
Ministerstwo
Klimatu i Środowiska

Sekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody

Małgorzata Golińska

Warszawa, dnia  28-04-2021 r.

DOP-WPN.055.2.2021.MŚ
1568612.5168142.4144502

Pan
Andrzej Raj
Dyrektor Karkonoskiego Parku 
Narodowego 

Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 20 kwietnia br., znak: DN-01/1710/2021, w sprawie 
powiększenia obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego, uprzejmie informuję, co następuje.

Parki narodowe, zajmują zaledwie 1% powierzchni naszego kraju, jednakże stanowią 
wyjątkowe walory zarówno, przyrodnicze, środowiskowe, zdrowotne, społeczne, a także gospodarcze. 
Parki narodowe nie istnieją same dla siebie, ale istnieją dla ludzi i posiadają wobec nich rolę służebną. 
Naturalne jest jednak to, że istnieją przede wszystkim po to, by zachować dziedzictwo przyrodnicze 
dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jednym z najważniejszych zadań parków narodowych, oprócz 
ochrony przyrody, działalności naukowej i turystyki jest edukacja ekologiczna, której celem jest 
popularyzowanie idei ochrony przyrody oraz podnoszenie świadomości społecznej w odniesieniu 
do problemów ochrony środowiska. 

Mając na uwadze powyższe, tym bardziej cieszy podjęta przez przedstawicieli społeczności 
lokalnej inicjatywa powiększenia obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego w granicach Gminy 
Miejskiej Piechowice. Inicjatywa ta wpisuje się całości 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. 

Minister Klimatu i Środowiska dąży do doskonalenia sieci obszarów chronionych w celu 
zwiększenia skuteczności ochrony różnorodności biologicznej, w tym tworzenia nowych i powiększenia 
istniejących parków narodowych, będąc otwartym na współpracę w zakresie ochrony środowiska, 
w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego. Tworzenie nowych obszarów objętych 
ochroną, w szczególności parków narodowych, jakkolwiek sprzyja ochronie wartości przyrodniczych, 
to nie może jednak być działaniem podejmowanym wbrew woli lokalnego społeczeństwa. Wspólnie, 
we współpracy administracji parku narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego, mogą zostać 
wypracowane satysfakcjonujące rozwiązania, przyczyniające się do właściwej ochrony walorów 
przyrodniczych Regionu Karkonoszy oraz jego rozwoju społeczno-gospodarczego. 



Podjęta przez społeczność lokalną inicjatywa powiększenia Karkonoskiego Parku Narodowego 
pokazuje, że społeczeństwo dostrzega walory przyrodnicze tego miejsca oraz rolę parku narodowego 
w rozwoju regionu. Ponadto pokazuje to dobrą współpracę lokalnych samorządów z parkiem 
narodowym. W oparciu o tę współpracę możliwe jest wypracowywanie modelowych rozwiązań 
w zakresie pogodzenia ochrony przyrody z gospodarczym rozwojem regionu. Zaproponowane 
uspołecznienie procesu opracowywania regulaminu udostępniania parku jest także dobrym krokiem 
zmierzającym do współdecydowania o ochronie przyrody, która jest naszym wspólnym dziedzictwem. 

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że zdecydowanie popieram propozycję powiększenia 
obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego. 

Z poważaniem

Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
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/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Burmistrz Miasta Piechowice
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