia o indywidualne inter-
pretacje podatkowe.

Art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy stanowi, iż przez użyte 
w ustawie określenie usługi hotelarskie należy 
rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynaj-
mowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noc-
legowych, a także miejsc na ustawienie namio-
tów lub przyczep samochodowych oraz świad-
czenie, w obrębie obiektu, usług z tym związa-
nych. 
Pojęcie krótkotrwałe a krótkoterminowe - za-
kwaterowanie w celach innych niż pobytowe, 
które nie jest nieodłącznym elementem przewo-
zu; najem na doby. Na gruncie Kodeksu cywilne-
go (Kc) brak jest szczególnych regulacji odnoszą-
cych się wyłącznie do najmu krótkoterminowe-
go. Podlega on zatem ogólnemu reżimowi okre-
ślonemu w art. 659 i następnych Kc. W odniesie-
niu do tego rodzaju najmu znajduje zastosowa-
nie zawarta w art. 683 Kc norma nakładająca na 
najemcę lokalu obowiązek stosowania się do 

porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny 
z uprawnieniami wynikającymi z umowy, a także 
liczenia się z potrzebami innych mieszkańców 
i sąsiadów.

Najem krótkoterminowy następuje zwykle za 
pośrednictwem portali internetowych i wynaj-
mujący prawie nigdy nie posiada informacji na 
temat zachowania lub planów spędzania czasu 
przez osoby, którym ma zamiar wynająć miesz-
kanie. Należy podkreślić, iż nie sposób przyjąć 
dyskryminujące założenie, że osobami zakłócają-
cymi spokój zawsze są turyści z określonych kra-
jów lub w określonym wieku.
Ewentualne zmiany prawne dotyczące usług ho-
telarskich/usług zakwaterowania mogą prowa-
dzić do dookreślenia, iż jednorazowe zakwatero-
wanie powyżej 30 dni z reguły nosi znamiona 
zakwaterowania w celach pobytowych – związa-
nych z wykonywaniem pracy, szkoleniami bądź 

inną aktywnością niezwiązaną z wypoczynkiem. 
Dlatego celowym może okazać się uznanie, iż 
każdy, krótszy pobyt będzie regulowany na 
gruncie omawianych przepisów.

Dla odzwierciedlenia nowych zjawisk zacho-
dzących na rynku usług hotelarskich w Pol-
sce rozważa się wprowadzenie nowego po-
działu na podstawowe rodzaje obiektów za-
kwaterowania: 
d  obiekty hotelarskie; 
d  turystyczne obiekty noclegowe i miejsca krót-

kotrwałego zakwaterowania; 
d  pola biwakowe (namiotowe) i campingi. 

Usługi hotelarskie/zakwaterowania będą mogły 
być świadczone w obiektach zakwaterowania, 
które będą spełniały wymagania co do wielkości 
obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świad-
czonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, 

do których obiekt został zaszeregowany lub mi-
nimalne wymagania co do wyposażenia, oraz 
wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz 
inne określone odrębnymi przepisami. Ponadto 
usługi hotelarskie/zakwaterowania mogą być 
również świadczone w obiektach zakwaterowa-
nia będącymi innymi obiektami hotelarskimi 
i pozostałymi turystycznymi obiektami noclego-
wymi lub miejscami krótkotrwałego zakwatero-
wania, jeżeli spełniają wymagania minimalne 
oraz minimalne usługi towarzyszące zakwatero-
waniu w turystycznych obiektach noclegowych 
i miejscach krótkotrwałego zakwaterowania oraz 
wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz 
inne określone odrębnymi przepisami.
Planuje się prowadzenie ewidencji wszystkich 
podmiotów świadczących usługi hotelarskie 
w systemie teleinformatycznym, który udostęp-
ni się do prowadzenia marszałkom województw. 
Ten system teleinformatyczny będzie spełniał 

minimalne wymagania dla systemów teleinfor-
matycznych oraz zapewniał interoperacyjność 
systemu na zasadach określonych w Krajowych 
Ramach Interoperacyjności.

Na dzień dzisiejszy słusznym wydaje się 
wprowadzenie sankcji, bardziej dotkliwych 
niż aktualnie obowiązujące, dla podmiotów, 
które pomimo braku spełnienia minimalnych 
wymogów: 
d  prowadzą działalność polegającą na świadcze-

niu usług hotelarskich bez uzyskania wpisu do 
ewidencji obiektów świadczących usługi hote-
larskie; 

d  prowadzą działalność wbrew decyzji nakazują-
cej wstrzymanie ich świadczenia; 

d  świadcząc usługi hotelarskie używają nazw ro-
dzajowych lub określenia kategorii obiektów 
hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z de-
cyzją; 

oraz dla podmiotów (systemy rezerwacyjne), 
które: 
d  używając oznaczeń (również w celach marke-

tingowych i reklamowych) mogą wprowadzić 
klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii 
obiektu zakwaterowania, 

d  przekazują informacje o podmiotach prowa-
dzących działalność gospodarczą polegającą 
na świadczeniu usług hotelarskich/zakwatero-
wania niezgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawa. 

W ramach sankcji można przewidzieć w za-
leżności od przewinienia grzywny, kary ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia wolno-
ści do lat 3 oraz kary administracyjne do 25 
000 zł.

Wysokość kar pieniężnych mogłyby określać od-
powiednie organy: marszałek województwa, 
starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
właściwe ze względu na zaszeregowanie, kate-
goryzację i miejsce położenia obiektu z uwzględ-
nieniem zakresu naruszenia, powtarzalności na-
ruszeń lub korzyści finansowych uzyskanych 
z tytułu naruszenia. Ww. kary pieniężne mogłyby 
być ustalane w drodze decyzji administracyjnej, 
od której przysługuje odwołanie do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego. 
A zatem zmiany zasadnicze w tym zakresie mo-
głyby polegać na nadaniu innej rangi przewinie-
niom, które na dotychczasowym gruncie prawa 
traktowane są jako wykroczenia. Ww. propozy-
cje nadadzą wykroczeniom wymiar przestępstw 
bądź przewinień administracyjnych. Rozwiąza-
nie to wydaje się być ze wszech miar słuszne 
gdyż stoi na straży zapewnienia właściwej inter-
pretacji działań podejmowanych gestorów bazy 
noclegowej. Wymiar kar administracyjnych daje 
z kolei możliwość zwiększenia ich wysokości 
i przyspieszenia sposobu ich wymierzania. Skoro 
bowiem uprawnienia kontrolne będą przysługi-
wały starostom, to również możliwość egzekwo-
wania właściwych zachowań powinna być do-
meną tych jednostek samorządu terytorialnego. 
Dochody pochodzące z ww. kar administracyj-
nych będą stanowić dochód jednostek samorzą-
du terytorialnego. 
Ponadto należałoby rozszerzyć uprawnienia do 
wydawania regulaminów porządkowych, które 
w aktualnym stanie prawnym przysługuje jedy-
nie osobom, które świadczą usługi hotelarskie 
w obiektach hotelarskich w ramach prowadzo-
nej przez siebie działalności gospodarczej na 
wszystkie podmioty świadczące usługi hotelar-
skie. 
Ponadto wydawanie regulaminów porządko-
wych ma być możliwe także w innych niż tylko 
obiekty hotelarskie, obiektach, w których są 
świadczone usługi hotelarskie. Zaproponowana 
zmiana ma znaczenie społeczne, gdyż wskazuje, 
że szczególnym uzasadnieniem dla realizacji 
uprawnienia do wydania regulaminu, może być 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przeby-
wającym na terenie obiektu. Powyższe byłoby 
realizacją postulatu wynikającego z art. 240 
§ 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym każ-
dy ma prawny obowiązek posiadając wiary-
godną wiadomość m.in. o karalnym przygo-
towaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czy-
nu polegającego na obcowaniu płciowym 
z małoletnim poinformować odpowiednie 
służby.

