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KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ 
ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO SPACEROWA I W KRAKOWIE 

 
Opis idei architektonicznych oraz urbanistycznych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem 
wskazania roli przestrzeni wspólnych 
Projekt osiedla mieszkaniowego Spacerowa I w Krakowie to projekt urbanistyczny rozwoju 
zrównoważonego, długoterminowego, powstającego w konsultacjach społecznych i realizowanego 
etapami. Jest to projekt przyjaznych człowiekowi siedlisk ukształtowanych pejzażowo tworzących lokalne 
mikrospołeczności ludzkie żyjące w symbiozie i synergii z naturą, z wielowątkową infrastrukturą 
społeczną. Projekt wielopokoleniowy, adaptowalny i zmieniający się wraz ze zmianą struktury wiekowej 
lokalnych społeczności, odpowiedzialny kulturowo i ekologicznie oraz budujący lokalną tożsamość i 
aspiracje życiowe mieszkańców. Szanujący zastany krajobraz przyrodniczy, ewolucyjnie 
przekształcający jego cechy własne w atuty i indywidualne zalety. 
Jest to projekt o zróżnicowanych, wielowątkowych tematycznych przestrzeniach wspólnych, budujących 
relacje społeczne. Wspólne przestrzenie pomyślane są między innymi jako naturalny biotop rodzimego 
pejzażu wzbogacony doborem roślinnym i dodanym drzewostanem złożonym z gatunków z pobliskiego 
naturalnego masywu leśnego. Projekt zakłada przekształcenie warstw wierzchnich nieprzepuszczalnych 
w przepuszczalne i przyjazne nasadzeniom w ramach rutynowych prac przygotowawczych i podbudowy 
ścieżek, ciągów pieszych i jezdnych wraz z ich otuliną tak, aby zmienić proporcje większych części 
terenów podmokłych, nieprzyjaznych habitatowi ludzkiemu w relacji do obszarów przyjaznych  
i zdrowych do zamieszkania  przez wszystkie pory roku. 
Na zachowanych do maksimum terenach pierwotnych planujemy wzdłuż istniejących cieków wodnych 
stworzenie obniżeń terenowych pozwalających na zaistnienie okresowych i całorocznych luster wody, 
stawów i hydrologicznych układów pejzażowo-rekreacyjnych z roślinnością wodną. 
Projekt proponuje na swym terenie możliwą aktywność rolniczą, ogródków przydomowych i warzywnych, 
owocowych etc.,  sadów oraz ogrodów warzywnych produkcyjnych. Projekt organizuje w obszarze 
opracowania farmę rolną społecznej użyteczności. 
Tworzy przestrzeń mieszkalną w pejzażu ponadczasowym, trwającym ponad doraźnymi modami i 
