Zarządzenie Nr 33 /2018
Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie opłat za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego
oraz udostępnianie obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego
(DN-011 / 4100 / 2018)
Na podstawie art. 8e ust. 1, w związku z art. 12. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp i
udostępnianie pobiera się opłaty (Dz. U. z 2013 r., poz. 400), zarządza się co następuje:
§1
Ustala się opłaty za:
1) Wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze, zwanego dalej
Parkiem, na oznakowane szlaki turystyczne piesze, rowerowe, narciarskie, konne oraz ścieżki
edukacyjne,
2) Udostępnianie obszaru Parku, w tym:
a) udostępnianie Wąwozu Kamieńczyka dla celów turystycznych,
b) udostępnianie części Kopy i Złotówki do celów turystycznych, rekreacyjnych i
sportowych,
c) udostępnianie Parku do fotografowania i filmowania poza szlakami,
d) udostępnianie do celów sportowych, w zakresie szkoleń w poruszaniu się w trudnych
warunkach zimowych obszarów w Kotle Małego Stawu od Szerokiego żlebu do żlebu
Wrota Przemytników, w Wielkim Śnieżnym Kotle od żlebu Mokrego do Rynny Świętego
Elma,
e) udostępnianie do celów sportowych szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych w celu
organizacji imprez biegowych, imprez rowerowych.
§2
Stawki opłat, o których mowa w § 1 określone są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
1. Opłaty za wstęp do Parku pobierane są w formie opłat:
1) jednodniowych indywidualnych,
2) jednodniowych dla grup z przewodnikiem górskim sudeckim lub międzynarodowym
przewodnikiem wysokogórskim,
3) trzydniowych indywidualnych,
2. Dowód wniesienia opłaty – paragon, faktura wraz z kartą wstępu, wydruk biletu, bilet
elektroniczny – upoważnia do wstępu do Parku w dniu oznaczonym na paragonie, fakturze lub
bilecie.
3. Opłaty trzydniowe upoważniają do wstępu do Parku w ciągu następujących po sobie kolejnych
dni.
§4
1.Opłaty za wstęp do Parku uiszcza się w formie wykupu biletu wstępu w miejscach pobierania opłat:
1) w punktach obsługi ruchu turystycznego przy bramach wejściowych do Parku,
2) w kasie Parku (w budynku dyrekcji Parku)
3) w miejscu pobierania opłat przez patrole Straży Parku
4) przez Internet za pośrednictwem operatora płatności internetowych
lub wnosi się na rachunek bankowy Parku.

2.Opłaty z tytułu udostępniania obszaru parku uiszcza się w formie:
1) za udostępnianie Wąwozu Kamieńczyka dla celów turystycznych pobierane są w punkcie
obsługi ruchu turystycznego przy Wodospadzie Kamieńczyka lub wnosi się na rachunek
bankowy parku,
2) za udostępnianie części Kopy i Złotówki do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, o
których mowa § 1 pkt. 1, lit. b, pobierane są łącznie z opłatami za przejazd koleją linową lub
wyciągami narciarskimi przez właściciela tych urządzeń. Zasady rozliczania pobieranych opłat
za udostępnianie, o których mowa w ust. 3 określa odrębna umowa zawarta pomiędzy
Karkonoskim Parkiem Narodowym a właścicielem kolei i wyciągów.
3) za udostępnianie Parku do fotografowania i filmowania poza szlakami uiszcza się w kasie Parku
lub wnosi na rachunek bankowy Parku,
4) za udostępnianie Parku do celów sportowych, w zakresie szkoleń w poruszaniu się w trudnych
warunkach zimowych obszarów w Kotle Małego Stawu od Szerokiego żlebu do żlebu Wrota
Przemytników, w Wielkim Śnieżnym Kotle od żlebu Mokrego do Rynny Świętego Elma uiszcza
się w kasie parku lub dokonując płatności przez Internet za pośrednictwem operatora płatności
internetowych.
5) za udostępnianie do celów sportowych szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych w celu
organizacji imprez biegowych, imprez rowerowych uiszcza się w kasie Parku, wnosi na
rachunek bankowy Parku lub dokonując płatności przez Internet za pośrednictwem operatora
płatności internetowych.
§5
Opłaty za wstęp do Parku nie upoważniają do zwiedzania Wąwozu Kamieńczyka
§6
Opłat za wstęp na teren Parku nie pobiera się od:
1) dzieci w wieku do lat 7,
2) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych,
3) uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w Karkonoskim Parku
Narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku,
4) mieszkańców gmin: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska
Poręba,
5) członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.) posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny.
§7
Opłatę za wstęp na teren Parku w wysokości 50% stawki opłaty pobiera się od:
1) uczniów szkół i studentów,
2) dzieci i młodzież do 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii,
geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w
systemach oświaty wymienionych w ustawie o ochronie przyrody,
3) emerytów i rencistów,
4) osób niepełnosprawnych,
5) żołnierzy służby czynnej.
§8
Dzień 10 sierpnia oraz okres od 16 listopada do 15 grudnia każdego roku są wolne od opłat za wstęp
do Parku.

