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Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003  r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.1)) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za pomnik historii „Pałace i parki 
krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej”, położone na 
terenie gmin: Mysłakowice, Podgórzyn oraz miast: Je-
lenia Góra i Kowary, w województwie dolnośląskim. 

2. Wymieniony w ust. 1 pomnik historii obejmuje 
następujące rezydencje: 

1)  Bukowiec — zespół pałacowo-parkowy, gmina 
Mysłakowice; 

2)  Jelenia Góra — zespół pałacowo-parkowy „Pauli-
num”; 

3)  Jelenia Góra — zespół pałacowo-parkowy Schaff-
gotschów w Cieplicach; 

4)  Karpniki — zespół pałacowo-parkowy, gmina My-
słakowice; 

5)  Karpniki — willa „Dębowy Dwór” z parkiem, gmi-
na Mysłakowice; 

6)  Kowary — zespół pałacowo-parkowy w Ciszycy; 

7)  Łomnica — zespół pałacowo-parkowy, gmina My-
słakowice; 

8)  Mysłakowice — zespół pałacowo-parkowy, gmina 
Mysłakowice; 

9)  Staniszów Górny nr 100 — zespół pałacowo-par-
kowy, gmina Podgórzyn; 

10)  Wojanów — zespół pałacowo-parkowy, gmina 
Mysłakowice; 

11)  Wojanów-Bobrów — zespół pałacowo-gospodar-
czy, gmina Mysłakowice. 

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienione-
go w § 1 ust. 1 jest zachowanie wartości kulturowych, 
artystycznych i  krajobrazowych, materialnych i  nie-
materialnych rezydencji z XVIII i XIX w. wraz z założe-
niami parkowymi, tworzących integralny i harmonijny 
krajobraz kulturowy, zespalający bogate dziedzictwo 
kultury materialnej z  komponowanym krajobrazem 
oraz z  walorami przyrodniczymi Kotliny Jeleniogór-
skiej, pasma górskiego Rudaw Janowickich i  Karko-
noszy. 

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Pałace i parki kra-
jobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej” obejmuje rezy-
dencje wymienione w  § 1 ust.  2, w  skład których 
wchodzą zabudowania reprezentacyjne, gospodarcze 
oraz rozległe kompozycje parkowe. Rezydencje poło-
żone są na południowy wschód od Jeleniej Góry, mię-
dzy Jelenią Górą a pasmem Rudaw Janowickich. Gra-
nica przebiega indywidualnie dla poszczególnych re-
zydencji: 

1)  Bukowiec — zespół pałacowo-parkowy w  grani-
cach działek nr  2/2, nr  4/2, nr  4/3, nr  4/4, nr  5/2, 
nr  278, nr  280, nr  281, nr  282/1, nr  283, nr  284, 
nr  285, nr  290, nr  295 (odcinek działki pomiędzy 
działką nr  296 a  północnym cyplem działki 
nr 333/3), nr 296, nr 297, nr 298, nr 300/3, nr 300/4, 
nr  308/2, nr  308/3, nr  308/4, nr  309/2, nr  309/3, 
nr 309/4, nr 310, nr 311/1, nr 311/2, nr 311/3, nr 312, 
nr 313/4, nr 313/5, nr 315/1, nr 315/2, nr 316, nr 317, 
nr  318, nr  319/1, nr  319/2, nr  320/1, nr  320/3, 
nr  321/1, nr  321/2, nr  321/3, nr  321/5, nr  321/7, 
nr 321/10, nr 321/13, nr 321/14, nr 321/15, nr 321/16, 
nr 321/17, nr 321/18, nr 321/19, nr 321/20, nr 321/21, 
nr 321/22, nr 321/23, nr 321/24, nr 322/3, nr 322/4, 
nr  322/5, nr  322/6, nr  326/3, nr  326/4, nr  327/1, 
nr 327/2, nr 328, nr 329, nr 330/2, nr 330/3, nr 330/4, 
nr 330/5, nr 330/7, nr 330/11, nr 330/12, nr 331/1, 
nr 331/6, nr 331/7, nr 331/11, nr 331/12, nr 331/13, 
nr  332/3, nr  332/4, nr  333/1, nr  333/3, nr  333/4, 
nr  333/5, nr  334/2, nr  335/5, nr  335/7, nr  335/9, 
nr 335/11, nr 335/12, nr 335/13, nr 336/4, nr 340/125 
(z  wyłączeniem części działki znajdującej się po 
wschodniej stronie działki nr  335/10), nr  341/135 
(obręb 0002 Bukowiec) i  nr  234/135 (obręb 0009 
Mysłakowice); 

2)  Jelenia Góra — zespół pałacowo-parkowy „Pauli-
num” w granicach działki nr 2/2 (obręb 0034 Jele-
nia Góra AM 1); 

3)  Jelenia Góra — zespół pałacowo-parkowy Schaff-
gotschów w Cieplicach w granicach działek nr 2, 
nr  3, nr  4/2, nr  4/4, nr  4/5, nr  5/1, nr  5/2, nr  6/1 
(z wyłączeniem części północno-wschodniej dział-
ki z  zabudowaniami; linia wyłączenia przebiega 
ogrodzeniem posesji sąsiadującej od wschodu 
z pałacem oraz murami obwodowymi zabudowań 
sąsiadujących bezpośrednio z  parkiem), nr  6/2 
(obręb 0005 Cieplice AM 4), nr  78/1, nr  78/2, 
nr 78/3, nr 79, nr 113/2, nr 113/3, nr 113/5, nr 113/6, 
nr  113/9 (z  wyłączeniem podłużnego budynku 
i  przylegającego do niego od strony północnej 
i  zachodniej wąskiego pasa działki nr  113/9), 
nr 114, nr 115, nr 116, nr 118 i nr 119 (obręb 0005 
Cieplice AM 3); 