przejściowo promowanymi ekstrawagancjami. 
Przewidujemy realizację przestrzeni wspólnych zróżnicowanych przyrodniczo, naturalnych botanicznie, 
pejzażowo i ewolucyjnie kształtujących naturalny biotop, florę i układy hydrologiczne; takie przestrzenie 
wspólne będą najbardziej ekonomiczne w utrzymaniu, gdyż będą odtwarzały się relatywnie samoistnie w 
rytm pór roku oraz nie będą wymagały co do zasady systematycznej opieki lub codziennej ingerencji 
człowieka w ich utrzymanie, redukując koszty funkcjonowania osiedla, a oferując życie w naturze i parku 
łąkowo-leśnym. 
Projekt przewiduje realizację minimalnego acz zrównoważonego układu dróg, ulic i traktów pieszo-
rowerowych  w oparciu o przepisy w zakresie ruchu pojazdów ustalone dla tzw. „strefy zamieszkania”. 
Główne ciągi komunikacyjne będą dostępne dla wszystkich uczestników ruchu z bezwzględnym 
pierwszeństwem dla pieszych; naturalną decyzją w tym kontekście jest generalnie zaniechanie  
wydzielania  morfologicznych dróg rowerowych – ruch rowerowy i pieszy współistnieją w przestrzeniach 
publicznych i ciągach komunikacyjnych.  
Taki koncept obsługi komunikacyjnej pozwala na stworzenie wnętrza osiedla urządzonego jako park 
łąkowo-leśny, wzbogacony o układ pejzażowy hydrologiczny wód otwartych, rekreacyjno-pejzażowych 
oraz o ścieżki użytkowe i rekreacyjne. 
Sekwencje parku łąkowo-leśnego łączą wszystkie hierarchicznie ukształtowane przestrzenie 
zamieszkane z ich kolejnymi wnętrzami wyznaczonymi pierzejami domów mieszkalnych z usługami, 
infrastrukturą społeczną i handlem w parterach, osłoniętymi od wpływu ulic zbiorczych autonomicznymi 
budynkami usługowymi. 
W północnej części terenu sekwencje naturalnego, istniejącego parku łąkowo-leśnego przenikają się 
płynnie z terenem zespołu szkolnego, przedszkola, żłobka i Domu Kultury CKP (Centrum Kultury 
Podgórza) z jego salą zebrań, wystaw i innych aktywności, biblioteką, infrastrukturą sportową oraz 
edukacyjną i kulturalną. Głęboko wierzymy w konieczność realizacji przez naszą pracę postulatu 
architektury i pejzażu powiązanych ze sobą wzajemnie, a jednocześnie lokalnych i regionalnych. 
Wykorzystujemy lokalne materiały i lokalne rzemiosło oraz sadzimy drzewa i lokalne gatunki roślin, 
rozwijamy układy wodne zastanego pejzażu związane z historycznym, lokalnym krajobrazem, ewoluując 
w istniejącym i kontynuowanym „Genius Loci” zastanego miejsca. 