§9
Opłat za udostępnienie Wąwozu Kamieńczyka nie pobiera się od;
1) dzieci w wieku do lat 7,
2) członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.) posiadających ważną Kartę Dużej
Rodziny,
3) uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w Karkonoskim Parku
Narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku.
§ 10
Opłatę ulgową za udostępnianie Wąwozu Kamieńczyka, w wysokości 50% stawki opłaty, pobiera się
od:
1) uczniów szkół i studentów,
2) dzieci i młodzież do 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii,
geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w
systemach oświaty wymienionych w ustawie o ochronie przyrody,
3) emerytów i rencistów,
4) osób niepełnosprawnych,
5) żołnierzy służby czynnej.
§ 11
Opłat za udostępnianie części Kopy i Złotówki do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych
nie pobiera się od osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
§ 12
Osoby, od których pobrano opłatę za udostępnianie Kopy i Złotówki do celów turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych, mogą w danym dniu poruszać się po szlakach turystycznych Parku bez
konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty za wstęp do Parku.
§ 13
1. Udostępnianie obszaru Parku związane z umożliwianiem fotografowania i filmowania poza
szlakami turystycznymi w celach zarobkowych wymaga uzyskania zgody Dyrektora Parku pod
warunkiem uzyskania zezwolenia Ministra Środowiska, w trybie art. 15 ust. 3 ustawy o ochronie
przyrody.
2. Opłaty za udostępnianie obszaru Parku, o którym mowa w ust. 1 ustala się w drodze
indywidualnych negocjacji.
§ 14
1. Ruch pojazdów silnikowych po drogach wewnętrznych położonych na terenie Parku może
odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia dyrektora Parku. W przypadku wjazdu na
Śnieżkę oraz do RTON Śnieżne Kotły – zezwolenia te mogą być kontrolowane przez Służby
Krkonošskeho Národního Parku.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 nie jest wymagana w odniesieniu do:
1) pojazdów należących do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej
PGL LP) oraz pojazdów posiadających zezwolenia PGL LP, w zakresie poruszania się
przez grunty Parku celem dojazdu do nieruchomości będących w administracji PGL LP.
2) pojazdów należących do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym i
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dojeżdżających do nieruchomości Parku
przy ul. Leśnej 9 w Karpaczu oraz pojazdów poruszających się na odcinku ul.
Olimpijska- dolna stacja wyciągu na Kopę celem dowiezienia osoby niepełnosprawnej z
orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do dolnej stacji
kolei linowej na Kopę i opuszczających ten obszar.

3.
4.

5.

6.

7.