ZAŁĄCZNIK�DO�RAPORTU j�8

Najem krótkoterminowy dla właścicieli lokali 
mieszkalnych jest bardziej opłacalny niż najem 
długoterminowy. Najem krótkoterminowy lokali 
mieszkalnych wpływ na zmniejszenie oferty mieszkań 
dostępnych na wynajem długoterminowy.   
Ponadto regulacje podatkowe stwarzają wynajmującym 
problemy i niejasności, potwierdzają to m.in. wystąpienia 
o indywidualne interpretacje podatkowe.
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Załącznik do raportu z prekonsultacji projektu Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce dotyczący obszaru najmu krótkotrwałego: 

1 Związek Miast i Gmin Morskich nie dotyczy

2 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów 
Turystycznych

działania  prawidłowe prowadzące do zrównania obowiązków dla wszystkich podmiotów

3 Polskie Stowarzyszenie Przewodników 
Górskich

Polskie Stowarzyszenie Przewodników Górskich jako organizacja ukierunkowana jest na przewodnictwo górskie. W związku z tym nasza opinia dotyczy tylko 
pytania z tego zakresu (pyt. 4)

4 Towarzystwo Turystów Przyrodników 
i Krajoznawców

- za bardzo dobre rozwiązanie uważamy, sugerowane przez MSiT, wprowadzenie obowiązku zgłoszenia lokalu na najem krótkotrwały do „ewidencji innych 
obiektów”, do którego dostęp miałyby także odpowiednie służby w przypadku konieczności zawiadomienia właściciela (zalanie mieszkania, awaria, pożar, inter-
wencja służb, itd.); kwestie naruszania porządku publicznego powinny pozostać w gestii działań odpowiednich służb (Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna i in.);
- zaproponowana loteria paragonowa wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem, aby zmobilizować wynajmujących do działalności zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa podatkowego; problemem wymagającym analizy jest rozwiązanie kwestii dotyczącej wydawania paragonów (zakup kas fiskalnych) lub 
faktur z kodem (odpowiednie programy komputerowe);

5 Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich Regulacje prawne wprowadzone w krajach Unii są dobre.

6 Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego Zaprezentowana koncepcja obowiązkowej rejestracji i określenia limitów ilościowych wyłączających z działalności gospodarczej krótkotrwały, okazjonalny na-
jem prowadzony przez osoby fizyczne – jest zgodna z naszymi postulatami. Wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, bez względu na rodzaj, kategorię 
oraz fakt posiadania licencji, powinny być zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez gminę i posiadać swój numer ewidencyjny. Numery ewidencyjne 
powinny być uwidaczniane w każdej ofercie, w szczególności na portalach internetowych, o ile obiekty te z nich korzystają.
Pozytywnie oceniamy udział administracji państwowej w kształtowaniu interpretacji prawa europejskiego w ramach postępowań prejudycjalnych przed TSUE. 
Różnorodność skutecznie wdrożonych regulacji krótkotrwałego najmu w krajach UE, w szczególności na poziomie samorządowym, wskazuje na bogactwo 
możliwych rozwiązań, zgodnych z prawem UE.

7 Pomorska Regionalna Organizacja Tury-
styczna

Zasadnym byłoby wprowadzenie:
- konieczności rejestracji - obecne odzwierciedlenie w przepisach polegające na uzyskaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących 
usługi hotelarskie,
- uwidocznienie numeru rejestracyjnego lokalu - to jest już stosowane w miejscowościach wypoczynkowych zwłaszcza w woj. pomorskim. Potwierdza dokona-
nie rejestracji, potwierdza standard obiektu, jest wskazówką legalności działalności. Jest spójne z obowiązującymi przepisami prawa, jest tożsame z informacją/ 
tablicą jaką w obecnym stanie prawnym obiekty skategoryzowane posługują się przed wejściem głównym do obiektu,
- wprowadzenie obowiązku ujawnienia przez portale rezerwacyjne -obecnie w dobie internetu oraz  systemów rezerwacyjnych, turysta ma wiedzę o legalności 
obiektu,
Jeśli chodzi o wprowadzenie limitu liczby dni w roku, przez które można wynajmować pokój lub mieszkanie, jest to ograniczenie  swobody prowadzenia działal-
ności.
Należy rozważyć możliwość nadania prezydentom, burmistrzom, wójtom większych uprawnień, umożliwiających egzekwowanie przepisów względem pod-
miotów, które  regularnie łamią istniejące przepisy np. poprzez nakładanie kar finansowych, włącznie z wykreśleniem z ewidencji.

8 Stałe Przedstawicielstwo Komisji Europej-
skiej w Polsce

nie dotyczy

9 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nie dotyczy

10 Stowarzyszenie Wysokogórskich Prze-
wodników Tatrzańskich

nie dotyczy

11 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajo-
znawcze (PTTK)

Prace koncepcyjne zmierzają we właściwym kierunku, jednakże należy spojrzeć na sprawę nie tylko z pozycji dodatkowych dochodów wynajmujących, ale 
również w zakresie negatywnych konsekwencji społecznych w tym dla sąsiadów mieszkań w których świadczone są usługi krótkoterminowego najmu

12 Mazowiecka Regionalna Organizacja Tury-
styczna

Zasadnym byłoby wprowadzenie:
- konieczności rejestracji - obecne odzwierciedlenie w przepisach polegające na uzyskaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących 
usługi hotelarskie,
- uwidocznienie numeru rejestracyjnego lokalu - to jest już stosowane w miejscowościach wypoczynkowych zwłaszcza w woj. pomorskim. Potwierdza dokona-
nie rejestracji, potwierdza standard obiektu, jest wskazówką legalności działalności. Jest spójne z obowiązującymi przepisami prawa, jest tożsame z informacją/ 
tablicą jaką w obecnym stanie prawnym obiekty skategoryzowane posługują się przed wejściem głównym do obiektu,
- wprowadzenie obowiązku ujawnienia przez portale rezerwacyjne -obecnie w dobie internetu oraz  systemów rezerwacyjnych, turysta ma wiedzę o legalności 
obiektu,
Jeśli chodzi o wprowadzenie limitu liczby dni w roku, przez które można wynajmować pokój lub mieszkanie, jest to ograniczenie  swobody prowadzenia działal-
ności.
Należy rozważyć możliwość nadania prezydentom, burmistrzom, wójtom większych uprawnień, umożliwiających egzekwowanie przepisów względem pod-
miotów, które  regularnie łamią istniejące przepisy np. poprzez nakładanie kar finansowych, włącznie z wykreśleniem z ewidencji.

13 Polska Federacja Campingu i Caravaningu Wspieramy działania MSiT w tym zakresie. 

14 Forum Regionalnych Organizacji Tury-
stycznych

FROT nie odnosi się obecnie do tego zagadnienia, gdyż nie było ono przedmiotem wspólnych ustaleń członków organizacji.

15 Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP Zaproponowane zmiany są nieczytelne. Wymagają doprecyzowania. Nie ma rozwiązań w odniesieniu do tzw. szarej strefy.