AMC - ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 

 
Zieleń i woda 
Projektowane tereny siedliska - zabudowy mieszkaniowej przy ul. Spacerowej, położone są na południu 
Krakowa, w płaskim krajobrazie, należącym geograficznie do Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej 
charakteryzujących się bogatą rzeźbą terenu i rozmaitością siedlisk roślinnych. Obszar przeznaczony 
pod zabudowę jest nieznacznie nachylony w kierunku południowym o rzędnych 227,0 - 237,8 m. n.p.m. ; 
jest on niezadrzewiony z wyjątkiem wierzby iwy i głogu jednoszyjkowego, rosnącego w płd. - wschodnim 
narożniku terenu opracowania. Pozostałą roślinność stanowią krzewy wierzby iwy, głogu 
jednoszyjkowego i czeremchy, rosnące w płn.- zachodniej części oraz płaty roślin chronionych ( mieczyk 
dachówkowaty i torfowiec), które zgodnie z załączoną inwentaryzacją z 2018r są zlokalizowane w innych 
miejscach niż w MPZP obszaru „Kliny Południe” z 2009 r Projektowany teren posiada gleby gliniasto- 
ilaste i wysoki poziom wody gruntowej ( zwierciadło swobodne na głęb. 0,4 – 0,5 m poniżej pow. terenu). 
Występują też wody powierzchniowe (niecki, zagłębienia ) oraz rowy odwadniające a na północy terenu 
płynie potok Sidzinka. 
Koncepcja projektowanego układu zieleni jest ściśle powiązana z przedstawioną ideą kształtowania 
zabudowy mieszkaniowej – osnową są dwa istniejące cieki wodne, środkowy i północny. Ciek środkowy 
będzie pogłębiony, oczyszczony i udrożniony, zostanie miejscowo poszerzony o akweny wodne z 
umocnionymi brzegami przy pomocy kołków osinowych oraz obsadzony roślinnością nadwodną. Wzdłuż 
cieku projektowana jest ścieżka spacerowa, tarasy drewniane i ławki. Początek tej ścieżki stanowi łąka 
dziko rosnących roślin ozdobnych, charakterystycznych dla regionu. Wzdłuż ścieżki projektowane są 
także altany i miejsca do leżakowania. Ścieżkę otaczać będą różnorodne układy krzewów ozdobnych i 
drzew związanych gatunkowo z roślinnością łęgową np. wierzby, derenie, leszczyny, bzy czarne itd. 
Koncepcja urządzenia terenów mieszkaniowych przewiduje zróżnicowanie programowe wnętrz 
zabudowy (dziedzińców), poprzez propozycje takie jak: ogrody spotkań (rzeźby, tablice rysunkowe, 
wystawy, mini amfiteatry), ogrody zabaw, ogrody dźwięków, koloru, zapachów i dotyku, ogrody z 
altanami i ogrody upraw warzywnych i kwiatowych. Miejsca te będą projektowane i realizowane we 
współpracy z mieszkańcami, a ich autorzy będą wskazywać asertywnie kierunki i idee oraz pomagać we 
wspólnym wyborze dobrego rozwiązania. Tereny zieleni zabudowy mieszkaniowej z budynkami w 
układzie „rozproszonym” acz skomponowanym, będą  wsparte układem drzew , krzewów, bylin i traw 
opartych na doborze gatunków rodzimych , różnorodnej gatunkowo , kolorowej i pachnącej oraz 
przyjaznej ptakom. Te tereny będą miały charakter ogrodów otwartych. 
Połączeniem dwóch różnych charakterem przestrzeni mieszkaniowych będzie projektowany trakt 
spacerowy połączony z różnorodnymi funkcjami rekreacyjnymi, wystawowymi itp., prowadzący od Placu 
Wspólnotowego obok terenów szkolnych do terenów sportu, rekreacji i kultury, i Placu Zachodniego 
położonych w części zachodniej. 
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W części północnej terenu zlokalizowana jest Farma Rolna Społecznej Użyteczności, przeznaczona dla  
powszechnego użytku mieszkańców i przez nich współ-aranżowana i jeśli można współorganizowana. 
Na jej terenie proponowana jest także ścieżka, obsadzenie i umocnienie cieku wodnego, analogicznie 
jak dla cieku południowego. Proponuje się też obsadzenie drzewami granicy północnej Farmy. 
Intensywne obsadzenie roślinnością zabudowy, wzmocnione będzie posadzeniem pnączy przy ścianach 
budynków, pergolach i altanach. Zielone dachy budynków, wykonane z mat wegetacyjnych oraz ogrody 
na tarasach i dachach parkingów jako ogrody-dziedzińce, polepszą ogólny bilans zieleni, powiększając 
jej ilość i dbając o jakość, co jest jednym z założeń naszego projektu. 
 