4)  Karpniki — zespół pałacowo-parkowy w granicach 
działek nr 415 (z wyłączeniem odcinka działki wy-
biegającego poza granice działki nr  450/4), 
nr  432/2, nr  432/3, nr  432/4, nr  434/4, nr  434/5, 
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nr  435, nr  436/1, nr  436/2, nr  437/1, nr  437/2, 
nr  437/3, nr  438/1, nr  439, nr  440/1, nr  441/3, 
nr 442/1, nr 442/2, nr 445/1, nr 445/2, nr 446, nr 447, 
nr  448/6, nr  448/7, nr  449/1, nr  450/4, nr  450/5, 
nr 450/6, nr 450/7, nr 456, nr 457/3, nr 457/4, nr 458, 
nr 462, nr 463 i nr 464 (obręb 0005 Karpniki); 

5)  Karpniki — willa „Dębowy Dwór” z parkiem w gra-
nicach działki nr 92 (obręb 0005 Karpniki) z wyłą-
czeniem cypla w południowej części działki, bieg-
nącego wzdłuż działki nr 27/2; 

6)  Kowary — zespół pałacowo-parkowy w  Ciszycy 
w granicach działek nr 1/1, nr 1/2 (z wyłączeniem 
północno-wschodniej części działki leżącej poniżej 
linii skarpy), nr 5/1, nr 22/1 (z wyłączeniem części 
działki biegnącej na wschód od skrzyżowania 
z działką nr 31), nr 24, nr 25, nr 26, nr 27, nr 28, 
nr 29, nr 30, nr 33/1 (z wyłączeniem części działki 
biegnącej na północny wschód od skrzyżowania 
z działką nr 31 i nr 35), nr 34, nr 50 (obręb 0001 
Kowary — 1), nr 281/3, nr 281/4 (obręb 0006 Ko-
strzyca), nr 731, nr 732/1, nr 732/3 i nr 732/4 (obręb 
0001 Kowary — 1); 

7)  Łomnica — zespół pałacowo-parkowy w  grani-
cach działek nr  406/1, nr  406/10, nr  406/12, 
nr 406/13, nr 407 (odcinek drogi między działkami 
nr 408/4 a nr 406/10, nr 406/13, nr 406/12 i nr 406/1), 
nr 408/2, nr 408/4, nr 408/5 i nr 408/6 (obręb 0008 
Łomnica); 

8)  Mysłakowice — zespół pałacowo-parkowy w gra-
nicach działek nr 481/2 (fragment działki w formie 
trójkątnego placu, znajdujący się między działkami 
nr  608, nr  634 i  nr  613; zachodnią granicę tego 
fragmentu stanowi linia prosta poprowadzona od 
południowo-zachodniego krańca działki nr 608 do 
północno-zachodniego krańca działki nr  634), 
nr  601, nr  602/1, nr  602/2, nr  602/3, nr  602/4, 
nr  602/5, nr  602/6, nr  602/7, nr  602/9 (wyłączając 
zachodnią część działki poniżej krawędzi skarpy 
oraz północno-wschodnią część działki oddzieloną 
działką nr 601), nr 602/10, nr 603, nr 604/1, nr 604/2, 
nr  604/3, nr  604/4, nr  604/5, nr  604/6, nr  604/7, 
nr 604/8, nr 604/9, nr 604/10, nr 604/11, nr 604/12, 

nr 604/13, nr 604/14, nr 608, nr 613 (fragment dział-
ki przebiegający od granicy z działką nr 481/2 do 
linii wydzielenia poprowadzonej między najdalej 
wysuniętym na południowy zachód krańcem 
działki nr 611 a najdalej wysuniętym na północny 
zachód krańcem działki nr  619/139), nr  618/24, 
nr  618/25, nr  619/1, nr  619/2, nr  619/3, nr  619/4, 
nr  619/5, nr  619/6, nr  619/7, nr  619/8, nr  619/9, 
nr 619/10, nr 619/11, nr 619/12, nr 619/13, nr 619/14, 
nr  619/16, nr  619/17, nr  619/18, nr  619/19, 
nr 619/138, nr 619/145, nr 619/146, nr 620, nr 621, 
nr 634, nr 635, nr 636, nr 637, nr 638, nr 639, nr 643, 
nr  644, nr  645, nr  646, nr  647/5, nr  649, nr  650, 
nr 651, nr 652, nr 653, nr 654 i nr 655 (obręb 0009 
Mysłakowice); 

9)  Staniszów Górny nr 100 — zespół pałacowo-par-
kowy w  granicach działek nr  291/1, nr  291/6, 
nr 291/7, nr 291/8, nr 291/9, nr 291/10, nr 291/11, 
nr 291/12, nr 292/2, nr 298/11, nr 298/12, nr 298/13, 
nr 298/14, nr 298/16 (obręb 0008 Staniszów) oraz 
sztuczne ruiny zlokalizowane na szczycie góry 
Grodnej, tzw. Zamek Henryka w granicach murów 
obwodowych położonych na działce nr  409/26 
(obręb 0008 Staniszów); 

10)  Wojanów — zespół pałacowo-parkowy w  grani-
cach działek nr  28/1 i  nr  28/2 (obręb 0011 Woja-
nów); 

11)  Wojanów-Bobrów — zespół pałacowo-gospodar-
czy w  granicach działki nr  43/7 (obręb 0001  
Bobrów). 

2. Mapa „Pałaców i parków krajobrazowych Kotli-
ny Jeleniogórskiej” stanowi załącznik do rozporządze-
nia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
B. Komorowski 

Prezes Rady Ministrów: 
D. Tusk
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