16 Akcja Społeczna Wolne Przewodnictwo Ten dział nie jest w zakresie moich zainteresowań

17 Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego Jest to w trakcie konsultacji w ramach Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego.

18 Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Konieczne jest wypracowanie i wprowadzenie jasnych zasad funkcjonowania najmu krótkotrwałego w Polsce.  Ważne jest to aby ten rodzaj najmu nie zakłócał  
konkurencyjności funkcjonowania innych interesariuszy rynku hotelarskiego w Polsce. 
Osobnym problemem, który należy rozwiązać to kwestia respektowania prawa w zakresie spełniania określonych wymagań dla poszczególnych rodzajów 
obiektów. Obecnie gminy nie wywiązują się z nałożonych na nie obowiązków ani nie wykorzystują przysługującego im prawa w zakresie  sprawdzania jakości 
bazy noclegowej co do zgodności z obowiązującymi przepisami.
Osobną kwestią pozostaną ogólnokrajowe (dobrowolne)  systemy kategoryzacji. Jak wynika z doświadczeń innych krajów stanowią one doskonałe uzupełnienie 
obowiązujących wymagań prawnych i są narzędziem kształtowania produktów turystycznych. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia katalogu rekomen-
dowanych systemów kategoryzacyjnych.

20 Regionalna Organizacja Turystyczna Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego

Zmiany prawne najpilniej powinny objąć uregulowania świadczenia usług hotelarskich przede wszystkim w wynajmie krótkoterminowym, które dotyczy wynaj-
mu mieszkań oraz apartamentów. Zjawisko wynajmu krótkoterminowego jest przedmiotem dyskusji i badań/ sondaży  różnych grup interesariuszy (mieszkańcy, 
restauratorzy, hotelarze). W ostatnim czasie dyskusja taka. Z udziałem przedstawicieli świętokrzyskiej ROT  miała miejsce w świętokrzyskim oddziale IGHP. Gene-
ralnie głosy branży wskazują, iż wynajem krótkoterminowy wymaga regulacji prawnych  szczególnie w ograniczaniu/ wyeliminowaniu działalności „szarej stre-
fy” wśród osób wynajmujących mieszkania a nie prowadzących działalności gospodarczej. Zaproponowana nazwa „kwatery dla gości” jako cyt. „obiekty dosto-
sowane do samoobsługi klientów zlokalizowane w budynkach mieszkalnych” jest błędna. Kwatera dla gości to nie jest obiekt tylko lokal mieszkalny. Drugim 
obszarem regulacji powinna być działalność osób i instytucji prowadzących działalność  aparthoteli i condohoteli, jednak pełne zdefiniowanie problemu i reko-
mendacji  w tym zakresie wymaga z pewnością dalszych dyskusji w środowisku hotelarzy.

21 Lubelska Regionalna Organizacja Tury-
styczna

Bez komentarza

Nowy Przewodniczący 
Zarządu Związku Gmin 
Karkonoskich już wybrany
29 lutego 2020 r. Michał Orman wójt Gminy Mysłakowice zrezygnował z  pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Karkonoskich, o swojej rezygnacji poinformował 
pisemnie Zgromadzenie Związku Gmin Karkonoskich w dniu 28 lutego 2020 r. 07 lipca 2020 
r. podczas X sesji Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich  członkowie zarządu oraz dele-
gaci w głosowaniu  przyjęli rezygnację Michała Ormana z funkcji Przewodniczącego Zarzą-
du Związku Gmin Karkonoskich następującą proporcją głosów: 

W głosowaniu tajnym wybrano podczas sesji nowego Przewodniczącego Zarządu Związku 
Gmin Karkonoskich Burmistrza Miasta Kowary Panią Elżbietę Zakrzewską stosunkiem gło-
sów: za – 9, przeciw- 4, wstrzymujących się – 0 . Nieobecny podczas sesji Zgromadzenia był 
Pan Tadeusz Cwynar Delegat Rady Miejskiej w Kowarach pełniący funkcję Przewodniczące-
go Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich.

Wyniki głosowania za przyjęciem rezygna-
cji M.Ormana

Jestem za

1. Edward Dudek

2. Radosław Jęcek

3. Jacek Kubielski

4. Wacław Lesik

5. Janusz Lichocki

6. Mariusz Łojko

7. Michał Mogilski

8. Michał Orman

9. Tomasz Szewczyk

10. Elżbieta Zakrzewska

Jestem przeciw

1. Grzegorz Kubik

Wstrzymuję się

1. Jadwiga Chałupka

2. Mirosław Graf

Na tych częstotliwoś-
ciach będą nada-
wane i odbierane 
fale o długości 

kilku milimetrów, tzw. fale 
milimetrowe. Mikrofale to 
fale radiowe o długości do 
kilkudziesięciu centymetrów. 
Są naturalnym zjawiskiem fi-
zycznym. Już teraz powszechnie 
się je wykorzystuje w różnych urzą-
dzenia oraz w telekomunikacji. Fale zwa-
ne mikrofalami mają długość od 1 milimetra 
do 30 centymetrów. Należą one do szerokiego 
wachlarza fal, zwanego widmem elektromag-
netycznym. W przyrodzie występują fale 
o długości kilku kilometrów (np. fale AM, na 
których kiedyś nadawały stacje radiowe) lub 
ułamkach milimetra. Nawet światło widzialne 
jest falą elektromagnetyczną, lecz o częstotli-
wości dużo niższej niż te, które są wykorzysty-
wane w telekomunikacji. Długość fali radiowej 
to odcinek pomiędzy szczytem jednej fali, 
a drugiej – zupełnie tak, jak w przypadku fal 
morskich. Z pojęciem długości fal nieodłącz-
nie związana jest częstotliwość – im wyższa 
częstotliwość, tym krótsze fale. I na odwrót. 
Sieć 5G będzie korzystać z większej ilości sta-
cji bazowych, niż dotychczasowe. Urządzenia 
5G będą wykorzystywać m.in. fale radiowe o czę-
stotliwości 26GHz. Dlatego sama sieć będzie 
musiała być zbudowana inaczej niż istniejące 
dziś sieci 3G czy 4G/LTE/LTE-Advanced. Wyni-
ka to z faktu, że na wyższych częstotliwoś-
ciach fale radiowe są krótsze – to tak zwane 
fale milimetrowe. Mają one mniejszy zasięg i sła-
biej przenikają przez ściany budynków. Wyko-
rzystanie ich będzie wymagało budowy dużej 
ilości bardzo małych stacji bazowych o małej 

moc y,  tak z wanych piko - 
i femtokomórek.

Na obecną chwile z informacji 
uzyskanych od firmy Emitel 
S.A. na terenie Karpacza nie 
jest prowadzona emisja 5G, 
jednakże uzgadniany jest 

projekt na montaż anten prze-
znaczonych pod ewentualną 

emisję sygnału w technologii 5G.

