Zarządzenie Nr 11/2019
Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego
Z dnia 15.03.2019 roku
W sprawie udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego do celów turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych
(DN-011/1212/2019)

Na podstawie art. 8e ust. 1, w związku z art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 z dnia 17.01.2018 r.), zarządza co następuje:
§1
Ustala się miejsca udostępniane w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych na terenie
Karkonoskiego Parku Narodowego, sposób ich udostępniania oraz maksymalną liczbę osób mogących
przebywać jednocześnie w tych miejscach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz dróg dopuszczonych do ruchu pojazdami mechanicznymi na terenie Karkonoskiego Parku
Narodowego (za zgodą dyrektora parku) zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Zasady udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego w celach turystycznych, rekreacyjnych
i sportowych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4
Zasady pobierania opłat oraz ich wysokość za udostępnianie obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego
reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora parku.
§5
Z dniem 15 marca 2019 roku traci moc Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Karkonoskiego Parku
Narodowego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego
do celów turystycznych rekreacyjnych i sportowych. Zmianie ulega załącznik nr 2 do zarządzenia Nr
33/2018 z dnia 30.08.2018r. w sprawie opłat za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego oraz
udostępnianie obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego (DN-011/4100/2018) który otrzymuje
brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2019 Dyrektora
Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą
w Jeleniej Górze z dnia 15 marca 2019 r.

1. Obszary i miejsca udostępniane do celów turystycznych:
Obszary i miejsca udostępniane4)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wąwóz i Wodospad Kamieńczyka,
oddział 184
Szlak turystyczny czarny: górna
stacja kolei linowej na Szrenicę –
Szrenica – do szlaku czerwonego,
oddział 210
Szlak turystyczny czarny:
Wodospad Szklarki;
oddział 214, 215

Szlak turystyczny czarny:
Jagniątków–Trzy Jawory –
schronisko „Pod Łabskim
Szczytem”;
oddziały: 114, 115, 122, 167, 174
Szlak turystyczny czarny: III
Droga – Rozdroże pod Jaworem;
oddziały: 146, 150, 151
Szlak turystyczny czarny: Chojnik
– Przełęcz Żarska – Żelazny
Mostek;
oddziały: 212, 213, 217, 218, 219,
223
Szlak turystyczny czarny:
Petrówka;
oddziały: 85, 86, 104, 105, 106,
107, 109, 123, 124, 125, 126, 138,
153, 169
Szlak turystyczny czarny: Śląska
Droga;
oddziały: 25, 52, 59, 60, 69, 88,
90, 91
Szlak turystyczny czarny: Wilcza
Poręba–Sowia Przełęcz;
oddziały: 16, 17, 18
Szlak turystyczny czarny od
granicy KPN na ulicy
Agnieszkowskiej w Jagniątkowie –
Droga Pod Reglami;
oddziały 104, 105
Szlak turystyczny niebieski:
Wodospad Szklarki (dolny
fragment Czeskiej Ścieżki);
oddziały: 214, 215
Szlak turystyczny niebieski:
Czeska Ścieżka (górna część);
oddziały: 168, 172, 173, 175
(oddziały: 172 i 173 wyłącznie
wzdłuż tyczek)

Sposoby udostępniania
Turystyka piesza.
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy
Turystyka piesza w porze dziennej; w
porze nocnej tylko na odcinku parking
przy drodze krajowej nr 3 – Schronisko
„Kochanówka”; szlak dostępny dla osób
niepełnosprawnych; możliwość
wprowadzania psa na smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej możliwość wprowadzania psa na
smyczy

Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej;
Turystyka piesza w porze dziennej;
możliwość wprowadzania psa na smyczy

Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej.

Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; narciarska z wyłączeniem
odcinka schronisko „Dom Śląski” –
Śnieżka; możliwość wprowadzania psa na
smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy
Turystyka piesza, rowerowa i narciarska w
porze dziennej, możliwość wprowadzania
psa na smyczy

Turystyka piesza w porze dziennej; szlak
dostępny dla osób niepełnosprawnych;
możliwość wprowadzania psa na smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu
50

100

150

150

100

200

200

400

100

50

100

100

13

14

15

16

Szlak turystyczny niebieski:
Michałowice – Przełęcz pod
Śmielcem;
oddziały: 162, 171
Szlak turystyczny niebieski:
Koralowa Ścieżka;
oddziały: 117, 118, 133, 143, 144,
146, 147, 152, 160, 170
Szlak turystyczny niebieski: ul.
Karkonoska Jagniątków – Przełęcz
pod Kopistą;
oddziały:222, 225, 227
Szlak turystyczny niebieski:
Przesieka–Przełęcz Karkonoska;
oddział 82
Szlak turystyczny niebieski:
Wang–Okraj (fragment – Droga
Jubileuszowa);
oddziały: 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 18,
24, 25, 33, 34, 36, 56, 64, 71, 72,
89, 90, 93, 94, 95, 100, 101

17

18

19

20

21

22

Szlak turystyczny niebieski: od
granicy KPN do Betonowego
Mostu;
oddziały 29, 30, 31, 32, 40, 41
Szlak turystyczny czerwony:
Rozdroże Pod Wielkim
Szyszakiem – schronisko „Pod
Łabskim Szczytem”;
oddziały: 162, 163, 164, 165, 166,
167, 174
Szlak turystyczny czerwony:
Chojnik;
oddział 212, 213
Szlak turystyczny czerwony:
Wodospad Kamieńczyka –
schronisko „Dom Śląski”
(Główny Szlak Sudecki im. M.
Orłowicza);
odziały: 81, 82, 83, 84, 85,90, 99,
100, 101, 102, 103, 169, 170, 171,
172, 173, 184, 186, 190, 194, 201,
208, 210, 211
Szlak turystyczny czerwony:
schronisko „Dom Śląski” – obiekt
„Nad Łomniczką”;
oddziały:38, 66, 87, 90

Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy

100

Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy

200

Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy

50

Turystyka piesza i narciarska w porze
nocnej i dziennej; turystyka rowerowa w
porze dziennej; możliwość wprowadzania
psa na smyczy
Turystyka piesza i narciarska na odcinku:
Wang – schronisko „Dom Śląski”;
z wyłączeniem odcinka Domek Myśliwski
– schronisko „Samotnia” zamykanego w
sezonie zimowym ze względu na
zagrożenie lawinowe, odcinka Skalny Stół
– Przełęcz Okraj –zamykanego w sezonie
wiosennym ze względu na ochronę
cietrzewia oraz odcinka Domek Myśliwski
– schronisko „Samotnia” zamykanego w
okresie wiosennym ze względu na ochronę
sokoła wędrownego; turystyka w porze
nocnej na odcinkach Wang – Kozi Mostek,
schronisko „Samotnia” – schronisko
„Strzecha Akademicka” – schronisko
„Dom Śląski” – Droga Jubileuszowa;
możliwość wprowadzania psa na smyczy z
wyłączeniem odcinka Skalny Stół – szlak
zielony Tabaczna Ścieżka
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy

1000

Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzenia psa na
smyczy z wyłączeniem odcinka:
skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim –
skrzyżowanie ze szlakiem czarnym.

100

Turystyka piesza w porze dziennej;
możliwość wprowadzania psa na smyczy

120

Turystyka piesza i narciarska; turystyka
rowerowa na odcinku Petrova Bouda –
schronisko „Odrodzenie”; możliwość
wprowadzania psa na smyczy

Turystyka piesza w porze dziennej;
szlak zamykany w sezonie zimowym ze
względu na zagrożenie lawinowe

100

100

1500

200

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

Szlak turystyczny czerwony: ul.
Olimpijska w Karpaczu – obiekt
„Nad Łomniczką”;
oddziały: 38, 45, 48, 49, 50, 51
Szlak turystyczny czerwony:
schronisko „Dom Śląski” –
Śnieżka – Sowia Przełęcz (do
rozdroża Nad Sovím sedlem)
oddziały: 15, 18, 24, 25, 90
Szlak turystyczny zielony:
Rozdroże pod Kamieńczykiem –
szlak żółty (granica KPN);
oddziały: 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184
Szlak turystyczny zielony: ul.
Karkonoska Jagniątków – Chojnik
– Żelazny Mostek;
oddziały 213, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223
Szlak turystyczny zielony: granica
KPN (potok Kamieńczyk) - Hala
Szrenicka – Pielgrzymy (Mokra
Ścieżka/Ścieżka nad Reglami);
oddziały: 73, 74, 75, 76, 77, 78,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 97, 98,
99,150, 151, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 164,
165, 166, 169, 170, 171, 172, 173,
194, 195, 201, 208, 210, 211
Szlak turystyczny zielony: Okraj–
Karpacz (Tabaczana Ścieżka i
Wilcza Poręba);
oddziały: 3, 4, 6, 7, 11, 31, 32
Szlak turystyczny zielony:
Karpacz – Polana – szlak
czerwony;
oddziały: 47, 54, 56, 64, 72, 95, 96

Szlak turystyczny żółty: Dolina
Choinca – Żelazny Mostek –
Chojnik;
oddział 212, 213, 216, 217, 218
Szlak turystyczny żółty: granica
Karkonoskiego Parku Narodowego
– Śnieżne Kotły;
oddziały: 172, 173, 175, 176, 177,
178, 196

Szlak turystyczny żółty:
Jagniątków;
oddziały: 104, 105, 235, 236
Szlak turystyczny żółty: Świątynia
Wang – Polana – Pielgrzymy–
Słonecznik;
oddziały: 33, 36, 56, 65, 73, 74, 97

Turystyka piesza, narciarska, rowerowa i
konna w porze dziennej; możliwość
wprowadzania psa na smyczy
Turystyka piesza i narciarska; turystyka
narciarska z wyłączeniem odcinka
schronisko „Dom Śląski” – Śnieżka;
turystyka w porze nocnej na odcinku
schronisko „Dom Śląski” – Śnieżka;
możliwość wprowadzania psa na smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej i nocnej; możliwość
wprowadzania psa na smyczy

Turystyka piesza w porze dziennej;
możliwość wprowadzania psa na smyczy

Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej z wyłączeniem odcinka Hala
Szrenicka – szlak czerwony zamkniętego
w sezonie zimowym ze względu na
zagrożenie lawinowe oraz odcinka
schronisko „Pod Łabskim Szczytem” –
Rozdroże pod Wielkim Szyszakiem
(Ścieżka nad Reglami) zamykanym w
okresie wiosennym ze względu na ochronę
cietrzewia;
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej.
Na odcinku oddziałów 31 i 32 możliwość
wprowadzania psa na smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej z wyłączeniem odcinka Polana –
szlak czerwony zamykanego w sezonie
wiosennym ze względu na ochronę
cietrzewia; możliwość wprowadzenia psa
na smyczy na odcinku granica KPN –
Polana (Droga Bronka Czecha)
Turystyka piesza w porze dziennej;
możliwość wprowadzania psa na smyczy