Opis koncepcji architektonicznej, szczegółowych rozwiązań funkcjonalnych układów mieszkań i 
typologii mieszkań. 
Przyjęto zasadę gradacji wysokości budynków; od najniższych o 3 kondygnacjach mieszkalnych, z 
usługami w tym społecznymi i handlem w kondygnacji przyziemia usytuowane są w części południowej 
terenu, a następnie równoleżnikowo, „tarasowo” w miarę podnoszenia się terenu sytuujemy budynki o 4-
ch, 5-ciu, 6-ciu, lokalnie 8-iu kondygnacjach, natomiast od strony północnej w sześciu kondygnacjach z 
pierwszymi kondygnacjami handlowo - usługowo - społecznie użytecznymi. W ten sposób podkreślony 
zostaje i wzmocniony naturalny relief terenu spadającego lekko w kierunku południowym oraz zapewnia 
się dobrą - południową ekspozycję wszystkim budynkom mieszkalnym, a także atrakcyjne widoki w 
kierunku południowym na przedpole Tatr. 
Mieszkania - Etap I i Etap II położone są w południowej i wschodniej części terenu opracowania i będą 
otoczone Kampusami Usługowo - Biurowymi, Północno-wschodnim, Południowym i Zachodnim. Park 
Łąkowo – Leśny jest kontynuacją położonych w północnej części naturalnych łąkowych terenów 
zielonych i otwiera się od wschodu na Plac Wspólnoty. 
Plac Szkolny i szkoła położona jest przy Parku Łąkowo-Leśnym w środkowo - północnej części terenu 
Proponujemy dużą różnorodność morfologiczną architektury mieszkań – minimum cztery morfologie; 
jedna z nich to dwupoziomowe mieszkania, otwarte na dwie strony świata, perfekcyjnie naturalnie 
przewietrzane, w dwóch typach składowych: 55-57 m2 i 65-67m2 powierzchni mieszkalnej, pozwalają 
nam na stworzenie budynków o szer. 16,20m. Drugą morfologię stanowią budynki o szerokości 12,00m 
z jednopoziomowymi mieszkaniami, orientowane północ – południe. Zaprojektowano także budynki w 
układzie galeriowym z nasłonecznieniem wschodnim i zachodnim, z mieszkaniami na trakcie o 
szerokości 10,20m (bez galerii) oraz budynki punktowe, z centralnie w planie umieszczonym trzonem 
komunikacji pionowej. Modułowość innowacyjnej morfologii architektonicznej mieszkań 
dwupoziomowych umożliwia sekwencyjne „wyjmowanie” ze struktury prostopadłościennej budynku 
kolejnych elementów - modułów co pozwala na stworzenie między mieszkaniami indywidualnych 
ogrodów i zazielenionych tarasów przydomowych,   oraz   na   oświetlenie   naturalnym   światłem   
wewnętrznych   holi i korytarzy. Całość budynku i jego układu przestrzennego nabiera dzięki temu cech 
rozrzeźbionej struktury w  której  zaciera  się  granica  zewnętrza  i  wnętrza, światła słonecznego i 
cienia, struktury budowlanej i świata przyrody. 
Modułowość każdej struktury mieszkań w każdej z czterech morfologii pozwala naturalnie na użycie 
systemu  prefabrykacji  otwartej  lub  zamkniętej,  lecz  nie  w  sposób  scholastyczny i przemysłowy, ale 
indywidualny z użyciem lokalnych materiałów wykończeniowych, budujący niepowtarzalność i lokalną 
tożsamość siedliska-ogrodu. 
Proponowana innowacyjna morfologia dwupoziomowych małych i większych mieszkań pozwala na 
przekształcenie ich wnętrza i dostosowanie w czasie do potrzeb kolejnych mieszkańców: pojedyncza 
osoba (pracująca lub student), para młodych (pracujących  lub  studiujących),  para  z  dzieckiem,  para  
z  dwojgiem  dzieci,  para z dwojgiem dzieci i dziadkiem/babcią, para z dziadkiem i babcią pod jednym 
dachem.  
Takie zróżnicowanie pozwoliło na zracjonalizowanie intensywności zabudowy przy jednoczesnym 
uzyskaniu maksymalnego czasu ekspozycji słonecznej mieszkań. Struktura mieszkań została 
zaprojektowana w sposób elastyczny, z uwzględnieniem możliwości zmian i dostosowania do aktualnych 
potrzeb. Temu celowi podporządkowano układ konstrukcyjny budynku, w którym ograniczono 
konstrukcyjną rolę ścian wewnętrznych W parterach budynków usytuowane są systematycznie usługi, 
handel, rowerownie i wózkownie, żłobki i przedszkola, kluby mieszkańców, które od swej drugiej strony i 
elewacji posiadają własne tematyczne ogródki rekreacji i zabaw. Zastosowanie takiej innowacyjnej 
typologii mieszkań pozwala na dostępność usług w bezpośrednim sąsiedztwie i otoczeniu mieszkań oraz 
na otrzymanie bardzo dużych przestrzeni wspólnych pejzażu otwartego.  
Proponujemy też altany wielofunkcyjne – całoroczne w pejzażu jako bazę do aktywnej rekreacji, a także  
tereny sportowe i gier w bezpośrednim sąsiedztwie domów.  

