


POTENCJAŁY
NA PODSTAWIE STANU ISTNIEJĄCEGO I UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH



WYTYCZNE DO PROJEKTÓW

1. Wykreowanie przestrzeni 
lokalnej wokół 
planowanych obiektów 
społecznych w formie:  1a 
- skweru  oraz 1b -
przestrzeni współdzielonej 
komunikacji wewnętrznej 

2. Doposażenie istniejącego 
placu nr 2, 

3. Rekomendowane 
przekształcenie 
wskazanego odcinka ul. 
Jednorożca oraz Diany w 
przestrzeń współdzieloną, 
z priorytetem dla ruchu 
pieszego (ang. shared
space),

4. Wykreowanie systemu 
terenów zieleni 
ogólnodostępnej 
towarzyszącej ulicom: 4a, 
4b, 4c, 4d.



Wykreowanie przestrzeni lokalnej wokół 
planowanych obiektów społecznych (domu 
sąsiedzkiego) w formie: 

1a

1b

1a – kameralnego skweru sąsiedzkiego wyposażonego w 

zieleń, małą architekturę (siedziska), miejsce ekspozycji 
wystaw plenerowych, z możliwością organizacji kina 
plenerowego. Cel: stworzenie przestrzeni dla integracji 
lokalnej społeczności otwartej na wnętrze ul. Jednorożca 
(zakaz grodzenia od strony ulicy)

1b – przestrzeni współdzielonej komunikacji wewnętrznej 

wyposażonej w zieleń i jednoprzestrzenną posadzkę 
integralnie związaną z przestrzenią 1a oraz z wejściami do 
budynków. 
Cel: wykreowanie spójnego wnętrza – przestrzeni 
sąsiedzkiej pomiędzy budynkami zgodnej z wymogami 
projektowania uniwersalnego.
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zachowania i doposażenia placu nr 2

Doposażenie istniejącego placu nr 2 o 
elementy:
- zieleni niskiej (byliny), średniej (krzewy) i wysokiej wraz 

z siedziskami i elementami małej architektury,
- w pasie zieleni przy krawędzi z ul. Koziorożca 

dosadzenie drzew oraz urządzenie ogrodów 
deszczowych  

Cel: stworzenie miejsca zachęcającego do wypoczynku 
dzięki zwiększeniu udziału zieleni, w tym drzew.  



Ogród deszczowy / www.gdansk.pl

Portland Bioswales Oregon, US (Pinterest)

Plac Unii Gdynia

Plaza dela Villa Madrit Barcelona (Pinterest)

(Pinterest)
(Dotare.pl)



Rekomendowane przekształcenie wskazanego odcinka 
ul. Jednorożca (3) oraz Diany w przestrzeń 
współdzieloną, z priorytetem dla ruchu pieszego (ang. 
shared space) z wyposażeniem w:
- zieleń: uzupełnienie szpalerów drzew, wprowadzenie 

krzewów i bylin wraz z małą retencją, 
- spójną nawierzchnię w ramach jednoprzestrzennego 

ciągu
- małą architekturę, siedziska. 
- elementy sztuki: na rondzie, na skrzyżowaniu z ul. 

Koziorożca, wprowadzenie elementu sztuki przestrzennej 
lub akcentu w formie głazu.

Cel: wykreowanie przestrzeni integrującej ważne usługi i 
przyjaznej wszystkim użytkownikom. 
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Turnpike Lane, N. London

Lyon, Francja
divisare.com

Osiedle w mieście Leeds w Wielkiej Brytanii

(15) Pinterest

Przebudowana ulica w dzielnicy miasta Normal w Stanach Zjednoczonych

Charenton le Pont /Paryż/www.landezine.com

Elementy sztuki na rondach           w Rybniku 

Element sztuki na rondzie we Włocławku

Dekoracje na rondzie w Zielonej Górze

Sztuka na rondzie we Włocławku

Parklet w Lublinie (lubeslki.pl)

Parklet we Włocławku 
(ddwloclawek.pl)

https://pl.pinterest.com/pin/1058064506178689159/


Wykreowanie systemu terenów zieleni 
ogólnodostępnej towarzyszącej ulicom:
4a - doposażenie istniejącej zieleni urządzonej o szpaler 
drzew i siedziska,
4b - utworzenie parku kieszonkowego (w porozumieniu z 
właścicielem gruntu) wraz z ogrodem deszczowym w 
istniejącej niecce, zachowanie i urządzenie powiązań 
pieszych, wprowadzenie małej architektury
4c - wprowadzenie dodatkowych zadrzewień i zakrzewień
zimozielonych celem osłonięcia tylnej ściany obiektu 
usługowego, doposażenie o elementy sztuki;
4d - urządzenie parku linearnego wzdłuż ul. Koziorożca 
zgodnie z procedowanym projektem na zagospodarowanie 
ulicy.
Cel: obudowa przestrzeni lokalnej zielenią towarzyszącą, 
poprawa warunków klimatu.

4d

4a

4b

4c
4d



ZZM - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Park Kieszonkowy -
Ogród Relaksacyjny ZZM - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Park Kieszonkowy - Ogród Leśny

London – City Hall Park Planting

Sari garden is located in Thailand and designed by shma

pinterest.com

London – City Hall Park Planting

https://f50047287b83ce1b9aac9d52b3e32a06.zzm.krakow.pl/aktualnosci/461-projekt-parku-kieszonkowego-dzielnica-xiv-czyzyny.html
https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/463-projekt-parku-kieszonkowego-dzielnica-ix-lagiewniki-borek-falecki.html


Szkic koncepcyjny przykładowego zagospodarowania ulicy Jednorożca (AFW) 



Szkic koncepcyjny przykładowego zagospodarowania skweru sąsiedzkiego (AFW) 


