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Jako reprezentant Fundacji Centrum Kultury i Rozwoju Karkonoszy z siedzibą w Jeleniej Górze 
przy ul. Michałowickiej 3, wnoszę uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
jednostki/dzielnicy/osiedla Jagniątków w Jeleniej Górze następujące uwagi i propozycje zmian w 
projekcie:

Zmiany dotyczące obszaru U2:

punkt 1.  Wykreślić obwarowania dotyczące zabudowy jednokondygnacyjnej
punkt 3.  Dopuścić zabudowę specjalną (budynki infrastruktury transportowej) do wysokość 16 metrów

podpunkt 3) Z uwagi na konieczność rozbudowy budowy parkingu dopuścić wyższy wskaźnik    
intensywności zabudowy, sugerowany  0,8

punkt 9. 
podpunkt 3) b) więcej niż jednego nośnika reklamowego w przypadku reklamy obiektów 
użyteczności publicznej.

uwagi specjalne dotyczące obszaru U2:

Dopuścić budowę obiektów użyteczności publicznej o kubaturze do 2000 m2
Dopuścić budowę obiektów użyteczności publicznej (dworce kolei linowej,  garaże,  obiekty sportowe):
1.)  o architekturze  nowoczesnej odbiegającej kształtem od  tradycyjnego budownictwa letniskowego 
XIX w. 
2.) o pokryciach dachowych innego rodzaju (łukowych, z blach trapezowych, szklanych itp.) 
projektowanych i używanych  w architekturze XXI w.
3.)  zmniejszyć lokalnie minimalny wskaźnik  dla obszaru U2 powierzchni biologicznie czynnej do 20% 
ze względu na konieczność budowy trwałego parkingu dla dworca kolei linowej.
4.) dopuścić stosowanie wykończenia ścian zewnętrznych z materiałów blaszanych w przypadku 
obiektów użyteczności publicznej (dworce kolei linowej, garaże publiczne, obiekty sportowe) w 
przypadku przeznaczenia działek budowlanych obszaru U2 na obiekt użyteczności publicznej 
realizowanych na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
5.) odstąpić od szczególnej ochrony istniejących drzew na obszarze U2 w przypadku przeznaczenia 
działek budowlanych obszaru U2 na obiekt użyteczności publicznej realizowanych na zasadach 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
6.) Odstąpić od nakazu zagospodarowania terenu  zielenią urządzona w wielkości min. 50% powierzchni 
działki budowlanej w przypadku przeznaczenia działek budowlanych obszaru U2 na obiekt użyteczności 
publicznej realizowanych na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

UWAGI do: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla jednostki Jagniątków w Jeleniej Górze 
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Zmiany dotyczące obszaru UT, MN 39:

Dopuścić budowę obiektów użyteczności publicznej o kubaturze do 1000 m2
Dopuścić budowę obiektów użyteczności publicznej (dworce kolei linowej,  garaże,  obiekty sportowe):
1.)  o architekturze  nowoczesnej odbiegającej kształtem od  tradycyjnego budownictwa letniskowego 
XIX w. 
2.) o pokryciach dachowych innego rodzaju (łukowych, z blach trapezowych, szklanych itp.) 
projektowanych i używanych  w architekturze XXI w.
3.)  zmniejszyć lokalnie minimalny wskaźnik  dla obszaru UT, MN 39  powierzchni biologicznie czynnej 
do 20% ze względu na konieczność budowy trwałego parkingu dla dworca kolei linowej.
4.) dopuścić stosowanie wykończenia ścian zewnętrznych z materiałów blaszanych w przypadku 
obiektów użyteczności publicznej (dworce kolei linowej, garaże publiczne, obiekty sportowe) w 
przypadku przeznaczenia działek budowlanych obszaru UT, MN 39 na obiekt użyteczności publicznej 
realizowanych na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
5.) odstąpić od szczególnej ochrony istniejących drzew na obszarze UT, MN 39 w przypadku 
przeznaczenia działek budowlanych obszaru UT, MN 39 na obiekt użyteczności publicznej realizowanych 
na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
6.) Odstąpić od nakazu zagospodarowania terenu  zielenią urządzona w wielkości min. 50% powierzchni 
działki budowlanej w przypadku przeznaczenia działek budowlanych obszaru UT, MN 39 na obiekt 
użyteczności publicznej realizowanych na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Zmiany dotyczące obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego:
 
    

błędnie określone granice - Enklawy Karkonoskiego Parku Narodowego
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Wnosimy uwagę co do wrysowywania granic Karkonoskiego Parku Narodowego w obecnej 
postaci do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Jagniątkowa - Jelenia Góra.
Uważamy iż wrysowywanie obecnych błędnie interpretowanych granic Parku z zakresie zaznaczonym na 
rysunku na poprzedniej stronie będzie usankcjonowaniem prawnym tego rażącego błędu.

Na czym polega ten niebezpieczny precedens?  Otóż w latach 70-tych do granic Karkonoskiego 
Parku Narodowego błędnie włączono nieruchomości posiadane przez KPN w ramach prowadzonych 
Gospodarstw Pomocniczych, i tak na proponowanym projekcie ogórek przydomowy budynku 
zamieszkałego przez pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego stał się enklawą Karkonoskiego 
Parko Narodowego (!). Podobny los spotkał zwyczajne pastwisko niezwiązane z Karkonoskim Parkiem 
Narodowym ani celami w jakich powstał ten park. Trudno sobie wyobrazić sytuację w której turyści 
kupując bilet wstępu do Parku będą zwiedzać grządki leśniczego z jego cebulą, marchewką czy porą. Błąd 
ten dotyczy również działek nie należących już do Karkonoskiego Parku Narodowego i odsprzedanych 
prywatnym właścicielom. To że KPN nie potrafi lub nie ma ochoty, na sprostowanie tychże błędów nie jest 
uzasadnieniem usankcjonowania tego stanu prawnego przez obecną Radę Miasta, tym usankcjonowaniem 
będzie uchwalenie planu w obecnej postaci przez Radnych Miasta.

Uważamy że przygotowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Jagniątkowa - Jelenia Góra to najwłaściwszy okres do wyprostowania tych błędów, o ile same błędy są 
oczywiście zrozumiałe bo powstały w czasach głębokiego PRL, o tyle powielanie ich obecnie jest 
NIEDOPUSZCZALNE i WYSOCE SZKODLIWE.

Precedens ten każe również zastanowić się głęboko nad tym czy KAŻDA NIERUCHOMOŚĆ w 
której posiadanie wejdzie Karkonoski Park Narodowy nie stanie się “z automatu” obszarem Parku 
Narodowego wraz z ograniczeniami inwestycyjnymi z tego płynącymi.  Jako przedstawiciele lokalnej 
społeczności stanowczo się temu sprzeciwiamy.  

Większość zgłaszanych uwag jest umotywowana nie ograniczaniem możliwości inwestycji w 
Jagniątkowie, zwłaszcza w  zakresie projektu  KOLEI  LINOWEJ w JAGNIĄTKOWIE. Jest to projekt 
publiczny i dobrze rokujący,  chcielibyśmy aby jego realizacja nie była utrudniana już na etapie tworzenia 
projektu zagospodarowania przestrzennego.

Strona projektu Kolei Linowej w Jagniątkowie:  www.kolej.jagniatkow.net
    

Tomasz Miroszkin
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