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Szanowny Panie Nadleśniczy, 

W ostatnim czasie obserwujemy szereg działań przedstawicieli lokalnej społeczności 

w zakresie wspierania idei ochrony zasobów przyrodniczych w naszym regionie. Jednym z 

takich przejawów jest wniosek Zarządu Rady Osiedla Michałowice, skierowany do 

Burmistrza Miasta Piechowice o wyrażenie zgody przez Radę Miasta Piechowice poszerzenia 

obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego w granicach Gminy Miejskiej Piechowice o około 

1600 ha. Obszar ten leży obecnie w otulinie KPN i znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa 

Szklarska Poręba. Proponowany obszar do włączenia w granice Parku stanowi bardzo cenny 

kompleks ekosystemów leśnych, których szczegółową charakterystykę przedstawiamy w 

załączonym piśmie do Burmistrza Miasta Piechowice, jako odpowiedź na jego pismo z dnia 

24 marca 2021 r. W naszym piśmie, oprócz analizy i waloryzacji przyrodniczej 

proponowanego do włączenia w granice Parku terenu podajemy również zagadnienia 

formalno – prawne związane z ewentualnym procesem włączenia proponowanego obszaru w 

granice Parku, a także zgodność takiego procesu z dokumentami o charakterze strategicznym 

na poziomie lokalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.  

Pragnę Pana Nadleśniczego poinformować, że podjęta przez przedstawicieli 

społeczności  lokalnej inicjatywa wpisuje się w dążenia Karkonoskiego Parku Narodowego o 

uregulowanie przebiegu północnej granicy Karkonoskiego Parku Narodowego, która nie jest 

oparta o granice naturalnych jednostek fizjograficznych i dzieli prawie w całości wiele 

ekosystemów oraz siedliska wielu gatunków zwierząt utrudniając skuteczną ochronę 

przyrody. Problem ten od wielu lat był i jest podnoszony zarówno przez administrację Parku, 

jak i przez wielu naukowców, szczególnie byłych i obecnych członków Rady Naukowej 

KPN. Zapisy o konieczności uregulowania granic KPN znalazły się w wielu dokumentach o 

charakterze strategicznym, m. innymi: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, Krajowy Programem ochrony i 



 
 

zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na 

lata 2015-2020, Wspólna strategia  ochrony Krkonošského Národního Parku i 

Karkonoskiego Parku Narodowego (Správa Krkonošského národního parku i Karkonoski 

Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze), a także w Planie ochrony Karkonoskiego 

Parku Narodowego, pozytywnie zaopiniowanym przez wszystkie gminy, na terenie których 

położony jest KPN. 

Powyższy wniosek wynika wyłącznie z inicjatywy oddolnej przedstawicieli 

społeczności lokalnych. Z uzyskanych przez Park informacji wynika, że podobne działania 

podejmowane są również w innych gminach przez różne grupy społeczne, lecz na tym etapie 

nie zostały zakończone złożeniem oficjalnego wniosku. Jest to bardzo wyraźny głos 

społeczeństwa lokalnego, między innymi przeciwko olbrzymiej presji urbanistycznej 

bezpośredniego otocznia Parku w obecnych granicach. Zachowując całkowitą transparentność 

powyższego procesu, uprzejmie informuję, Pana Nadleśniczego o powyższych inicjatywach 

załączając jednocześnie kopię wniosku Burmistrza Miasta Piechowice jak i naszą odpowiedź.   

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Andrzej Raj 

Karkonoski Park Narodowy 

Dyrektor 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Wniosek Burmistrza Miasta Piechowice do Dyrektora KPN. 

2. Odpowiedź Dyrektora KPN do Burmistrza Miasta Piechowice. 

3. Mapa obrazująca projektowany obszar do włączenia w granice KPN. 
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