Turystyka piesza, narciarska w porze
dziennej, z wyłączeniem odcinka
schronisko „Pod Łabskim Szczytem –
szlak czerwony zamkniętego w sezonie
zimowym ze względu na zagrożenie
lawinowe oraz wiosennym ze względu na
ochronę cietrzewia; możliwość
wprowadzania psa na smyczy
Turystyka piesza, narciarska, rowerowa i
konna w porze dziennej; możliwość
wprowadzania psa na smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy

200

200

120

200

400

100

200

150

200

100

200

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Szlak turystyczny żółty: Karpacz –
schronisko „Strzecha
Akademicka” – Biały Jar;
oddziały: 52, 55, 61, 62, 63, 71,
89, 101

Szlak turystyczny żółty od szlaku
czerwonego do granicy państwa
(Droga Jantarowa);
oddział: 101
Szlak turystyczny żółty: Wilcza
Poręba – Centrum Informacyjne
KPN – Droga Urszuli – obiekt
„Nad Łomniczką”;
oddziały: 29, 30, 31, 32, 37, 38,
40, 41

Szlak turystyczny żółty: Budniki –
Skalny Stół;
oddział 10, 12
Szlak turystyczny żółty: Okraj –
Kowary;
oddział 2
Szlak zimowy (obejście Białego
Jaru) z Kopy na Halę Złotówka;
oddziały: 89, 91, 92
Szlak zimowy Szrenica – Trzy
Świnki, oddział 210
Szlak zimowy (obejście Kotłów
Małego i Wielkiego Stawu);
oddział: 102
Droga Pod Reglami (od granicy
KPN do potoku Brocz);
oddziały: 104, 105, 108, 112, 113,
114, 115, 116, 118, 119, 120, 122,
236
Droga wewnętrzna KPN: ulica
Agnieszkowska w Jagniątkowie –
Przełęcz pod Kopistą – Żelazny
Mostek;
oddziały: 223, 224, 225, 227, 228,
229, 230, 235
Droga wewnętrzna KPN: Droga
Pod Reglami – Kopista – Przełęcz
pod Kopistą;
oddziały: 226, 227, 228, 229, 230,
232, 233, 234
Droga wewnętrzna KPN: Droga
Pod Reglami – Droga na Dwa
Mosty;
oddział: 236
Droga wewnętrzna KPN: Kozi
Mostek – schronisko „Strzecha
Akademicka” , oddziały: 71, 89

Turystyka piesza w porze dziennej, w
porze nocnej na odcinku Karpacz –
schronisko „Strzecha Akademicka”;
narciarska z wyłączeniem odcinka przez
Biały Jar zamkniętego w sezonie
zimowym ze względu na zagrożenie
lawinowe; możliwość wprowadzania psa
na smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej;
turystyka rowerowa na odcinku Wilcza
Poręba – Betonowy Most;
turystyka konna na odcinku Willa Urszula
– Betonowy Most;
możliwość wprowadzenia psa na smyczy
na odcinku Wilcza Poręba – Betonowy
Most
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej; możliwość wprowadzania psa na
smyczy
Turystyka rowerowa, narciarska i konna w
porze dziennej; możliwość wprowadzenia
psa na smyczy

300

50

200

100

50

100

50

100

120

Turystyka piesza, narciarska, konna i
rowerowa w porze dziennej; możliwość
wprowadzenia psa na smyczy

100

Turystyka piesza, narciarska i rowerowa w
porze dziennej; możliwość wprowadzenia
psa na smyczy

100

Turystyka piesza, narciarska i rowerowa w
porze dziennej; możliwość wprowadzenia
psa na smyczy
Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej i nocnej; możliwość
wprowadzenia psa na smyczy

50

100

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Droga wewnętrzna KPN: Łącznik
od drogi Kozi Mostek – schronisko
„Strzecha Akademicka” ze
szlakiem niebieskim ( dojście do
obiektu informacyjnoedukacyjnego „Domek
Myśliwski”), oddział: 71
Droga wewnętrzna KPN: Łącznik
od drogi Kozi Mostek – schronisko
„Strzecha Akademicka” ze
szlakiem niebieskim (dojście do
schroniska „Samotnia”), oddziały:
71, 89
Droga wewnętrzna KPN: Łącznik
od szlaku żółtego prowadzącego
do schroniska „Strzecha
Akademicka” do szlaku czarnego
prowadzącego do Białego Jaru
(dojście do kasy biletowej i
wyciągu na Kopę), oddział: 52
Miejsce odpoczynku: Droga
Urszuli (szlak żółty);
oddział: 29b
Miejsce odpoczynku: Spalona
Strażnica (szlak niebieski);
oddział 92f
Miejsce odpoczynku: szlak
czerwony k/Orlinka;
oddział 45a
Miejsce odpoczynku: Ośrodek
Edukacyjno – Informacyjny
Karkonoskiego Parku Narodowego
„Domek Myśliwski” w Karpaczu;
oddział: 71 m
Miejsce odpoczynku: Polana
(szlak niebieski);
działka: 354
Miejsce odpoczynku: Chojnik
(szlak czerwony);
oddział 213g

Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej i nocnej; możliwość
wprowadzenia psa na smyczy

Miejsce odpoczynku: Chojnik
(szlak czerwony);
oddział 213h
Miejsce odpoczynku: Żelazny
Mostek (szlak zielony);
oddział 223
Miejsce odpoczynku: na Przełęczy
Żarskiej;
oddział 213l
Miejsce odpoczynku: Przełęcz pod
Kopistą;
oddział 227
Miejsce odpoczynku: strefa
wypoczynkowa przy obiekcie
„Nad Łomniczką”;
oddział 38l
Miejsce odpoczynku: Petrówka
(szlak czarny);
oddział 104d

Odpoczynek.