3) oznakowanych pojazdów służb: GOPR, Policja, Straż Pożarna, Straż Leśna, Straż
Graniczna, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Ratunkowe w trakcie pełnienia
czynności służbowych,
4) najemców lokali mieszkalnych na terenie Parku z wyłączeniem najemców lokali
położonych przy ulicy Agnieszkowskiej 14 i 15 w Jeleniej Górze.
Wykaz dróg dopuszczonych do ruchu pojazdami silnikowymi na terenie Parku zawiera załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Dyrektor Parku wydaje zezwolenie na wjazd pojazdem silnikowym na teren Parku po
rozpatrzeniu prawidłowo wypełnionego wniosku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego zarządzenia lub podania o wydanie zezwolenia na wjazd spełniającego kryteria
wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Do ruchu po drogach wewnętrznych Parku mogą zostać dopuszczone wyłącznie pojazdy
silnikowe przystosowane do warunków terenowych, sprawne technicznie oraz posiadające ważne
dokumenty wymagane odrębnymi przepisami prawa. Ubiegający się o zezwolenie na wjazd
złoży oświadczenia o treści zawartej we wniosku, o którym mowa w ust. 4.
Nie dopuszcza się wjazdów na teren Parku pojazdami silnikowymi w celach turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych z wyjątkiem pojazdów obsługujących imprezy rekreacyjne,
sportowe, na organizację których dyrektor Parku wydał zgodę.
Z uwagi na ochronę przyrody Parku wjazdy mogą odbywać się w ciągu dnia (w godzinach od
6.00 do 20.00) a w celu zapobiegania kolizjom z turystami pieszymi wjazdy pojazdami
silnikowymi w okresie od 1 maja do 30 września mogą odbywać się wyłącznie w godzinach
porannych (07:00 - 10:00) i popołudniowych (16:00 – 19:00), pod groźbą nałożenia grzywny za
wjazd bez wymaganego zezwolenia, z wyłączeniem sytuacji ratowania życia lub zdrowia ludzi,
mienia znacznej wartości oraz w wyjątkowych przypadkach transportu towarów szybko
psujących się. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby ubiegającej się o zezwolenie
mogą być ustalone inne godziny poruszania się po drogach Parku. Szczegółowe warunki
poruszania się pojazdami mechanicznymi po drogach Parku będą określane w zezwoleniach na
wjazd.

§ 15
Ustala się opłaty roczne za wjazd pojazdem silnikowym na drogi wewnętrzne Parku w wysokości
(kwoty brutto):
1) opłata za jeden samochód o ciężarze całkowitym do 3,5 tony – 1500,00 zł,
2) opłata za jeden samochód, ciągnik lub inny pojazd silnikowy o ciężarze całkowitym powyżej
3,5 tony – 5000,00 zł,
3) opłata za jeden skuter śnieżny – 1000,00 zł,
4) opłata za jeden inny pojazd – 1000,00 zł.
§ 16
Opłaty jednorazowe za wjazd pojazdem silnikowym na drogi wewnętrzne Parku ustala się w
wysokości (kwoty brutto):
1) opłata za samochód o ciężarze całkowitym do 3,5 tony – 250,00 zł,
2) opłata za samochód, ciągnik lub inny pojazd silnikowy o ciężarze całkowitym powyżej 3,5
tony – 500,00 zł,
3) opłata za skuter śnieżny, quad – 250,00 zł.
§ 17
1. Ustala się podmioty i limit pojazdów wykorzystywanych przez te podmioty do bieżącego
zaopatrzenia, utrzymania i usuwania awarii obiektów położonych na terenie Parku na które
mogą być wydane zezwolenia na wjazd :
1) właściciele, dzierżawcy lub najemcy schronisk i obiektów służących obsłudze ruchu
turystycznego na terenie Parku:

a) 1 samochód o ciężarze całkowitym do 3,5 tony – dopuszcza się umieszczenie na
zezwoleniu do 3 numerów rejestracyjnych pojazdów użytkowanych zamiennie,
b) 1 skuter śnieżny lub inny pojazd śnieżny o rozstawie gąsienic do 2,5 mb,
2) właściciele, dzierżawcy lub najemcy zorganizowanych terenów narciarskich:
a) 1 samochód o ciężarze całkowitym do 3,5 tony – dopuszcza się umieszczenie na
zezwoleniu do 3 numerów rejestracyjnych pojazdów użytkowanych zamiennie,
b) 1 skuter śnieżny lub inny pojazd śnieżny rozstawie gąsienic do 2,5 mb,
3) właściciele urządzeń wodociągowych i energetycznych:
a) 1 samochód o ciężarze całkowitym do 3,5 tony – dopuszcza się umieszczenie na
zezwoleniu do 3 numerów rejestracyjnych pojazdów użytkowanych zamiennie,
b) 1 skuter śnieżny lub inny pojazd śnieżny rozstawie gąsienic do 2,5 mb,
2. Za wjazd pojazdów, o których mowa w ust. 1 pobiera się opłatę w zmniejszonej wysokości
wysokości – 20 zł brutto.
3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby ubiegającej się o zezwolenie mogą być
ustalone inne parametry techniczne pojazdu, którego dotyczy zezwolenie.
§ 18
Opłatę za wjazd na drogi wewnętrzne Parku pojazdem silnikowym w zmniejszonej wysokości – 20
zł brutto pobiera się za wjazd pojazdem silnikowym na drogi wewnętrzne Parku w celu usunięcia
odpadów stałych i nieczystości płynnych w związku z działalnością schronisk oraz innych
podobnych obiektów, a także w celu dowozu opału ekologicznego – oleju i drewna.
§ 19
1. Opłatę za wjazd na drogi wewnętrzne Parku pojazdem silnikowym w zmniejszonej wysokości –
20 zł brutto pobiera się ponadto od:
1) zarządców nieruchomości położonych na terenie Parku, w zakresie wjazdu służbowymi
pojazdami samochodowymi w związku z zarządzaniem tymi obiektami (Sudeckie Hotele i
Schroniska PTTK Spółka z o.o., PTTK Oddział Sudety Zachodnie, IMGW Oddział we
Wrocławiu, RTON Śnieżne Kotły),
2) pracowników Miejskiej Kolei Linowej Karpacz, ratowników GOPR oraz pracowników IMGW
we Wrocławiu oraz właścicieli pawilonów handlowo-usługowych znajdujących się przy dolnej
stacji kolei linowej na Kopę za przejazd na teren parkingu przy dolnej stacji kolei linowej na
Kopę, w zakresie uzgodnionym z Parkiem.
2. Zmniejszona opłata o której mowa w ust. 1 nie dotyczy wjazdów związanych z realizacją prac o
charakterze: usługowym oraz robót budowlanych wykonywanych przez podmioty trzecie na
zlecenie zarządców nieruchomości wymienionych w ust. 1 pkt. 1
§ 20
Nie pobiera się opłat za wjazd na drogi wewnętrzne Parku pojazdem silnikowym od:
1) urzędów i instytucji państwowych oraz samorządowych, w zakresie wjazdu służbowymi
pojazdami mechanicznymi w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych (w
szczególności Inspekcje: Ochrony Środowiska, Sanitarna, Nadzoru Budowlanego),
2) podmiotów wykonujących dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz Parku, odbiorców
drewna,
3) pracowników naukowych prowadzących badania na terenie Parku, na które otrzymali zezwolenie
dyrektora Parku,
4) pracowników Parku w trakcie wykonywania obowiązków służbowych (wjazd samochodem
prywatnym),
5) pracowników Krkonošskeho Národního Parku, w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych,
6) członków Rady Naukowej Parku, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 33/2018 z dnia 30.08 2018r.

STAWKI
opłat za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego oraz za udostępnianie obszaru
Karkonoskiego Parku Narodowego:
I.

Opłaty za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego (kwoty brutto):

Rodzaj
Jednodniowy indywidualny
Jednodniowy dla uczestników grup z
przewodnikiem górskim sudeckim lub
międzynarodowym przewodnikiem
wysokogórskim
Trzydniowy indywidualny

Opłata normalna

Opłata ulgowa

8,00 zł.

4,00 zł.

7,00 zł.

3,50 zł.

20,00 zł.

10,00 zł.