Odpowiedź firmy Emitel:
Emitel S. A . w odpowiedzi na pismo znak 
IGN.6226.2.2020.3 z dnia 22 maja 2020 r. (dostar-
czone 29.05.2020 r.) informuje, że oprócz wymienio-
nych w załączniku nr 1 do umowy z 2009 r. urzą-
dzeń Emitel oraz operatorów komórkowych: Oran-
ge, Polkomtel i T-Mobile zainstalowana jest stacja 
GSM P4 sp. z o.o. (Play).
Aktualne usługi świadczone z obiektu:
Emitel – sygnał telewizyjny w jakości cyfrowej,
TP Teltech (w załączniku -repeater SMA TPSA) – 
transmisja danych,
Orange – sygnał telefonii komórkowej, transmisja 
danych LTE,
Polkomtel – sygnał telefonii komórkowej, transmi-
sja danych LTE,
T-Mobile — sygnał telefonii komórkowej, transmi-
sja danych LTE,
P4 – sygnał telefonii komórkowej, transmisja da-
nych LTE.
Z Telewizyjnej Stacji Retransmisyjnej zlokalizowanej 
w Karpaczu (wg nazewnictwa Emitel –obiekt TSR 
Ścięgny g. Pohulanka) obecnie nie jest prowadzona 
emisja 5G.
Aktualnie uzgadniany jest projekt na montaż 
anten przeznaczonych pod ewentualną emisję 
sygnału w technologii 5G.

MINISTERSTWO�CYFRYZACJI/RED.

Starosta Jeleniogórski w dniu 21.02.2020 r. odmó-
wił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzie-
lenia pozwolenia na budowę 56 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych dwu-lokalowych 
w zabudowie bliźniaczej wraz z pełną infrastruk-
turą techniczną przy ul. Partyzantów w Karpaczu. 
W toku prowadzonego postępowania ustalono, 
że planowana inwestycja ma być realizowana na 
terenie bezpośrednio położonym w bezpośred-
nim sąsiedztwie granic obszaru Specjalnej Ochro-
ny Ptaków Natura 2000 „Karkonosze PLB020007”, 
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 
2000 „Karkonosze PLH020006” oraz otuliny Kar-
konoskiego Parku Narodowego.
Postanowieniem z 25 września 2018 r. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny od-
działywania na obszar mający znaczenie dla 
Wspólnoty Karkonosze PLH020006 dla przedsię-
wzięcia polegającego na budowie 56 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowaych 
w zabudowie bliźniaczej. Po przeprowadzeniu po-
stępowania z udziałem społeczeństwa Regional-
ny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych przez 
społeczeństwo ( mieszkańców ulicy Partyzantów, 
Stowarzyszenie SOKiAS, radnych Rady Miejskiej 
Karpacza) uznał , że realizacja przedmiotowej in-
westycji może znacząco negatywnie oddziaływać 
na Obszar Natura 2000 i odmówił uzgodnienia 
warunków realizacji przedmiotowego przedsię-
wzięcia. W ocenie organu inwestycja polegająca 
na budowie 56 budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, nie wypełnia przesłanki nadrzędnego 
interesu publicznego. Pojęcie „koniecznych wy-
mogów nadrzędnego interesu publicznego” nie 
zostało zdefiniowane w przepisach obowiązują-
cego prawa, jednak w oparciu o orzecznictwo pol-
skich sądów oraz Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości stwierdzić można, że pojęcie „ko-
nieczne wymogi” oznacza, iż w sytuacji kiedy 
można wskazać inne rozwiązania alternatywne 
wymogi interesu publicznego nie mogą uzasad-

niać realizacji przedsięwzięcia w wariancie mniej 
korzystnym dla środowiska, zaś „nadrzędny inte-
res publiczny” oznacza, że nie jest wystarczające 
stwierdzenie „zwykłego” interesu publicznego. 
Musi chodzić o przedsięwzięcie, którego waga 
i znaczenie dla państwa, regionu, ogółu społe-
czeństwa jest ponadprzeciętna, szczególnie istot-
na. Interes publiczny związany z realizacją przed-
sięwzięcia musi być w danym przypadku ważniej-
szy, niż interes publiczny związany z ochroną ob-
szaru Natura 2000. Przyjmuje się, ze interes pub-
liczny może być nadrzędny tylko wtedy, kiedy ma 
charakter długofalowy (gdyż korzyści doraźne, 
tymczasowe nigdy nie mogą uzasadniać działań 
mogących znacząco negatywnie oddziaływać na 
cele ochrony obszaru Natura 2000). W ocenie or-
ganu inwestycja jest indywidualnym przed-
sięwzięciem gospodarczym, nie stanowi ema-
nacji nadrzędnego interesu publicznego i nie 
ma ponadprzeciętnej wagi i znaczenia dla 
ogółu społeczeństwa Karpacza.  
 DECYZJA�STAROSTY�JELENIOGÓRSKIEGO/RED.

Czy budowa 56 budynków  
przy ul. Partyzantów to nadrzędny 
interes publiczny?

Brak emisji 5G
5G TO SKRÓT OZNACZAJĄCY PIĄTĄ GENERACJĘ SIECI KOMÓRKOWEJ. 
W SIECIACH 5G BĘDĄ WYKORZYSTYWANE M.IN. WYŻSZE 
CZĘSTOTLIWOŚCI NIŻ DO TEJ PORY DLA STANDARDÓW 2G, 3G  
CZY 4G LTE. JEDNO Z PASM PRZEWIDZIANYCH DLA TEJ TECHNOLOGII 
TO 26 GHZ. 
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Wciąż trwa ekspansja budowlana na terenie Karpacza
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działkach sąsiednich.
§ 3. 1. W odniesieniu do nieruchomości, w któ-
rych prowadzona jest działalność gospodarcza 
lub zarejestrowana jest jej siedziba, udzielone 
dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, 
która udzielana będzie zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis (Dz. U.UE., Nr 352 
poz. 1).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsię-
biorcy na podstawie niniejszego regulaminu nie 
może przekroczyć równowartości dopuszczal-
nej wartości pomocy, o której stanowi rozporzą-
dzenie wymienione w ust. 1.
3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 
1, przedsiębiorca jest zobowiązany do przedsta-
wienia dotującemu:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini-
mis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał 
w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc, 
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, 
albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzy-
manej w tym okresie, albo oświadczenia o nie-
otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomo-
cy de minimis, dotyczących w szczególności do-
towanego i prowadzonej przez niego działalno-
ści gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia 
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu 
do tych samych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis. Zakres infor-
macji został określony w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie za-
kresu informacji przedstawianych przez pod-
miot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 

Nr 53 poz. 311 ze zm.). Załącznik do rozporzą-
dzenia stanowi Formularz informacji przedsta-
wianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis.
§ 4. Po zamknięciu roku budżetowego, nie póź-
niej niż do końca pierwszego kwartału następ-
nego roku, Burmistrz Karpacza zamieszcza 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Karpaczu, informacje za rok poprzedni 
o:
1) liczbie złożonych wniosków;
2) liczbie odrzuconych wniosków;
3) liczbie zakwalifikowanych wniosków;
4) wysokości udzielonych dotacji;
5) liczbie wykonanych urządzeń.
Rozdział 2. 

OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA DOTACJI
§ 5. 1. Dotacja na nieruchomość gruntową przy-
sługuje tylko raz.
2. Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicz-
nej związanej z zagospodarowaniem wód opa-
dowych i roztopowych wykonywanej w ramach 
określonych pozwoleniem na budowę nowych 
inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usłu-
gowych, przemysłowych.
3. Dotacja nie może być wykorzystana na zada-
nia, których realizacja nie gwarantuje trwałego 
efektu ekologicznego.
4. Dotacja nie może pokrywać wydatków prze-
znaczonych na ten sam cel finansowanych z in-
nych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego 
finansowania).
5. Dotacja wynosi 80% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł przy-
padających na jedną nieruchomość.
§ 6. 1. Przyznawanie dotacji odbywa się do wy-
sokości środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków na dany rok 

budżetowy, zwane dalej ogłoszeniem, podlega 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Karpaczu,
3. W ogłoszeniu wskazane będą:
1) termin składania wniosków;
2) miejsce i forma składania wniosków;
3) wzory wniosków niezbędnych do udzielenia 
i rozliczenia dotacji;
4) wykaz dokumentów niezbędnych do udziele-
nia i rozliczenia dotacji.
Rozdział 3. 