Turystyka piesza i narciarska w porze
dziennej i nocnej; możliwość
wprowadzenia psa na smyczy

50

100

Turystyka piesza w porze dziennej;
możliwość wprowadzenia psa na smyczy
50

Odpoczynek.

Odpoczynek.

Odpoczynek.

50

50

50

Odpoczynek.
40

Odpoczynek.

100

Odpoczynek.
40

Odpoczynek.

Odpoczynek.

Odpoczynek.

40

40

40

40

Odpoczynek.
40
Odpoczynek.

40

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Miejsce odpoczynku: Petrówka
(szlak czarny);
oddział 123h
Miejsce odpoczynku: Koralowa
Ścieżka (szlak niebieski);
oddział 118f
Miejsce odpoczynku: Koralowa
Ścieżka (szlak niebieski);
oddział 118k
Miejsce odpoczynku: Koralowa
Ścieżka (szlak niebieski) przy III
Drodze;
oddział 146a
Miejsce odpoczynku: Śnieżne
Kotły – Czarcia Ambona (szlak
czerwony);
Obręb Piechowice 0007,
działka:324
Miejsce odpoczynku: Wodospad
Kamieńczyka (szlak czerwony);
oddział 184j
Miejsce odpoczynku: szlak
czerwony na Halę Szrenicką;
oddział 190g
Miejsce odpoczynku: Kukułcze
Skały (szlak żółty);
oddział 168g
Miejsce odpoczynku: Wodospad
Szklarki (szlak czarny);
oddział 215a
Chatka „Słoneczna”; oddział 13g;
droga dojścia, oddziały: 13, 15
Chatka „Chatka Puchatka”;
oddział 18b;
droga dojścia, oddział: 18
Chatka „Smogorniak”;
oddział 78a;
droga dojścia, oddziały: 78
Chatka „Noworoczna”;
oddział 139f;
droga dojścia, oddział: 139
Chatka „Pod Śmielcem”;
oddział 161a;
droga dojścia, oddział: 161
Chatka „Wielkanocna”;
oddział 164a;
droga dojścia, oddziały: 163, 164
Obiekt „Nad Łomniczką”,
Gmina Karpacz
Obręb Karpacz 4, działka nr 473
Schronisko „Dom Śląski”,
Gmina Karpacz,
Obręb Karpacz 4, działka nr 471

Odpoczynek.

Odpoczynek.

Odpoczynek.

40

20

20

Odpoczynek.
20
Odpoczynek.
50

Odpoczynek.

Odpoczynek.

Odpoczynek.

Odpoczynek.
Prowadzenie zabiegów ochronnych, badań
naukowych, monitoringu oraz zajęć
edukacji ekologicznej z wykorzystaniem
infrastruktury obiektu.
Prowadzenie zabiegów ochronnych, badań
naukowych, monitoringu oraz zajęć
edukacji ekologicznej z wykorzystaniem
infrastruktury obiektu.
Prowadzenie zabiegów ochronnych, badań
naukowych, monitoringu oraz zajęć
edukacji ekologicznej z wykorzystaniem
infrastruktury obiektu.
Prowadzenie zabiegów ochronnych, badań
naukowych, monitoringu oraz zajęć
edukacji ekologicznej z wykorzystaniem
infrastruktury obiektu.
Prowadzenie zabiegów ochronnych, badań
naukowych, monitoringu oraz zajęć
edukacji ekologicznej z wykorzystaniem
infrastruktury obiektu.
Prowadzenie zabiegów ochronnych, badań
naukowych, monitoringu z
wykorzystaniem infrastruktury obiektu.
Odpoczynek, konsumpcja

50

40

40

20

10

10

15

10

15

5

100

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi.
150

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Wysokogórskie Obserwatorium
Meteorologiczne im. Tadeusza
Hołdysa na Śnieżce, „Restauracja
na Śnieżce”,
Gmina Karpacz,
Obręb Karpacz 3, działka nr 128
Schronisko „Strzecha
Akademicka”,
Gmina Karpacz,
Obręb Karpacz 4, działka nr 470
Schronisko „Samotnia”,
Gmina Karpacz,
Obręb Karpacz 4, działka nr 469
Schronisko „Odrodzenie”,
Gmina Podgórzyn,
Obręb Przesieka, działka nr 456
Schronisko „Pod Łabskim
Szczytem” (2 budynki),
Gmina Szklarska Poręba,
Obręb Szklarska Poręba 8, działka
nr 369
Schronisko „Szrenica”
Gmina Szklarska Poręba
Obręb Szklarska Poręba 8, działka
nr 356
Schronisko „Na Hali Szrenickiej”,
Gmina Szklarska Poręba,
Obręb Szklarska Poręba 8, działka
nr 352
Schronisko „Kochanówka”,
Gmina Piechowice,
Obręb Michałowice, działka nr
240
Schronisko „Na Zamku Chojnik”,
Gmina Jelenia Góra,
Obręb Sobieszów 1, działka nr 399
Zamek Chojnik, Gmina Jelenia
Góra, Obręb Sobieszów 1, działka
nr 399
Obiekt „Dependance” (dawny
budynek Straży
Granicznej)
Gmina Podgórzyn
Obręb Przesieka, działka nr 457
Bufet w budynku górnej stacji
kolei linowej na Kopę,
Gmina Karpacz,
Obręb Karpacz 4, działka nr 472
Bufet w budynku technicznym
kolei linowej na Kopę,
Gmina Karpacz,
Obręb Karpacz 4, działka nr 474
Kaplica Św. Wawrzyńca
Gmina Karpacz;
Obręb Karpacz 3, działka nr 128