 
Widok 2      Widok 4 
Lokale usługowe i pomieszczenia społeczne 
Jak zostało powiedziane nasz projekt przewiduje ulokowanie w parterach każdego zespołu budynków 
mieszkalnych lokali użytkowych. Od strony głównych traktów pieszych i od strony ulic z miejscami 
parkingowymi przyulicznymi będą one mieściły oprócz handlu usługi podstawowe inne niż handel 
detaliczny: gabinety lekarskie i przychodnie, księgarnie, pralnie i zakłady rzemieślnicze, zakłady 
gastronomiczne etc. pozwalające na codzienną aktywność zawodową i intelektualną mieszkańców oraz 
na tworzenie się  w  życiu  codziennym  więzów  sąsiedzkich.  Natomiast  od  strony  ogródków i 
ogrodów przydomowych; warzywnych, owocowych oraz kwiatowo-bylinowych część lokali użytkowych w 
parterach zostanie zajęta przez kluby mieszkańców o wielofunkcyjnym charakterze pozwalające m.in. na 
organizację spotkań rocznicowych i  świątecznych,  funkcjonowanie  biblioteki,  mini-mediateki  
wspólnotowej,  klubów i ognisk, szkoły gotowania, szkoły trzeciego wieku. W parterach i pierwszych 
piętrach przewidziane są także małe, liczne żłobki i przedszkola, o których mowa  również poniżej. 
Miejsca spotkań wspólnoty mieszkaniowej i kluby mieszkańców będą gromadziły wszystkie grupy 
wiekowe wokół przeróżnych aktywności, stanowiącego  o  podstawowej  jakości  życia  w  miasteczku  
Kliny  -  Spacerowa.  
W stworzeniu wielopokoleniowej wspólnoty mieszkańców-lokatorów i częściowo przyszłych właścicieli 
mieszkań widzimy jeden z podstawowych warunków sukcesu modelowego siedliska mieszkaniowego, 
zapewniającego społeczną akceptację miejsca i substancji mieszkaniowej, jej właściwe użytkowanie, 
utrzymanie jej jakości i waloryzowanie w czasie, z podnoszeniem wartości finansowej całego zespołu 
mieszkalno-krajobrazowego przez kolejne lata. Strukturalne sąsiedztwo lokali użytkowych w parterze  
z miejscami parkingowymi w tym samym poziomie daje możliwość dowolnych zmian w dowolnym czasie 
proporcji powierzchni lokali użytkowych do powierzchni miejsc parkingowych w odpowiedzi na zmienne 
potrzeby mieszkańców w trakcie wieloletniego użytkowania. Taka możliwość dopasowywania się do 
zmiany struktury wiekowej i potrzeb w czasie kolejnych lat użytkowania stanowi o trwałości projektu  
i jego funkcjonowania przy zmieniających się oczekiwaniach kulturowych i społecznych społeczności 
lokalnej.  
 
Szkoła 
Projekt osiedla przewiduje bilansowanie terenu z przeznaczeniem dla realizacji zespołu szkoły, 
przedszkola i żłobka oraz budynku Domu Kultury CKP z salą funkcyjną o  biblioteką, całość zespołu o 
powierzchni ok.6500 mkw wraz z towarzyszącymi terenami rekreacji i boiskami do gier. Jest to zgodne z 
programem funkcjonalnym sformułowanym przez Organizatora konkursu.  
Obszar przewidziany dla lokalizacji szkoły położony jest na styku z pasmowym parkiem łąkowo- leśnym, 
na krawędzi układu urbanistycznego osiedla, we właściwej odległości bezpiecznego dojścia z całego 
terenu osiedla. 
     
Przedszkola i żłobki usytuowane poza obszarem szkolnym 
W parterach budynków mieszkalnych otwierających się na park łąkowo-leśny usytuowane są małe żłobki 
i przedszkola. W wybranych lokalizacjach na terenie osiedla przedszkola i żłobki będą mogły korzystać  
z tematycznych ogródków rekreacji i zabaw zlokalizowanych na dziedzińcach budynków,  
w przestrzeniach półprywatnych.   
 
