
               Opinia ws powiększenia Karkonoskiego Parku Narodowego w rejonie 
Michałowic na terenie M. Piechowice
 

Istniejący system ochrony przyrody na terenie Karkonoszy wymaga 
rozbudowy i modyfikacji zasięgu przestrzennego jego poszczególnych elementów, w 
tym zwłaszcza obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego. Idea ta była i jest 
podnoszona od szeregu lat przez wiele zainteresowanych tym środowisk, w tym 
przyrodników i urbanistów. Przy uwzględnieniu wyników kompleksowych analiz 
stanu środowiska tego obszaru i jego waloryzacji już w studium zagospodarowania 
przestrzennego byłego województwa jeleniogórskiego z 1996 r. wskazano na 
potrzebę rozbudowy systemu terenów chronionych w tej części regionu. Nawiązano 
do tego wyraźnie w I planie ochrony KPN z 1996 r. postulując, by tereny Parku 
powinny zostać powiększone o tereny obecnej jego otuliny. W ramach 
przeprowadzonej w ramach prac nad tym planem waloryzacji tych terenów wskazano
na predyspozycje znacznych ich części do objęcia ochroną w tej formie. Postulat ten 
został także ujęty w poprzednim i obecnie obowiązującym planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa dolnośląskiego, w którego edycji 2020 r. wskazano 
jako ustalenia obowiązujące przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin uwzględnienie informacji o granicach 
proponowanego powiększenia obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego, 
ewentualne powiększenie obszaru parku nastąpi wyłącznie po uzgodnieniu z 
samorządami zainteresowanych gmin  i zaopiniowaniu przez organizacje 
pozarządowe.

Na tle przypomnienia powyższych informacji należy jak najbardziej 
pozytywnie ocenić inicjatywę Rady Osiedla Michałowice ws poszerzenia terenów 
KPN o tereny Cichej Doliny, Doliny Szklarki i Kamiennej oraz Pod Śnieżnymi 
Kotłami w obszarze m. Piechowice, stanowiące reprezentatywne dla Karkonoszy 
ekosystemy regla dolnego i pogórza Karkonoszy i będące ostoją wielu cennych 
gatunków flory i fauny. Inicjatywa ta bardzo dobrze wpisuje się w postulowaną od 
dawna idę sukcesywnego powiększania obszaru Parku, który cechuje rażąca 
dysproporcja w stosunku do chronionej w tej formie czeskiej części Karkonoszy.

Opinia niniejsza przygotowana została w związku ze statutowymi 
powinnościami naszego Towarzystwa, którego celem  działalność na rzecz 
zrównoważonego, społeczno-gospodarczego, kulturalnego i przestrzennego rozwoju 
regionu, a jedną z jej podstawowymi form jest udział w postępowaniach dotyczących 
ochrony interesu publicznego, w szczególności związanych z jakością architektury, 
przestrzeni publicznych i krajobrazu oraz z ochroną przyrody, dóbr
kultury i ładu przestrzennego.

Janusz Korzeń
Prezes Towarzystwa Karkonoskiego


