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Karpacz, dnia 23 lutego 20 lOr.
Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu
i Architektury Sudeckiej
ul. Staszica 12
58- 540 Karpacz
reprezentowane przez:
Slawomira Lange
oraz
Miroslawa Rzepke
Starosta
Starostwo Powiatowe
ul. Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra
Wniosek

Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej (zwane dalej Stowarzyszeniem) w
oparciu o ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r., nr 112,
poz.1198 z pózno zm) oraz ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z
2008r., nr 199, poz. 1227 z pózno zm.) zwraca sie do Starosty Powiatowego w Jeleniej Górze o przekazanie
informacji dotyczacych budowy hotelu "Golebiewski' w Karpaczu, wyszczególnionych w ponizszym
zestawieniu:
l.Dane dotyczace nastepujacych elementów budynku (wg najbardziej aktualnego pozwolenia na budowe):
. kubatury

. ilosci kondygnacji
. docelowej ilosci miejsc noclegowych
. zastosowanego pokrycia dachowego
. docelowej drogi dojazdowej o obiektu

2.Dane dotyczace decyzji zmieniajacych pozwolenie na budowe, jesli w trakcie procesu budowlanego
elementy wymienione w pkt. 1 ulegaly zmianie w stosunku do pierwotnego pozwolenia na budowe.
Prosimy równiez o przekazanie wlasciwych decyzji akceptujacych takie zmiany, wraz z opinia
Konserwatora Zabytków.
3.Dane dotyczace sposobu zaopatrzenia obiektu w wode i energie elektryczna.
4.Zapisów dotyczacych przywrócenia pierwotnei rzezby terenu, w szczególnosci zapisów z decyzii o
pozwoleniu na budowe dotyczacych terminów i zakresu usuniecia skladowanego materialu powstalego
w wyniku prac ziemnych i fundamentowYch.
5.Zapisów dotyczacych mozliwosci uzyskania pozwolenia na lizytkowanie w przypadku etapowania
inwestycji.

W przypadku wystepowania w zadanej dokumentacji danych osobowych niepodlegajacych
udostepnieniu, wnosimy o usuniecie W.w. danych osobowych z przekazywanych kopii pism.
Obiekt w/w hotelu "Golebie\vs~i", juz na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe w roku
2007, budzil wiele zastrzezen w srodow~kach architektów, architektów krajobrazu, urbanistów i przyrodników.
Zastrzezenia formulowane byly równiez przez Konserwatora Zabytków.
Do Stowarzyszenia naplywa wiele zapytan dotyczacych tej inwestycji, zarówno od mieszkanców
Karpacza, jak i innych osób.
W zwiazku z tym, ze wplywa ona w bardzo znaczny sposób na krajobraz karkonoski, stosunki wodne,
rzezbe terenu oraz szeroko pojete srodowisko przyrodnicze, Stowarzyszenie uwaza, ze inwestycja ta powinna
byc objeta szczególnym nadzorem wlasciwych sluzb i organizacji spolecznych..
Podstawy dzialania Stowarzyszenia oraz jego cele statutowe czynia wniosek uzasadnionym w sensie
prawnym i faktycznym:
" Pkt 2 Statutu: Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiazanym dla ochrony i zachowania
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego Sudetów, ze szczególnym uwzglednieniem dorobku
architektonicznego. Ma na celu utrzymanie niepowtarzalnego charakteru tego regionu dla przyszlych pokolen.
Pkt 7 Statutu: Celem Stowarzyszenia jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i
krajobrazowego
Sudetów,
ze szczególnym
uwzglednieniem dorobku architektonicznego.
Ochrona
niepowtarzalnego stylu, elementów i funkcji architektury, zarówno obiektów istniejacych jak i
nowopowstajacych. Dbalosc o zachowanie charakteru regionu i jego spójnosci architektonicznej. Ochrone,
zabezpieczenie a takze wszelkie dzialania majace na celu odtworzenie i odbudowe obiektów architektury
sudeckiej. Ma pelnic role opiniotwórcza, dotyczaca nowopowstajacych obiektów, w zakresie zarówno ich
formy, funkcji jak i obciazenia d/a srodowiska i krajobrazu. Bedzie dbac o zachowanie równowagi pomiedzy
dzialaniami gospodarczymi zmierzajacymi do racjonalnego zagospodarowania regionu, a nadrzednym celem
jakim jest zachowanie

srodowiska

naturalnego

i krajobrazu Sudetów.
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W zwiazku z powyzszym wnosimy jak na wstepie.
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