Opłaty za udostępnianie obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego:
1. Udostępnianie Wąwozu Kamieńczyka dla celów turystycznych (kwoty brutto):
Rodzaj
Jednorazowe indywidualne
Jednorazowe dla uczestników grup z
przewodnikiem górskim sudeckim lub
międzynarodowym przewodnikiem
wysokogórskim

Opłata normalna
8,00 zł

Opłata ulgowa
4,00 zł

7,00 zł

3,50 zł

2. Udostępnianie Kopy i Złotówki do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych:
a) bilet na wjazd i zjazd, wjazd, karnet jednodniowy, karnet 3-godzinny, karnet 2godzinny:
3,50 zł + VAT
b) bilet jednorazowy na wjazd kolejką 2-osobową dla narciarzy Liczykrupa: 0,35 zł +
VAT
3. Udostępnianie Kopy do celów sportowych (miejsce startu dla paralotniarzy) – 20 zł
(kwota brutto).
4. Udostępnianie do celów sportowych, w zakresie szkoleń w poruszaniu się w trudnych
warunkach zimowych, obszarów: w Kotle Małego Stawu od Szerokiego żlebu do żlebu
Wrota Przemytników, w Wielkim Śnieżnym Kotle od żlebu Mokrego do Rynny
Świętego Elma – opłata jednodniowa indywidualna 20 zł (kwota brutto).

5. Udostępnianie do celów sportowych szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych w celu
organizacji imprez biegowych- opłata jednodniowa indywidualna 10 zł (kwota brutto)
od każdego uczestnika ujętego w limicie uczestników.
6. Udostępnianie do celów rekreacyjno-sportowych szlaków turystycznych, dróg
wewnętrznych w celu organizacji imprez rowerowych- opłata 20 zł (kwota brutto) od
każdego uczestnika w przypadku przebiegu trasy przez obszar ochrony ścisłej Parku,
10 zł (kwota brutto) od każdego uczestnika w przypadku przebiegu trasy w całości przez
obszar ochrony czynnej.
7. W szczególnych przypadkach na wniosek organizatora imprezy Dyrektor
Karkonoskiego Parku Narodowego może obniżyć lub zrezygnować z pobierania opłat,
o których mowa w ust. 5 i 6.
8. Nie pobiera się opłat za udostępnianie obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego do
wykonywania szkoleń z zakresu działalności ratowniczej, bezpieczeństwa
powszechnego i obronności kraju.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 33/2018
Dyrektora Karkonoskiego Parku
Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30.08.2018 roku

WYKAZ DRÓG DOPUSZCZONYCH DO RUCHU POJAZDAMI MECHANICZNYMI
NA TERENIE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.

Miejsce udostępniane (nazwa
drogi/szlaku)

Lokalizacja drogi według
numeracji oddziałów

1

2

3

1

Droga wewnętrzna (Tabaczana Ścieżka)
Okraj - granica KPN

3, 4, 6, 7

2

Droga Urszuli od granicy KPN do mostu
na Łomniczce

29, 30, 31, 32, 40, 41

3

Odcinek ul. Leśnej w Karpaczu

43

4

Droga wewnętrzna od granicy KPN przy
hotelu Orlinek do Schroniska nad
Łomniczką

37, 45, 48, 49, 50, 51

5
6

Droga wewnętrzna (Śląska Droga) do
skrzyżowania z nartostradą Złotówka
Droga wewnętrzna od ul. Strażackiej do
schroniska Strzecha Akademicka

52, 59
52, 55, 61, 62, 63, 71, 89

7

Droga transportowa od ul. Zamkowej do
szlaku niebieskiego

34, 35, 36

8

Droga wewnętrzna od granicy KPN przy
świątyni Wang na Śnieżkę (fragment Droga Jubileuszowa)

25, 33, 34, 36, 56, 64, 71, 89, 90,
93, 100, 101

9

Droga wewnętrzna od Polany do ujęcia
wody

65

10

Droga wewnętrzna – dojazd do schroniska
Samotnia od szlaku niebieskiego

71, 93

11

Droga wewnętrzna od Spalonej Strażnicy
do Jantarowej cesty (granica RP)