Odpoczynek, konsumpcja.
120

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi
250
Odpoczynek, konsumpcja, noclegi.
200
Odpoczynek, konsumpcja, noclegi.
250
Odpoczynek, konsumpcja, noclegi.
150

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi.
150
Odpoczynek, konsumpcja, noclegi
250
Odpoczynek, konsumpcja, noclegi.
100
Odpoczynek, konsumpcja.
100
Zwiedzanie, odpoczynek.
150
Odpoczynek, noclegi.
56

Odpoczynek, konsumpcja.
50
Odpoczynek, konsumpcja.
50
Miejsce kultu religijnego.
100

2. Obszary i miejsca udostępniane do celów rekreacyjnych:
Lp.

1
2
3

Obszary i miejsca udostępniane1)

Droga wewnętrzna KPN;
oddział: 212
Trasa biegowa KPN;
oddział: 212 (2500 m)
Łąka; oddział 212
Wybrane szlaki turystyczne, drogi
wewnętrzne oraz inne trasy Parku

Sposoby udostępniania

Marszobiegi, nartorolki, narciarstwo
biegowe w porze dziennej
Biegi, marszobiegi w porze dziennej
Obszar udostępniony do celów
rekreacyjnych w okresie zimowym
Organizacja imprez rekreacyjno –
sportowych za każdorazową zgodą
dyrektora parku narodowego.

4

5

6

7

8

9

Trasa Nordic Walking: Droga
wewnętrzna KPN – Droga Pod
Reglami;
oddziały: 108, 112, 113, 114, 116,
117, 118, 119, 120
Droga wewnętrzna KPN: ulica
Karkonoska w Jagniątkowie –
Przełęcz pod Kopistą;
oddziały: 221, 222, 227
Singletrack: trasy Perun i ,
Borowy oddziały: 104, 105, 108,
113, 118, 212, 213, 216, 217, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235
Ogród ziół i krzewów
karkonoskich, Centrum
Informacyjne KPN w Karpaczu;
oddział: 31
Karkonoski Bank Genów w
Jagniątkowie;
oddział: 118

Turystyka piesza w porze dziennej.

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać
jednocześnie w danym
miejscu
50
50
50
Maksymalna liczba osób
ustalana każdorazowo w
decyzji Dyrektora Parku
uwzględniającej: rodzaj,
termin, miejsce imprezy
oraz potencjalne
oddziaływanie na
przyrodę parku.
100

Turystyka piesza, narciarska i rowerowa w
porze dziennej.

100

Turystyka rowerowa w porze dziennej.

100

Zwiedzanie, odpoczynek

100

Zwiedzanie, odpoczynek

50

3. Obszary i miejsca udostępnione do celów sportowych:
Lp.

1

2

Obszary i miejsca udostępniane1)

Sposoby udostępniania

Nartostrada: Lolobrygida;
oddziały: 183b, c, 184c, i, 185a,
d, 188a, b, c, d, f, g, 189c, h, i, j,
193h, i, j, 200i, j, k, l, 209c, i, j, o,
210d, f, g

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej.

Nartostrada: Śnieżynka;
oddziały: 180b, n, o, 181a, b, c, f,
187a, b, c, f, h, 192a, b, g, h, j, k,
l, 200h, 200i.

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej.

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać
jednocześnie w danym
miejscu
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających w
górach
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa

3

4

5

6

Nartostrada: Trasa Zjazdowa FIS;
oddziały: 179c, d, g, h, j, 180a,
198d, 208d, c, j, 210k

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej.

Nartostrada: Złotówka;
oddziały: 59w, 60l, 61b, 61c,
61m, 70m

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej.

Nartostrada: Liczyrzepa;
oddziały: 52c, 52n, 52o, 59r, 59s,
67c, 67n, 67p, 68g, 87c

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej.

Nartostrada: Jan;
oddziały: 51c, 51j, 58c, 58d, 58f,
58g, 58h, 58i, 58j, 58m, 58n, 58o,
58r, 58p, 58s, 59x, 67n

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej.

Nartostrada: Euro;
oddział: 59g, 59n, 59k, 59t

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej.

Dojazd Złotówka;
oddziały:59l, 59m, 59o, 59p, 60c,
60d, 60f, 60m, 59y

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej.

Hala Złotówka;
oddział: 89a

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej.

Hala Szrenicka;
oddziały: 200g, 201g, h, c, f,
209f, n 211f

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej.

Szlak turystyczny zielony: górna
stacja kolei linowej na Szrenicę –
Hala Szrenicka; oddziały: 210b, a,
d, f

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej

Dojazd Hala Szrenicka –
Świąteczny Kamień, oddział: 200l

Narciarstwo zjazdowe w porze dziennej

7

8

9

10

11

12

osób przebywających w
górach
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających w
górach
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających w
górach
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających w
górach
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających w
górach
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających w
górach
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających w
górach
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających w
górach
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających w
górach
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa
osób przebywających w
górach
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa

Kolej linowa na Kopę, gmina
Karpacz
Obręb Karpacz 4, działka nr 472–
474

Przewóz osób w okresie całego roku.

Kolej linowa narciarska
Liczykrupa na zboczu Kopy,
gmina Karpacz
Obręb Karpacz 4, oddz. 52, 59

Przewóz narciarzy w okresie zimowym.

Górny odcinek kolei linowej
Szrenica II na Szrenicę, gmina
Szklarska Poręba Obręb Szklarska
Poręba 8, działka nr 355

Przewóz osób w okresie całego roku.