TRYB POSTĘPOWANIA 
I ROZLICZANIA DOTACJI

§ 7. 1. Dotacji udziela się na wniosek.
2. Złożenie wniosku następuje po zakończeniu 
zadania.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy 
dołączyć co najmniej:
1) zdjęcia etapów realizacji zadania;
2) kopie faktur lub rachunków potwierdzających 
poniesione nakłady z dowodami zapłaty;
3) kserokopie dokumentu potwierdzającego ty-
tuł prawny władania nieruchomością aktualny 
na dzień złożenia wniosku, a w przypadku posia-
dania tytułu prawnego innego aniżeli prawo 
własności, zgodę właściciela nieruchomości lub 
w przypadku nieruchomości będącej przedmio-
tem współwłasności, zgodę wszystkich współ-
właścicieli zadania;
4) kopię pozwolenia wodno-prawnego, pozwo-
lenia na budowę lub zgłoszenia w przypadku, 
gdy wnioskowane zadanie takiego pozwolenia 
wymagało.
4. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji, nale-
ży składać w miejscu i terminie wskazanym w ogło-
szeniu. Wnioski złożone po terminie wskazanym 
w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
5. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski 
rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
6. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wy-
pełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzu-
pełnienia w wyznaczonym terminie, pozostaną 
bez rozpatrzenia.
7. Kserokopie wszystkich złożonych z wnioskiem 
dokumentów pozostają w Urzędzie Miejskim 
w Karpaczu.
8. Dotujący może żądać dodatkowych wyjaś-
nień lub dokumentów związanych z udziele-
niem i rozliczeniem dotacji oraz realizacją zada-
nia.
9. Po zweryfikowaniu wniosku, dokonaniu wizji 
lokalnej potwierdzającej wykonanie zadania 
zgodnie z określonymi zasadami i podpisaniu 
protokołu z wizji, dotujący zawrze z dotowanym 
umowę dotacji w formie pisemnej.
10. Dotujący zastrzega sobie prawo do przepro-
wadzenia kontroli dotowanego w okresie 5 lat 
od dnia udzielenia dotacji, zweryfikowania, czy 
dofinansowane urządzenie pozostaje na danym 
terenie oraz czy pozwala na uzyskanie efektu 
ekologicznego.
§ 8. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w ca-
łości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi 
jak dla zaległości podatkowych, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 
z późn. zm.) w przypadku wystąpienia okolicz-
ności określonych w art. 251 lub art. 252 tej usta-
wy.

Dofinansowanie do ochrony zasobów wodnych
Rada Miejska Karpacza na sesji  w dniu 27 maja 
2020 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad udziela-
nia dotacji celowej na dofinansowanie zadań słu-
żących ochronie zasobów wodnych, polegają-
cych na gromadzeniu wód opadowych i rozto-
powych w miejscu ich powstawania. Przypomnę, 
że Rada Miejska Karpacza w październiku 2019 r. 
w drodze uchwały wyznaczyła kierunki działania 
dla Burmistrza Miasta Karpacza  na lata 2020-
2023, jednym z wyznaczonych dla burmistrza  
kierunków  było i jest  podejmowanie przez nie-
go działań prowadzących do jak najlepszego za-
bezpieczenia retencyjnego Karpacza. Na obecną 
chwilę nie jest jeszcze ogłoszony nabór wnio-
sków do otrzymania dotacji.  RED

Regulamin określający zasady udzielania do-
tacji celowej ze środków budżetu Gminy Kar-
pacz na zadania służące ochronie zasobów 
wodnych, polegające na gromadzeniu wód 
opadowych i roztopowych w miejscu ich po-
wstawania

Rozdział  1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa 
o:
1) wodach deszczowych - rozumie się przez to 
wody opadowe i roztopowe;
2) zadaniu – należy przez to rozumieć działania 
polegające na wykonaniu systemów deszczo-
wych do gromadzenia i wykorzystania wód desz-
czowych na nieruchomościach zlokalizowanych 
w granicach administracyjnych Gminy Karpacz;
3) dotowanym – należy przez to rozumieć pod-
miot, któremu na zasadach określonych w niniej-
szym Regulaminie udzielono dotacji z budżetu 
Gminy Karpacz;
4) dotującym – należy przez to rozumieć Gminę 
Karpacz;
5) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek 
zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik do 
niniejszego Regulaminu wraz z kompletem do-
kumentów oraz kserokopią faktur lub rachun-
ków poświadczających poniesione koszty z tytu-
łu wykonania zadania;
6) kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez 
to koszty obejmujące:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej za-
dania (projekt budowlano – wykonawczy, operat 
wodno-prawny itp.) oraz koszty zakupu, wyko-
nania i montażu urządzeń wchodzących w skład 
systemu deszczowego do gromadzenia i wyko-
rzystania wód deszczowych, poniesione od dnia 
wejścia w życie niniejszej uchwały;
b) koszty modernizacji istniejącej instalacji, 
w celu umożliwienia podłączenia jej do systemu 
gromadzenia wody deszczowej, poniesione od 
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały;
7) efekcie ekologicznym - rozumie się przez to 
ilość zretencjonowanej wody deszczowej wyra-
żoną w m3, przy założeniu, że im większa ilość 
tym większy efekt ekologiczny.
§ 2. 1. Dotację przyznaje się w celu ochrony zaso-
bów wodnych, poprzez retencję i wykorzystywa-
nie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, 
a także ograniczanie odpływu wód deszczowych 
do odbiorników.
2. Sposób wykorzystania wód deszczowych na 
terenie nieruchomości, nie może powodować 
niekorzystnych zmian stosunków wodnych na 

UCHWAŁA NR XXIII/270/20
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 403 ust. 5 w związku  z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy  z dnia  27 kwietnia  2001 r. –  Prawo  ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1501, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 1495, 1527, 2166, z 2020 r. poz. 284, 695), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
2. Zasady udzielania dotacji, o której mowa w ust. 1, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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Cztery żywioły: Ziemia, Woda,  
Powietrze, Ogień.

„Z I E M I A”
Ziemia rodzi i rozdaje,
Co do życia jest potrzebne.
Czasem skrywa tajemnice,
Gdzieś wysoko aż pod niebem.
   Tak jak matka, która kocha
   Dla swych dzieci szczęścia pragnie.
   O jej zdrowie dbajmy bardziej,
   Bo co będzie, gdy go braknie.
   
Ziemia domem jest dla wszystkich,
Choć przychodzą chwile trudne.
Ważne żeby czynić mądrze,
By nie było życie nudne.
   Łagodnością chce się dzielić,
   Choć potrafi być surowa.
   Odwzajemniać umie miłość,
   Jeśli ją ktoś szczerze kocha.

Góry, rzeki z dolinami
Z nizinami wyspy wszelkie,
Tak jak lasy i pustynie
Częścią Ziemi są przepięknej.
   Ona pragnie dawać dobro,
   Prócz radości uczyć także
   I na próby nas wystawia,
   Aby wzrastać można bardziej.

