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FUNKCJE BLISKO CZŁOWIEKA
zieleń, siedziska, usługi



TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA
Budynki, Młynówka Królewska



Przestrzenie do 

adaptacji



Zielony plan

19 drzew







KONSULTACJE  - WNIOSKI

• dużo zieleni, w tym pnącza na elewacjach budynków
• miejsce dla wody
• analiza wjazdów do kamienic dla samochodów większych gabarytów oraz dojazdu do teatru Bagatela
• oświetlenie w ciepłej barwie



Projekt przebudowy ul. Krupniczej w Krakowie ma na celu stworzenie przestrzeni 
przyjaznej pieszym oraz mieszkańcom okolicznych kamienic. 

Projekt ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zmian klimatycznych -
długotrwałych okresów suszy i upałów.



Idea projektu opiera się na koncepcji ulicy typu woonerf – ulicy z uspokojonym ruchem, 
na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu 
komunikacji samochodowej. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez utworzenie 
wspólnej przestrzeni dla wszystkich użytkowników (rezygnacja z podziału na jezdnię i 

chodniki) oraz wprowadzenia mebli miejskich wraz z zielenią, zniechęcających 
kierowców do ruchu tranzytowego. 



W ramach projektu przebudowy ul. Krupniczej w Krakowie na odcinku od ul. Podwale do ul. 
Loretańskiej zaplanowano m.in. następujące działania:
• wprowadzenie zieleni w postaci drzew, krzewów oraz pnączy zapewniających komfort 

użytkowników oraz poprawiających mikroklimat ulicy (eliminacja wysp ciepła, zwiększenie 
wilgotności powietrza);

• zazielenienie elewacji kamienic;
• retencja wody opadowej - poprzez montaż pod nawierzchnią zbiorników magazynujących wodę 

deszczową, zmagazynowana woda będzie wykorzystywana do podlewania roślin;
• wprowadzenie elementów wodnych poprawiających mikroklimat przestrzeni oraz nawiązujących 

do historii miejsca – Młynówki Królewskiej;
• wymianę istniejącej nawierzchni tj. ujednolicenie nawierzchni pod kątem materiałowym oraz 

wysokościowym (brak krawężników); wykorzystanie istniejącej kostki bazaltowej;
• wprowadzenie w nawierzchni informacji na temat historii ul. Krupniczej;
• wyznaczenie 3 miejsc postojowych dla dostaw, uprawniających do postoju max 15 min;
• wyznaczenie 1 miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych;
• budowę mebli miejskich: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery.



20 szt. drzew w odmianie o regularnej koronie 
np. klon czerwony ’Red Sunset’, lipa drobnolistna ’Rancho’, wiśnia piłkowana ’Kanzan’ 

Krzewy formowane 
np. irga błyszcząca, laurowiśnia, skimia japońska

Pnącza 
np. bluszcz pospolity, winobluszcz trójklapowy

ZIELEŃ



WODA

retencja
nawadnianie
nawilżanie powietrza
owady
ptaki





Nawierzchnia: istniejąca kostka bazaltowa, kostka granitowa
Obiekty małej architektury: drewno, stal, bazalt

MATERIAŁY



informacje w nawierzchni 

HISTORIA