Układ drogowy 
Obsługę komunikacyjną osiedla stanowić będzie docelowo zewnętrzny układ drogowy, zapewniający 
możliwość sprawnego wjazdu i wyjazdu z projektowanego osiedla. Dla pierwszego etapu realizacji 
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osiedla przewiduje się dojazd od ul. Spacerowej drogą zrealizowaną na terenie własnym Inwestycji 
BGKN począwszy od strony zachodniej terenu oraz istniejącą drogą polną wzdłuż cieku wodnego 
północnego zapewniającą po przebudowie dostęp do programowanej do realizacji przez Starostwo 
powiatowe na terenach we władaniu Starostwa powiatowego  drogi od strony północno-wschodniej. 
Istniejące, wzmocnione i poszerzone drogi zlokalizowane wzdłuż cieku wodnego, przewidziane dla 
obsługi I-szej Fazy Inwestycji zostaną następnie przekształcone w  Fazie II-giej w rekreacyjną drogę 
pieszo-rowerową. 
Docelowo, obsługa kołowa Inwestycji będzie zrealizowana zgodnie z układem komunikacyjnym 
przewidzianym w MPZP rejonu „Kliny Południe” z 2009 r. 
Podkreślić należy, że dla dobrego funkcjonowania całego osiedla wystarczy realizacja w drugim etapie 
budowy osiedla projektowanych w MPZP od strony wschodniej i południowej dróg zbiorczych, 
połączonych z istniejącym układem drogowym w I fazie Inwestycji poprzez realizowane rondo. Dalsza 
etapowa realizacja pozostałych elementów opisanego wyżej zewnętrznego układu drogowego, będzie w 
przypadku realizacji każdego nowego elementu wpływała na dalsze udoskonalenie obsługi osiedla.  
W układzie docelowym kluczowym dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania projektowanego osiedla 
jest fakt, że układ komunikacyjny wyższego rzędu; projektowane ulice zbiorcze stanowić będzie swoistą 
obwiednię dla osiedla i jego otuliny, chroniąc je przed niepożądanym tranzytem i zapewniając 
jednocześnie doskonały dostęp do wjazdu/wyjazdu do/z obszaru we wszystkich relacjach.       
Jeśli chodzi o organizację ruchu wewnątrz osiedla, projekt przewiduje, że cały jego  teren stanowi strefę 
o uspokojonym ruchu drogowym z ograniczeniem szybkości poruszania się do 30 km/h.  
 
Stanowiska postojowe dla samochodów i rowerów 
Miejsca parkingowe rozmieszczone są zgodnie z zasadą zapewnienia różnorodności i możliwości 
wyboru, przy czym liczba miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej wynosi: około 1240 miejsc 
parkingowych, a liczba miejsc postojowych dla usług wynosi: około 1320 miejsc parkingowych 
Zaspokojenie powyższych potrzeb miejsc parkingowych zorganizowane jest na trzy sposoby, w trzech 
grupach, w liczbie porównywalnej w każdej z grup:  
1. miejsca parkingowe przyuliczne wewnątrz linii rozgraniczających ulic  
2. miejsca parkingowe na dwóch kondygnacjach: parter i piętro w parkingach usytuowanych w obszarze 
przewidzianym na zabudowę usługowo-handlowo-biurową, w styczności (po drugiej stronie ulicy) w sto-
sunku położonej na drugiej stronie ulicy zabudowy mieszkaniowej. Te parkingi dwupoziomowe są 
zaprojektowane w układzie konstrukcyjnym na obciążenia i o wymiarach pozwalających następnie - 
docelowo (np.19/20m x36/40m) nadbudowywać nad nimi budynki usługowo - biurowe, tak że dwa 
poziomy parkingów usytuowane będą w ich tylnej części, niewidoczne z podjazdu i głównego wejścia. 
Uzupełniająco przewidziano miejsca parkingowe w parkingach na poziomie -1 i -2 budynków 
usługowych dla zaspokojenia potrzeb miejsc parkingowych usług. 
3. miejsca parkingowe w parterach budynków mieszkalnych - pod centralnym dziedzińcem przekrytym  
na poziomie pierwszej kondygnacji i obudowane wokół dziedzińca usługami w parterach budynków 
mieszkalnych.  
Projekt przewiduje realizację około 1800 miejsc parkingowych dla rowerów, zgodnie z postulowanym 
wskaźnikiem 2 miejsca dla rowerów na 1 mieszkanie. Miejscami parkowania dla rowerów będą 
rowerownie w parterach poszczególnych budynków, a także wiaty ze stojakami na rowery zlokalizowane 
przy elewacjach budynków usytuowanych przy placach i przy innych przestrzeniach wspólnych. 
 