Podwójny wyciąg orczykowy
Hala Szrenicka I i II na Hali
Szrenickiej;
oddziały: 201, 211

Przewóz narciarzy w okresie zimowym.

Przewóz narciarzy w okresie zimowym od
1 grudnia do 15 kwietnia.

18

Kolej linowa narciarska
Karkonosz Express na zboczu
Szrenicy, gmina Szklarska Poręba
Obręb Szklarska Poręba 8;
oddziały: 181, 187, 191, 199, 209
Wyciąg orczykowy Świąteczny
Kamień;
oddziały: 200, 209, 210

Przewóz narciarzy w okresie zimowym.

19

Wyciąg orczykowy Ściana na
zboczu Szrenicy;
oddziały: 180, 199, 209

Przewóz narciarzy w okresie zimowym.

20

Wyciąg orczykowy Grosik na
Halę Złotówka;
oddziały: 61, 70, 89

Przewóz narciarzy w okresie zimowym.

21

Wyciąg orczykowy Złotówka na
Hali Złotówka;
oddział 89
Wyciąg orczykowy Euro;
oddział 59

Przewóz narciarzy w okresie zimowym.

Wyciąg orczykowy Liczyrzepa
oddziały: 59, 68, 88

Przewóz narciarzy w okresie zimowym.

Wyciąg orczykowy Jan;
oddziały: 51, 58

Przewóz narciarzy w okresie zimowym.

13

14

15

16

17

Przewóz narciarzy w okresie zimowym

22

23

24

osób przebywających w
górach
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie
z oceną oddziaływania
na środowisko
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie
z oceną oddziaływania
na środowisko
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie
z oceną oddziaływania
na środowisko
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie
z oceną oddziaływania
na środowisko
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie
z oceną oddziaływania
na środowisko
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie
z oceną oddziaływania
na środowisko
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie
z oceną oddziaływania
na środowisko
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie
z oceną oddziaływania
na środowisko
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie
z oceną oddziaływania
na środowisko
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie
z oceną oddziaływania
na środowisko
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie
z oceną oddziaływania
na środowisko
zgodnie z obowiązującą
decyzją środowiskową
dla obiektu oraz zgodnie

z oceną oddziaływania
na środowisko
Obszary w Kotle Małego Stawu
(od Szerokiego Żlebu do żlebu
Wrota Przemytników);
oddziały: 93, 94
25

Obszary w Wielkim Śnieżnym
Kotle (od żlebu Mokrego do
Rynny Świętego Elma);
oddział: 171
26

Startowisko dla paralotni na
zboczach Kopy
27

Udostępnione do szkoleń z zakresu
poruszania w trudnych warunkach
terenowych – za każdorazową zgodą
dyrektora parku narodowego, w okresie od
1 grudnia do końca lutego ( z możliwością
skrócenia terminu z uwagi na
niewystarczające warunki lodowo–śnieżne
oraz z przyczyn przyrodniczych),
szczegółowe warunki realizacji szkoleń
określa zgoda dyrektora parku
narodowego.
Udostępnione do szkoleń z zakresu
poruszania w trudnych warunkach
terenowych – za każdorazową zgodą
dyrektora parku narodowego, w okresie od
1 grudnia do końca lutego ( z możliwością
skrócenia terminu z uwagi na
niewystarczające warunki lodowo–śnieżne
oraz z przyczyn przyrodniczych),
szczegółowe warunki realizacji szkoleń
określa zgoda dyrektora parku
narodowego.
Miejsce startu na paralotni za
indywidualną zgodą dyrektora parku
narodowego, jednocześnie
obowiązujących będzie nie więcej niż 50
zezwoleń.

12

12

5

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 11/2019 Dyrektora
Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą
w Jeleniej Górze z dnia 15 marca 2019 r.

WYKAZ DRÓG DOPUSZCZONYCH DO RUCHU POJAZDAMI MECHANICZNYMI
NA TERENIE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Lp. Miejsce udostępniane (nazwa drogi/szlaku)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Droga wewnętrzna (Tabaczana Ścieżka) Okraj - granica KPN
Droga Urszuli od granicy KPN do mostu na Łomniczce
Odcinek ul. Leśnej w Karpaczu
Droga wewnętrzna od granicy KPN przy hotelu Orlinek do obiektu „Nad
Łomniczką”
Droga wewnętrzna (Śląska Droga) do skrzyżowania z nartostradą Złotówka
Droga wewnętrzna do skrzyżowania z Śląską Droga do wyciągu Zbyszek
Droga wewnętrzna od ul. Strażackiej do schroniska „Strzecha Akademicka”
Droga transportowa od ul. Zamkowej do szlaku niebieskiego
Droga wewnętrzna od granicy KPN przy świątyni Wang na Śnieżkę (fragment Droga Jubileuszowa)
Droga wewnętrzna od Polany do ujęcia wody
Droga wewnętrzna: Łącznik od drogi Kozi Mostek – schronisko „Strzecha
Akademicka” ze szlakiem niebieskim (dojazd do obiektu informacyjnoedukacyjnego „Domek Myśliwski”)
Droga wewnętrzna – dojazd do schroniska „Samotnia” od szlaku niebieskiego
Droga wewnętrzna od Spalonej Strażnicy do Jantarowej cesty (granica RP)
Droga wewnętrzna od granicy KPN na Przełęcz Karkonoską i do schroniska
„Odrodzenie”