„W O D A”
Woda niesie życie w sobie,
Stara się koić pragnienie,
Zmywa wszelkie nieczystości,
Świętym jest spełnieniem.

Może zalać lub zatopić,
Gdy się nie dba o jej względy,
Choć z natury bywa miękka,
Wie jak płynąć i którędy.

Znani - nieznani 
mieszkańcy 
Karpacza
Marek Stępień mieszkaniec Karpacza, którego twórczość nie wszystkim mieszkańcom jest znana. Jak 
sam pisze o sobie  zamiłowanie do muzyki zawdzięcza swojemu tacie, pisanie tekstów piosenek, wier-
szy, prozy, wyrażania uczuć myśli, poprzez muzykę i literaturę jest po dziś dzień bardzo ważną częścią 
jego życia. 

Wybrana twórczość Marka specjalnie dla mieszkańców Karpacza…

Z życiem, jak ze sztuką w teatrze: 
ważne, nie jak długo trwa, ale jak jest 
zagrana.

Seneka Młodszy

Oceanem jest i deszczem,
Rzeką wartką, rosą w trawie,
Białym puchem śniegu w górach,
Wzruszeniem czasem.

Woda jest rodzajem lustra
Tego, co w sercach nosimy...
Z jaką troską dbamy o nią,
W którą stronę dążymy.

„P O W I E T R Z E”
Powietrze wiele ma odcieni
Dla oka nie zawsze uchwytnych.
Od ciszy zawartej w bezruchu
Po wiatru gwałtowność niezwykłą.

Powietrze to schody do nieba.
Każdy oddech z nim związany.
Szal otulający Ziemię,
Przez ptaki tak kochany.

Bądźmy wdzięczni mu za troskę,
Gdy nas chłodzi w letni skwar,
Kiedy zimą wznieca płomień,
Żeby rozgrzać serca w nas.

Powietrze ważnym jest żywiołem.
Wie dobrze czego trzeba nam,
Jak w sobie niezwykłość budować,
By patrzeć jaśniej na świat.

„O G I E Ń”
Ogień, ogień, ogień.

Oczyszcza lub spala!
Kto z niego nie umie czerpać
Szybko go zniewala.
To potężny żywioł.
Kiedy w zgodzie z nim żyjemy
Niesie radość, miłość.

Ogień, ogień, ogień.

Twórzmy z nim harmonię.
Doceniajmy siłę wielką
Światła, które płonie.

Wszystkim jest potrzebny.
Słońce źródło najważniejsze
Daje życie Ziemi.

Tekst piosenki z płyty pt. „Bajkowy sen” :

„B A J K O W Y   S E N”
Codziennie do mnie wraca
Bajkowy sen.
Gdzie wszystko jest jak w raju
Zła nie ma nie!
A ludzie tacy piękni,
Wspaniali tak,
Dobrocią wprost natchnieni
Jak majem kwiat

Lecz, gdy się tylko budzę
Odczuwam brak...
Powraca dawny koszmar,
Co duszę skradł.
Wszystko jest całkiem inne,
Inny jest świat...
Przepaście dookoła
A w ludziach strach.
   Trzeba zmienić to!

   Życie jest trudną grą.
   Bez miłości świat
   Traci cały sens.

Na oceanie łódka
To właśnie ty. 
Portu wciąż swego szuka,
Marzy i śni.
Gdy blisko brzegu płynie,
To łatwiej jej,
Choć czasem groźna burza
Poniesie gdzieś.

I tylko czasem przebłysk
Radości co,
Na długo ma wystarczyć,
By zwalczać zło.
W nadziei na następny
Promienny błysk
Omijasz rafy, głębie
Lub giniesz w nich.

Trzeba zmienić to!
Życie jest trudną grą.
Bez miłości świat
Traci cały sens.

Z całą twórczością Marka mieszkańcy Karpacza 
mogą  zapoznać się na stronie www.mareks.biz 
oraz korzystając z serwisu  internetowego You-
Tube gdzie znajdą np. jedną z jego ostatnich 
piosenek zatytułowaną „Na trudny czas”.  

MAREK�STĘPIEŃ/RED.
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Rada Miejska Karpacza i Burmistrz Miasta 
Karpacza informuje, że od 1 września 2020 
r. wprowadzone zostaną nowe zasady wy-
nikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku wgminach.

WAŻNE ZMIANY:
d  nowy system naliczania opłaty za gospo-

darowanie odpadami na podstawie ilości 
zużytej wody:

a)  dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy,

b)  dla nieruchomości, na których w części za-
mieszkują mieszkańcy, a w części prowa-
dzona jest działalność gospodarcza,

c)  dla nieruchomości niezamieszkałych, w któ-
rych prowadzona jest działalność hotelar-
ska, tj. krótkotrwałe, ogólnodostępne wy-
najmowanie domów, mieszkań, pokoi, 
miejsc noclegowych, a także miejsc na usta-
wienie namiotów lub przyczep sam och od 
owych;

d  obowiązek selektywnego zbierania od-
padów przez wszystkich właścicieli nieru-
chomości;

d  dodatkowa frakcja odpadów - popiół;
d  obowiązek złożenia nowej deklaracji 

w Urzędzie Miejskim do 30 września 2020 r.

Stawka do wyliczenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi wynosi 8 
zł za 1m3 zużytej wody. Dane do złożenia de-
klaracji w 2020 r. można obliczyć na podstawie 
faktur z roku 2019 r. lub z informacji o ilości zu-
żytej wody w roku 2019, którą otrzymali Pań-
stwo od Miejskiego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej. Średniomiesięczne zużycie wody za 
rok 2019 należy obliczyć dzieląc ilość zużytej 
wody przez ilość miesięcy faktycznego za-
mieszkiwania.

ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁAT:
d  w przypadku posiadania i zadeklarowania 

kompostownika-opłata pomniejszona zo-

stanie o 1 zł za każdy m3 zużytej wody. 
Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi jednorodzinnymi. Od 
nieruchomości z zadeklarowanym kompo-
stowni kie m, nie będą odbierane biood-
pady;

d  w wysokości 25 % stawki podstawowej dla 
gospodarstw domowych, w których do-
chód nie przekracza kwoty uprawniającej 
do świadczeń pieniężnych z pomocy spo-
łecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy spo-
łecznej;

d  w wysokości 25 % stawki podstawowej dla 
gospodarstw domowych, w których do-
chód nie przekracza kwoty uprawniającej 
do świadczeń pieniężnych z pomocy spo-
łecznej, o której mowa w a rt. 8 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z d n ia 12.03.2004 r. o pomocy 
społecznej;

d  w wysokości 25 % stawki podstawowej dla 
rodzin wielodzietnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny.

Wyłączenie z gminnego systemu gospo-
darki odpadami dotyczy nieruchomości 
niezamieszkałych:
a)  prowadzących działalność gastronomicz-

ną (w tym restauracje i pozostałe placówki 
gastronomiczne-samodzielne nierucho-
mości),

b) prowadzących działalność szpitalną,
c)  świadczących ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne (wtym przychodnie),
d)  będących domkami letniskowymi oraz in-

nymi nieruchomościami wykorzystywa-
nymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

e)  mających powierzchnię użytkową większą 
niż 80.000 m2,

f)  znajdujących się na obszarze Karkonoskie-
go Parku Narodowego.