Opis przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych. 
W projekcie przewidziano wykonanie budynku w konstrukcji żelbetowej, fundamenty jako monolityczne 
ławy żelbetowe, układ konstrukcyjny ze ścianami prefabrykowanymi, wylewanymi na mokro lub 
murowanymi, stropy prefabrykowane jako płyty kanałowe lub filigranowe żelbetowe uzupełniane 
wylewanymi na mokro, trzony komunikacyjne prefabrykowane, balkony prefabrykowane żelbetowe, jako 
konstrukcje podwieszane niezależne stabilizowane łącznikami z konstrukcją budynku. Montaż 
elementów przewidziano żurawiami samojezdnymi lub żurawiem stacjonarnym. Ewentualne 
betonowanie stropów przy wariancie stropów wykonywanych przy użyciu płyt filigranowych przewidziano 
jako mechaniczne przy pomocy pomp do betonu. Ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne ustawiane i 
stabilizowane podporami stalowymi. Systemowa decyzja o braku jakichkolwiek podpiwniczeń pozwala 
na oszczędności w zakresie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz obniża koszty 
eksploatacji budynku. Opisana powyżej technologia wykonania konstrukcji nośnej budynku została 
przedstawiona jako rozwiązanie przykładowe i nie wyklucza stosowania innych wariantów. 

 
Widok 3      Widok 1 
Informacja o przewidywanym koszcie budowy netto za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań,  
z pokazaniem wpływu przyjętych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych  
i instalacyjnych na koszty realizacji inwestycji. 
Przewiduje się koszt budowy netto wg przyjętych rozwiązań na 3040 złotych netto/m2 powierzchni 
użytkowej mieszkań w wariancie podstawowym. 
Wpływ przyjętych rozwiązań architektonicznych na koszty realizacji inwestycji. 
Decyzja o braku podpiwniczenia w budynkach mieszkalnych generuje oszczędność kosztu budowy 
wynoszącą ok. 168 złotych netto/m2 powierzchni użytkowej. Dzięki zaprojektowanej strukturze budynku 
bez podpiwniczenia posadzka parteru może zostać wykonana jako izolowana termicznie i 
przeciwwilgociowo podłoga na gruncie, co generuje oszczędność kosztu budowy wynoszącą ok. 34 
złotych netto/m2 powierzchni użytkowej.  
Wpływ przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych na koszty realizacji inwestycji. 
Decyzja o prefabrykacji elementów konstrukcyjnych: stropy jako płyta prefabrykowana kanałowa, trzony 
komunikacyjne jako prefabrykowane segmentowe wraz z biegami i spocznikami daje ok. 12 % 
oszczędności kosztów wykonania wyżej wymienionych elementów w stosunku do rozwiązań z żelbetu 
monolitycznego, co przekłada się na oszczędność kosztów budowy w wysokości ok. 64 złotych netto/m2 
powierzchni użytkowej 
Naturalnie do wszystkich podawanych kwot w polskich złotych netto należy doliczyć podatek VAT 
według aktualnych przepisów. 

