
   

                                                                                                      Karpacz, dnia 07 kwiecień 2011r.          

Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu  

i Architektury Sudeckiej 

ul. Staszica 12 

58- 540 Karpacz 

     Burmistrz Karpacza 

     Bogdan Malinowski 

     Urząd Miejski w Karpaczu  

     ul. Konstytucji 3 Maja 54,  

  58-540 Karpacz  

 

dot. sprawy:  

Budowa krzesełkowego wyciągu narciarskiego z obiektami towarzyszącymi w Karpaczu w 

rejonie potoku Łomnica 

Wniosek 

Działając w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Architektury 

Sudeckiej (dalej, jako SOKiAS lub Stowarzyszenie) na podstawie art. 31 kodeksu postepowania 

administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. z późn. zm.; 

dalej jako kpa) oraz art. 376 pkt 1 i 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony 

środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wnosimy: 

a. o natychmiastowe przeprowadzenie kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych 

inwestycji „Budowa krzesełkowego wyciągu narciarskiego z obiektami towarzyszącymi w 

Karpaczu w rejonie potoku Łomnica” (dalej, jako inwestycja) z warunkami decyzji 

Burmistrza Karpacza z dnia 02.03.2010r. sygn.. IGK7624-65/07-30 ustalającej 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 

krzesełkowego wyciągu narciarskiego z obiektami towarzyszącymi w Karpaczu w rejonie 

potoku Łomnica” (dalej jako decyzja)  

oraz 

b. podjęcie wszelkich kroków mających na celu ochronę środowiska w rejonie inwestycji.  



Uzasadnienie 

Z informacji uzyskanych przez Stowarzyszeni wynika, że przy wykonywaniu robót 

budowlanych na terenie inwestycji dochodzi do rażących naruszeń warunków ochrony 

środowiska określonych w ww. decyzji Burmistrza Karpacza tj.: 

 do prac ziemnych na terenie obszaru Natura 2000 używany jest materiału zakazanego 

prawem – gruzu budowlanego,  

 naruszany jest pkt 4 decyzji 

Prace związane z wyrównywaniem terenu przeznaczonego pod trasę zjazdową ograniczyć 

do zupełnego minimum. Nie gromadzić, nie spychać i nie usypywać nadmiaru ziemi na 

brzegach ani na skarpach potoku Łomnica.  

 naruszany jest pkt 5 decyzji 

Wycinkę drzew i krzewów, prace ziemne oraz prace budowlane o dużym 

natężeniu hałasu wykonywać w okresie od 1 września do 15 marca. 

 naruszany jest pkt 7 decyzji 

Rośliny z gatunku podrzeń żebrowiec Blechnum spicant przenieść 

we współpracy z botanikiem - z terenu inwestycji na siedliska niezagrożone. 

 naruszany jest pkt 12 decyzji 

Nie składować materiałów budowlanych ani mas ziemnych w sąsiedztwie drzew, 

w odległości rzutu korony +1 m. Prace w tym obszarze powinny trwać jak najkrócej 

i nie mogą doprowadzać do trwałej zmiany poziomu gruntu. 

 naruszany jest pkt 23 decyzji 

Ograniczyć emisję hałasu w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji poprzez 

wykorzystywanie jedynie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń o niskiej 

emisji dźwięku. Ustala się dla pory dziennej, tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00, 

emisję hałasu na poziomie 55 dB oraz dla pory nocnej, tj. od godz 22:00 do godz 

6:00, wartość 45 dB. 

 naruszany jest pkt 34 decyzji 

Wszystkie prace ziemne i wykopy pod instalację do naśnieżania wykonane w 

pobliżu bryły korzeniowej oraz obszaru łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych 

winny być prowadzone w sposób nie powodujący uszkodzenia systemu 

korzeniowego (zaleca się wykonywanie prac ręcznie). Ziemia z wykopów oraz prac 



ziemnych nie powinna być składowana na terenie biologicznie czynnym. Przed 

wykonaniem wykopów winna być zebrana i zabezpieczona wierzchnia warstwa 

humusu celem wykorzystania do regeneracji nawierzchni 

 naruszany jest pkt 36 decyzji 

Od momentu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia należy prowadzić monitoring 

powierzchni gleby pod kątem procesów denudacji i erozji. W przypadku 

stwierdzenia negatywnych skutków środowiskowych i przyrodniczych nie 

przewidzianych w raporcie oddziaływania na środowisko wykonanym na potrzeby 

niniejszej decyzji, użytkownik terenu – inwestor ma obowiązek w terminie 

niezwłocznym wdrożyć skuteczne i adekwatne działania naprawcze, których zakres 

6-50 powinien być uzgodniony z organem odpowiedzialnym za ochronę obszarów 

Natura 2000. Działania naprawcze związane z eliminowaniem zaobserwowanych 

niekorzystnych zmian w środowisku, prowadzone będą na koszt inwestora 

wyciągu i tras narciarskich 

Wobec powyższego wniosek jest konieczny, uzasadniony i wymaga podjęcie 

natychmiastowych kroków przez Organ. 

 

 

       Mirosław Rzepka – v-ce Prezes Zarządu 

 

       Anna Bialikiewicz-Stoch – członek Zarządu 

 

 

 

Otrzymują: 

1. adresat, 

2. a/a. 

 