Lokalizacja drogi według
numeracji oddziałów
3, 4, 6, 7
29, 30, 31, 32, 40, 41
43
37, 45, 48, 49, 50, 51
52, 59
59
52, 55, 61, 62, 63, 71, 89
34, 35, 36
25, 33, 34, 36, 56, 64, 71,
89, 90, 93, 100, 101
65
71

71, 93
101
82, 99

15 Droga wewnętrzna od granicy KPN w rejonie Ptasiego kamienia przez Przełęcz
82, 83, 84, 85
dołek do skrzyżowania z Petrówką
16 Droga wewnętrzna na górę Chojnik (szlak czerwony)
213
17 Droga wewnętrzna (Chojnik)
212
18 Droga wewnętrzna od ul. Agnieszkowskiej – Przełęcz pod Kopistą – do szlaku 235, 230, 229, 227, 222, 221
Zielonego (z Chojnika do Jagniątkowa)
19 Droga wewnętrzna od I Drogi wokół Szerzawy – Przełęcz pod Kopistą – do
234, 232, 233, 230, 229,
szlaku żółtego (z Podzamcza na Chojnik)
231, 228, 226
20 Droga wewnętrzna - Petrówka
105, 106, 107, 109, 123,
124, 125, 126, 138
21 Droga wewnętrzna tzw. „Ślepa”
109, 125
22 Droga wewnętrzna Dwumostowa
106, 107
23 I Droga (od potoku Sopot do potoku Brocz)
104, 105, 108, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118,
119, 120
24 II Droga (od granicy KPN do Petrówki)
136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145
25 III Droga Od granicy KPN do potoku Wrzosówka
146, 147, 149, 151
26 Droga wewnętrzna (Koralowa Ścieżka) od I Drogi do II Drogi
117, 118, 132
27 Droga wewnętrzna tzw. „Mokra”
133, 134
28 Droga wewnętrzna od Karkonoskiego Banku Genów Jagniątków do I Drogi
118, 113,
29 Droga wewnętrzna od Karkonoskiego Banku Genów Jagniątków do I Drogi
118, 113, 108,
30 Droga wewnętrzna od ul. Wczasowej w Jagniątkowie do I Drogi
113, 108
31 Droga wewnętrzna od ul. Narciarskiej w Jagniątkowie do I Drogi
119, 120
32 Droga wewnętrzna od ul. Michałowickiej w Jagniątkowie do I Drogi
114, 120
33 Droga wewnętrzna tzw. „Stroma”
122, 133, 134, 135
34 Droga wewnętrzna tzw. „Modrzewiowa”
114, 120, 121, 122, 135
35 Droga wewnętrzna tzw. „Graniczna”
122

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

115, 122
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 11/2019 Dyrektora
Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą
w Jeleniej Górze z dnia 15 marca 2019 r.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
W CELACH TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Udostępnianie obszaru Parku do celów turystycznych rekreacyjnych i sportowych stwarza warunki
do wypoczynku, rekreacji ruchowej, poprawy wydolności organizmu poprzez uprawianie sportu.
Przebywanie w środowisku leśnym, na obszarze górskim wiąże się z występowaniem naturalnych
zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi ze strony sił przyrody takich jak:
a) zjawiska atmosferyczne w szczególności silny wiatr, burze i wyładowania atmosferyczne,
intensywny deszcz i inne rodzaje opadów atmosferycznych, niskie temperatury
b) oblodzenie szlaków, lawiny śnieżne, zawieje śnieżne,
c) osuwanie się kamieni, głazów i gruntu w wyniku naturalnych procesów erozyjnych,
d) łamanie się drzew, konarów i gałęzi w wyniku wiejących wiatrów, szadzi, okiści,
e) łamanie się drzew, konarów i gałęzi w wyniku naturalnych procesów starzenia się i rozpadu
drzewostanów,
f) obecność niebezpiecznych gatunków zwierząt i trujących roślin.
Decyzje dotyczące wejścia na teren Karkonoskiego Parku Narodowego turysta indywidualny
podejmuje samodzielnie, w oparciu o własne doświadczenie oraz wskazówki zawarte w
komunikatach zamieszczanych na stronach internetowych Karkonoskiego Parku Narodowego oraz
Grupy Karkonoskiej GOPR. W Przypadku grup zorganizowanych, prowadzonych przez
uprawnionego przewodnika, decyzję podejmuje przewodnik prowadzący grupę.
Uprawianie turystyki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego wymaga przygotowania
kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach, używania
odpowiedniego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego poruszanie się w trudnym terenie górskim,
a dodatkowo wymaga uwzględnienia zaleceń wynikających z komunikatów zamieszczanych na
stronach internetowych Karkonoskiego Parku Narodowego ora Grupy Karkonoskiej GOPR.
W okresie zalegania pokrywy śnieżnej szlaki turystyczne nie są odśnieżane, a korzystanie z nich
wymaga dokładnej znajomości ich przebiegu.
Uprawianie turystyki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego jest dozwolone wyłącznie w
ciągu dnia (od wschodu do zachodu słońca), z wyjątkiem następujących szlaków turystycznych
umożliwiających dojście lub powrót ze schronisk turystycznych położonych na terenie
Karkonoskiego Parku Narodowego do niżej położonych miejscowości:
a) szlak niebieski na odcinku: Karpacz Górny (Wang) – Schronisko „Dom Śląski” – Śnieżka, z
dojściem odcinkami dróg wewnętrznych do schronisk: „Samotnia” i „Strzecha Akademicka”,
b) szlak niebieski i dalej czerwony na odcinku: granica KPN – Przełęcz Karkonoska – schronisko
„Odrodzenie”,
c) szlak żółty na odcinku: granica KPN – schronisko „Pod Łabskim Szczytem”
d) szlak czerwony na odcinku: Wodospad Kamieńczyka - schronisko „Na Hali Szrenickiej” –
schronisko Szrenica.
Na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego dopuszcza się następujące formy turystyki:
turystyka piesza narciarska, rowerowa i konna.
Turystyka piesza i narciarska może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach
turystycznych.
Turystyka piesza i narciarska zorganizowana może odbywać się w grupie nie przekraczającej 50
osób, tylko pod kierownictwem uprawnionego przewodnika, przez co rozumie się przewodnika
górskiego z uprawnieniami na Sudety lub międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego.
Turystyka rowerowa może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych
do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach turystycznych dopuszczonych do ruchu
rowerowego.
Turystyka konna może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do
tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach turystycznych dopuszczonych do ruchu konnego.