101

12

Droga wewnętrzna od granicy KPN na
Przełęcz Karkonoską i do schroniska
Odrodzenie

82, 99

13

Droga wewnętrzna od granicy KPN w rejonie
Ptasiego kamienia przez Przełęcz dołek do
skrzyżowania z Petrowką

82, 83, 84, 85

Droga wewnętrzna na górę Chojnik (szlak
czerwony)
Droga wewnętrzna (Chojnik)

213

235, 230, 229, 227, 222, 221

18

Droga wewnętrzna od ul. Agnieszkowskiej –
Przełęcz pod Kopistą – do szlaku Zielonego
(z Chojnika do Jagniątkowa)
Droga wewnętrzna od I Drogi wokół
Szerzawy – Przełęcz pod Kopistą – do szlaku
żółtego (z Podzamcza na Chojnik)
Droga wewnętrzna - Petrówka

19

Droga wewnętrzna tzw. „Ślepa”

109, 125

20

Droga wewnętrzna Dwumostowa

106, 107

21

I Droga (od granicy KPN do potoku Brocz)

104, 105, 108, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120

22

II Droga (od granicy KPN do Petrówki)

136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145

23

146, 147, 149, 151

25

III Droga Od granicy KPN do potoku
Wrzosówka
Droga wewnętrzna (Koralowa Ścieżka) od I
Drogi do II Drogi
Droga wewnętrzna tzw. „Mokra”

26

Droga wewnętrzna tzw. „Stroma”

122, 133, 134, 135

27

Droga wewnętrzna tzw. „Modrzewiowa”

114, 120, 121, 122, 135

28

Droga wewnętrzna tzw. „Graniczna”

122

29

Droga wewnętrzna od granicy KPN w
Jagniątkowie w kierunku Trzech Jaworów
Droga wewnętrzna od granicy KPN do
schroniska Kochanówka (Wodospad
Szklarki)
Droga wewnętrzna w granicach enklawy
Wodospad Szklarki
Droga wewnętrzna od granicy KPN do
schroniska Pod Łabskim Szczytem
Droga wewnętrzna od Rozdroża pod
Kamieńczykiem do Wieloryba.
Droga wewnętrzna od Wodospadu
Kamieńczyka, przez Halę Szrenicką,
Graniczną Łąkę do Śnieżnych Kotłów
Droga wewnętrzna z Granicznej Łąki do
schroniska Szrenica

115, 122

14
15
16

17

24

30

31
32

212

234, 232, 233, 230, 229, 231,
228, 226
105, 106, 107, 109, 123, 124,
125, 126, 138

117, 118, 132
133, 134

215

214
175, 176, 177, 178, 196
178, 179, 180, 181, 182, 183,184
172, 173, 186, 190, 194, 200,
201, 211
210

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2018
Dyrektora Karkonoskiego Parku
Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30.08.2018 roku

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WJAZD POJAZDEM SILNIKOWYM
NA TEREN KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Nazwa instytucji………………………………………………………………………………....
Cel wjazdu

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Miejsce wjazdu………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Liczba wjazdów…………………………………………………………………………………
Termin wjazdu…………………………………… …………………………………………….
Rodzaj samochodu………………………………………………………………………………
(tonaż z ładunkiem)

Marka samochodu……………………………………………………………………………….
Numer rejestracyjny……………………………..........................................................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że pojazd jest przystosowany do warunków terenowych, sprawny technicznie
oraz posiada ważne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami prawa.
Oświadczam ponadto, że ponoszę wyłączne ryzyko i pełną odpowiedzialność za wjazd
pojazdem mechanicznym na teren KPN.
Oświadczam też, że posiadam uprawnienia do przewozu odpadów stałych i nieczystości
płynnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa*
………………………………………..
(data, miejscowość)

…….............................................
(podpis)

* dotyczy wyłącznie podmiotów ubiegających się o zezwolenie na wywóz odpadów stałych/płynnych z terenu
KPN