Podmioty te zobowiązane są do zawarcia 
umowy na odbiór, transport i zagospodaro-
wanie odpadówz podmiotem wpisanym do 
rejestru działalności regulowanej.
Pozostałe nieruchomości (niewymienione po-
wyżej) na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a prowadzona jest pozostała działalność go-
spodarcza, mogą przystąpić do zorganizowa-
nego przez gminę system u gospodarowania 
odpadami komunalnymi.
Opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla podmiotów tej kategorii stanowi 
iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników 
oraz stawki za pojemnik. Minimalna pojem-
ność oraz ilość pojemników jaką należy zade-
klarować jest obliczana na podstawie norma-
tywów określonych w §10 ust. 1 uchwały nr 
XX/218/2020 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 
marca 2020 r. wsprawie Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy Kar-
pacz.

Przystąpienie do zorganizowanego przez gmi-
nę systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi jest dobrowolne i następuje na 
podstawie pisemnej zgody właściciela nieru-
chomości. Oświadczenie dla podmiotów nie-
zamieszkałych chcących przystąpić do gmin-
nego systemu gospodarowania odpadami zo-
stało dołączone do niniejszej informacji. Wzór 
oświadczenia znajduje się również na stronie 
internetowej www.karpacz.pl/odpady. Zgło-
szenia dokonać należy do 21 sierpnia 2020 r.

W przypadku nieprzystąpienia do systemu, 
podmioty zobowiązane są do zawarcia umo-
wy na odbiór, transport i zagospodarowanie-
odpadówz podmiotem wpisanym do rejestru 
działalności regulowanej oraz przedłożenia 
umowy do tutejszego Urzędu.

Szczegółowe informacje w sprawie funkcjo-
nowania nowego systemu gospodarki odpa-
dami na terenie Gminy Karpacz dostępne są 

pod adresem: www.karpacz.pl/odpady.
Informację można uzyskać również telefo-
nicznie: 75 76 19 722, 75 76 19 418 lub za po-
mocą poczty e-mail: odpady@karpacz.eu.

PUNKT SELEKTYWNEJ  
ZBIÓRKI ODPADÓW

PSZOK mieści się na składowisku odpadów 
w Ścięgnach-Kostrzycy.
Godziny przyjmowania odpadów: od ponie-
działku do piątku 6:00-18:00.

Co można przekazać do PSZOK?
- papier i tekturę
- tworzywa sztuczne
- opakowania wielomateriałowe
- metale i złom
- szkło
- bioodpady
-  odpady niekwalifikujące się do odpadów me-

dycznych powstające w gospodarstwach do-
mowych w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu substancji we krwi (w szczegól-
ności igły i strzykawki)

- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- zużyte opony
- odzież, tekstylia
-  odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 

100 kg/mieszkańca/rok

Powyższe odpady mogą być bezpłatnie prze-
kazane do PSZOK po potwierdzeniu, że osoba 
która je dostarcza jest mieszkańcem Karpacza 
i przedstawi dowód uiszczenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami. Bezpłatny wywóz 
odpadów dotyczy wyłącznie mieszkańców 
nieprowadzących działalności gospodarczej.

ZMIANA SYSYTEMU GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI  

NA TERENIE KARPACZA

PAPIER SZKŁO BIO
METALE  

I TWORZYWA 
SZTUCZNE ZMIESZANE

POPIÓŁ

d  Pan Radosław Jęcek Burmistrz Miasta Karpa-
cza dochód  z tytułu zatrudnienia w Urzędzie 
Miejskim w Karpaczu  wyniósł za 2019 r.: 
129.109,15 zł.

d  Pani Kamila Cyganek Zastępca Burmistrza 
Miasta Karpacza  dochód z tytułu zatrudnienia 
w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wyniósł za 
2019 r. : 117.624,23 zł .

d  Pani Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Skarbik 
Gminy Karpacz dochód z tytułu zatrudnienia 
w Urzędzie Miejskim w Karpaczu wyniósł za 
2019 r.: 124.784,38 zł.

d  Pani Joanna Kopała Sekretarz Gminy Kar-
pacz dochód z tytułu zatrudnienia w Urzędzie 
Miejskim w Karpaczu wyniósł za 2019 r.: 
115.565,78 zł.

d  Pan Henryk Morys Prezes Miejskiego Zakła-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe 
Sp. z. o.o. w Karpaczu dochód z tytułu bycia 
członkiem zarządu wyniósł za 2019 r.: 139.912,74 
zł (małżeńska współwłasność majątkowa).

d  Pani Maria Supeł Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Karpaczu dochód z tytułu zatrudnienia 
w Szkole Podstawowej w Karpaczu wyniósł za 
2019 r.: 141.298,07 zł.

d  Pani Agnieszka Lemiszewska Dyrektor Miej-
skiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów Hen-
ryka Tomaszewskiego dochód z tytułu za-
trudnienia w Muzeum wyniósł za 2019 r.: 
80.863,05 zł 

d  Pani Iwona Kopa Dyrektor Przedszkola Pub-
licznego w Karpaczu dochód z tytułu zatrud-
nienia w Przedszkolu w Karpaczu wyniósł za 
2019 r.: 105.741,78 zł.

d  Pani Iwona Frytz Dyrektor Miejskiej Bibliote-

ki Publicznej w Karpaczu dochód z tytułu za-
trudnienia w Bibliotece w Karpaczu wyniósł za 
2019 r.: 84.978,05 zł ( w tym nagroda jubileuszo-
wa za 35 lat pracy w wysokości 9.348,00 zł ).

d  Pani Elżbieta Piotrowska Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Karpaczu dochód z ty-
tułu zatrudnienia w MOPS 
Karpacz wyniósł za 2019 r.: 
82.235,30 zł.

���� ������RED.

1Na mocy uchwały Nr XXII/252/20 Rady 
Miejskiej Karpacz z dnia 27 kwietnia 
2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości grup przedsiębior-

ców, których płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu CO-
VID-19 , do dnia 03.08.2020 r. skorzystało ze 
zwolnienia 54 podatników na kwotę 
148.055,00 zł .

2Według stanu na dzień 12 czerwca 2020 
r. wysokość zobowiązania gminy Kar-
pacz z tytułu kredytu krótkoterminowe-
go na pokrycie przejściowego deficytu 

budżetu wynosiła 3.834.531,92 zł (słownie: 
trzy miliony osiemset trzydzieści cztery ty-
siące pięćset trzydzieści jeden zł) i środkami 
tymi sfinansowano w roku bieżącym:

d  budowę i wymianę oświetlenia na terenie 
Karpacza w wysokości: 2.366.930,17 zł,

d  funkcjonowanie jednostek systemu oświa-
t y  na terenie gminy w w ysokości: 
1.171.201,88 zł,

d  wywóz i składowanie odpadów komunal-
nych w wysokości: 296.399,87 zł .

3 Kompleksowe utrzymanie zieleni na 
terenie gminy Karpacz za okres 12 
miesięcy zgodnie z wybraną najko-
rzystniejszą ofertą w przetargu, który 

odbył się  w dniu 16 października 2019 r. wy-
nosi  927.288.00 zł brutto.

4Na działkach o nr 36/1, 36/2, 36/3 i 37 
przy ul. Myśliwskiej w Karpaczu (góra 
Karpatka) inwestor chce wybudować 
terenowe obiekty sportowe i urządze-

nia oraz 13 budynków usługowych o łącznej 
powierzchni zabudowy 1753,03 m² wraz 
z budynkiem usług turystycznych z wbudowa-
ną funkcją usług komercyjnych o powierzchni 
425,38 m².