10. W przypadkach, kiedy przebieg trasy pieszej, narciarskiej, rowerowej i konnej pokrywa się,
pierwszeństwo na tej trasie posiadają kolejno: (1) turyści piesi, (2) turyści na nartach, (3) rowerzyści,
(4) turyści na koniach.
11. Narciarstwo zjazdowe oraz snowboarding może odbywać się wyłącznie na zorganizowanych
terenach narciarskich w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1241).
Za przygotowanie, właściwe oznakowanie oraz za zapewnienie bezpieczeństwa osobom
uprawiającym narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe oraz snowboarding na zorganizowanych
terenach narciarskich odpowiedzialny jest zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim,
przez co rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej będącą właścicielem, użytkownikiem, najemcą, dzierżawcą lub posiadającą
inny tytuł prawny do zorganizowanego terenu narciarskiego lub urządzeń transportu linowego lub
taśmowego przeznaczonych do transportu osób, przy których znajduje się zorganizowany teren
narciarski.
12. Uprawianie rekreacji (marszobiegi, Nordic Walking, nartorolki, itp.) może odbywać się na szlakach
turystycznych i drogach wewnętrznych KPN do tego celu przeznaczonych oraz odpowiednio
przygotowanych i oznakowanych.
13. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na wybranych szlakach turystycznych, drogach
wewnętrznych oraz innych terenach Parku może odbywać się za każdorazową zgodą Dyrektora
Karkonoskiego Parku Narodowego, Za bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezie
rekreacyjno-sportowej odpowiedzialność ponosi organizator.
14. Po uzgodnieniu z Karkonoskim Parkiem Narodowym trasy imprezy o której mowa w pkt 13,
Organizator ma obowiązek zgłoszenia imprezy do Grupy Karkonoskiej GOPR, z którą ustali zakres
i sposób zabezpieczenia zgłoszonej imprezy.
15. Dyrektor KPN może uzależnić wyrażenie zgody na organizację imprezy od wniesienia przez
Organizatora kaucji na pokrycie kosztów porządkowania terenu po imprezie lub dokonania napraw
uszkodzeń infrastruktury powstałych w wyniku przeprowadzonej imprezy. Kwota kaucji będzie
każdorazowo ustalana z Organizatorem. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.
16. Przeprowadzenie zimowych szkoleń z zakresu poruszania się w trudnych warunkach terenowych w
tym wspinaczki lodowej może odbywać się na obszarach do tego celu wyznaczonych, po uzyskaniu
zgody Dyrektora KPN. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w szkoleniu odpowiedzialność
ponosi Organizator (lider) szkolenia.
17. Startowanie paralotniami z miejsca wyznaczonego na zboczach Kopy mogą wykonywać osoby
(posiadające odpowiednie świadectwa kwalifikacji lotniczych i ubezpieczenie) na własne ryzyko i
odpowiedzialność, po uzyskaniu zgody Dyrektora KPN.
18. Wjazd pojazdami mechanicznymi i zaprzęgami konnymi na drogi wewnętrzne Karkonoskiego Parku
Narodowego może odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku. Zasady wydawania zgody
określone są w odrębnym zarządzeniu Dyrektora Parku.
19. W sezonie zimowym, z uwagi na zagrożenie lawinowe oraz oblodzenie w celu zapewnienia
bezpieczeństwa turystom zamykane są następujące odcinki szlaków turystycznych:
a) Droga Jubileuszowa na Śnieżkę (szlak niebieski), od schroniska „Dom Śląski” do zejścia na
Kowarski Grzbiet;
b) Od obiektu „Nad Łomniczką”, przez Kocioł Łomniczki do schroniska „Dom Śląski” (szlak
czerwony);
c) Przez niszę niwalną Białego Jaru (szlak żółty) – w tym czasie wytyczony jest szlak zimowy od
górnej stacji wyciągu na Kopę do schroniska „Strzecha Akademicka”;
d) Od Domku Myśliwskiego do schroniska „Samotnia” (szlak niebieski)
e) Od schroniska „Pod Łabskim Szczytem” nad Śnieżne Kotły (szlak żółty) – obowiązuje
tyczkowany wariant zimowy od schroniska do czerwonego szlaku granicznego;
f) Od schroniska „Pod Łabskim Szczytem” przez Śnieżne Kotły do Rozdroża Pod Wielkim
Szyszakiem (szlak zielony)
20. Karkonoski Park Narodowy zastrzega sobie prawo zamykania innych odcinków szlaków
turystycznych (np. Uszkodzonych przez czynniki atmosferyczne, w trakcie remontów szlaków
turystycznych ze względów ochrony przyrody). Zamknięte odcinki szlaków turystycznych będą
odpowiednio oznakowane, a ponadto informacja o zamknięciu szlaków będzie dostępna na stronie
internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego.