5Burmistrz Miasta Karpacza odmówił 
wydania zaświadczenia o zgodności 
z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego zamierze-

nia inwestycyjnego polegającego na budo-
wie ośrodka turystycznego tj. 28 partero-
wych domków rekreacji indywidualnej 
o powierzchni do 35 m² oraz budowie in-
nych elementów zagospodarowania 
obejmujących budynek administracyjno-
-gospodarczy z kawiarnią, miejsca posto-
jowe dla samochodów, budowle sportu 
i rekreacji-sauny zewnętrzne, elementy 
zieleni urządzonej na działce o nr 544 
przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Kar-
paczu. 

6Miesięczne koszty pielęgnacji mura-
wy sportowej z trawy naturalnej sta-
dionu miejskiego w Karpaczu wyno-
szą 10.800,00 zł brutto.

7Opłata za zajęcie pasa drogi w ciągu 
ulicy Konstytucji 3 Maja (deptak) wy-
nosi 1,50 zł na dzień za zajęcie jed-
nego  metra kwadratowego po-

wierzchni pasa drogi.

8W okresie od 01.01. 2020 r.  do 
27.07.2020 r. MZGK Sp. z o.o. w Karpa-
czu wydała dla 10 nieruchomości 
protokoły odbioru technicznego 

końcowego włączenia przyłączy wodocią-
gowych do sieci wodociągowej z łącznym 
poborem wody maksymalnie do 29,56 
m³/d wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi  i w tym samym okresie wydała 
4 odmowy do przyłączenia nieruchomości 
do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-
nej.

9W dniu 17 stycznia 2020 r. Gmina Kar-
pacz unieważniła przetarg na wykona-
nie drewnianych siedzisk wraz z do-
nicami w parku przy Lipie Sądowej 

w Karpaczu z uwagi na wpłynięcie w prze-
targu  zbyt drogiej oferty opiewającej na 
kwotę 514.140,00 zł brutto. Gmina na ten cel 
zamierzała przeznaczyć 182.500,00 zł.

Czy wiesz, że…

Kto i ile zarabia w naszym mieście…  
według złożonych oświadczeń majątkowych.
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Wznoszono je także w luźnym 
układzie na działkach wydzie-
lonych ulicami, zajmujących 
stoki łagodnych wzniesień. 

W Karpaczu powstały dwie takie większe ko-
lonie luźnej zabudowy pensjonatowo-letni-
skowej, w pd.-zach. części miejscowości oraz 
w Karpaczu Górnym. Nie miały one plano-
wanego układu przestrzennego i był y 
kształtowane żywiołowo poprzez zabudo-
wywanie wykupywanych działek. Zabudo-
wę tych kolonii wznoszono od lat 90. XIX w. 
po okresie międzywojennym włącznie, 
w związku z czym była ona reprezentatywna 
dla wszystkich faz stylistycznych, od budow-
n i c t w a  w e r n a k u l a r n o - l e t n i s k o w e g o 
(ok.1890-1900), przez styl norweski (ok.1900-
1905), secesję  (ok. 1905-1910), postsecesję 
(ok. 1910-1920), styl rodzimy (ok. 1910-1920),  
art  deco i wpływy budownictwa osiedlowe-
go (ok. 1920-1940). W 1 poł. XX w. zmiany 
stylistyczne następowały dość szybko, a sty-
le architektoniczne, szczególnie w latach ok. 
1900-1920 występowały nieraz równolegle, 
obok siebie. Wszystko bowiem zależało od 
oczekiwań inwestora i klasy zatrudnionego 
przez niego budowniczego lub architekta. 
Na terenie jednej z opisanej kolonii budyn-
ków pensjonatowo-letniskowych, w pd.-
-zach.części Karpacza, przy ul. Konstytucji 3 
Maja 77 znajduje się budynek murowany, 
podpiwniczony, trzykondygnacjowy, z trze-
ma elewacjami ożywionymi werandowymi 
ryzalitami środkowymi i nakryty dachem 
płaskim. Budynek ten jest reprezentatywny 
dla budownictwa wernakularno-letniskowe-
go z lat ok. 1890-1900, najstarszej fazy no-

woczesnego funkcjonalnie i formalnie bu-
downictwa hotelowo-pensjonatowego. Tę 
właśnie wczesną fazę stylową budownictwa 
reprezentuje budynek przy ul. Konstytucji 3 
Maja 77, o czym świadczy jego okres wznie-
sienia. Najokazalej w budynku rozwiązano 
loggie-werandę w elewacji frontowej, prze-
szklonej tylko bocznie. Jej front w przyziemiu 
otwierał się dwiema ozdobnie profilowanymi 
arkadami opartymi na słupie. Wyższe kondyg-
nacje otwarte były na całej swej szerokości, 
a wykroje otworów współtworzyły ozdobnie 
podcięte miecze. 
Zastosowano dekoracyjny układ zastrzałów 
(w przyziemiu loggii-werandy w elewacji 
frontowej), profilowane zakończenia belek 
pod płytami balkonowymi, balustrady balko-
nów z ażurami, ażurowe kompozycje moty-
wów roślinnych zróżnicowane w przypadku 
każdej z loggii-werand i elementy zdobnicze 
podwieszone pod okapami dachu. Z przeciw-
nej strony były schody. Ozdobnie podcięto li-

stwy pod balkonami i oszalowanie szczytów 
werand. We wnętrzach budynku nakrytych 
stropami z sufitami zastosowano częściowo 
stolarkę drzwiową w stylu historyzmu (z oku-
ciami i z pilastrami na słupkach) oraz standar-
dowe drzwi płycinowe. Standardowy wygląd 
otrzymały ceramiczne posadzki z bordiurą 
oraz kuta balustrada schodów. Stosunkowo 
szybko , pensjonat przebudowano. Front 
loggii-werandy w elewacji frontowej całko-
wicie przeszklono likwidując uprzednio arka-
dy w przyziemiu oraz ozdobne miecze na 
wyższych kondygnacjach. Przebudowano 
przyziemie loggi-werandy przy pn. bocznej 
elewacji budynku, które połączono z nową 
przybudówką. Zapewne też wówczas zasto-
sowano we wnętrzu budynku secesyjną sto-
larkę drzwiową. 
Obecnie budynek jest remontowany, by 
stworzyć w niedalekiej przyszłości kompleks 
ekskluzywnych apartamentów.

NARODOWY�INSTYTUT�DZIEDZICTWA/�RED.

Z cyklu historia naszego miasta... 

Przemiany Villi Haase

Ozdobnie podcięto listwy pod balkonami i oszalowanie szczytów werand. 
We wnętrzach budynku nakrytych stropami z sufitami zastosowano 
częściowo stolarkę drzwiową w stylu historyzmu (z okuciami i z pilastrami na 
słupkach) oraz standardowe drzwi płycinowe. Standardowy wygląd 
otrzymały ceramiczne posadzki z bordiurą oraz kuta balustrada schodów. 

OD KOŃCA LAT 60. XIX W., W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM TURYSTYKI KARPACZ INTENSYWNIE 
ZAGOSPODAROWYWANO I ROZBUDOWYWANO. PRZY GŁÓWNYCH I BOCZNYCH ULICACH ORAZ 
W SĄSIEDNICH WSIACH POWSTAWAŁY PENSJONATY, HOTELE I DOMY GOŚCINNE DLA LETNIKÓW. 