Wpływ przyjętych rozwiązań instalacyjnych na koszty realizacji inwestycji. Nie przyjęto rozwiązań 
instalacyjnych mających wpływ na ewentualne obniżenie kosztów realizacji inwestycji, natomiast 
rekomendujemy realizację przez Inwestora odwiertów geotermalnych, najpierw próbnego, a w wypadku 
pozytywnych rezultatów – kilku odwiertów umożliwiających korzystanie z wody ciepłej (o temperaturze 
powyżej 40°C) lub gorącej (o temperaturze powyżej 55°C) do celów higieniczno-sanitarnych lub, jeśli 
możliwe, grzewczych z nadzieją na częściową samowystarczalność energetyczną modelowego osiedla 
mieszkaniowego Spacerowa I w Krakowie 

Widok 5   
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Załącznik nr 11  
do Regulaminu Konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję zagospodarowania osiedla 

mieszkaniowego Spacerowa I w Krakowie 
Tabela 1. Zestawienie danych o powierzchni działki (terenu opracowania): 

w1 Powierzchnia działki (terenu opracowania) 177 931 m2 
100% 

 w tym:  

 w1.1 Powierzchnia zabudowy 39 430 m2 
22,2 %  

  w tym:   

  w1.1.1 Powierzchnia zabudowy budynkami mieszkalnymi 17 780 m2 

10,0 %   

  w1.1.3 Powierzchnia zabudowy budynkami i urządzeniami 
usługowymi 

21 560 m2 

12,1 %   

  w1.1.3 Powierzchnia zabudowy (inna niż wyżej wymieniona) 
NALEŻY WYMIENIĆ JAKI TYP ZABUDOWY 

m2 

%   

 w1.2 Powierzchnia utwardzona  49 070 m2 

27,6 %  

  w tym:   

  w1.2.1 Powierzchnia utwardzona 
(drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe) 

17 590 m2 

9,9 %   

  w1.2.2 Powierzchnia utwardzona 
(chodniki piesze, place zabaw) 

31 480/ m2 

17,7 %   

  w1.2.3 
Powierzchnia utwardzona  
(inna niż wyżej wymienione) 
NALEŻY WYMIENIĆ JAKI TYP ZAGOSPODAROWANIA 

m2 

%   

 w1.3 Powierzchnia zieleni (obmiar fizyczny) 114 580 m2 

64,4 %  

  w tym:   

  w1.3.1 Powierzchnia zieleni na gruncie rodzimym 
(obmiar fizyczny) 

83 840 m2 

47,1 %   

  w1.3.2 Powierzchnia zieleni na dachach 
(obmiar fizyczny) 42 260 m²    

  w1.3.3 
Powierzchnia zieleni inna  
(obmiar fizyczny) 
Powierzchnia biologicznie czynna wód powierzchniowych 

5590 m2 

3,1 %   

  w1.3.4 Powierzchnia biologicznie czynna  
(obmiar wg § 3 pkt 22 rozp. ws. war. techn.) 

106 960 m2 

60,1 %    
 

Należy podać następujące dane: 

Powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) – 60 899 m² 

Powierzchnia użytkowa usług (PUU) w parterach budynków mieszkalnych – 4872 m² 

Powierzchnia użytkowa usług (PUU) w budynkach usługowych wolnostojących – 36 299 m² 

Powierzchnia całkowita (PC) części nadziemnej w budynkach mieszkalnych (w tym usługi w parterach) – 97 420 m² 

Powierzchnia całkowita (PC) części podziemnej w budynkach mieszkalnych – 5620 m² (garaże pod dziedzińcami) 

Wskaźnik wykorzystania powierzchni całkowitej części nadziemnej w budynkach mieszkalnych (PUM+PUU/PC) – 
67,5 % 

Liczba miejsc postojowych ogółem – 2560 

Liczba miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej: 

a) w garażu podziemnym  – 280 (w poziomie parteru budynków mieszkalnych) 
– 180  (w budynkach usługowych) 

b) w garażu wielostanowiskowym otwartym nadziemnym  - 240 
c) na terenie - 540 
d) Łącznie: 1240 

Liczba miejsc postojowych dla usług: 

a) w garażu podziemnym  - 1110 
b) w garażu wielostanowiskowym otwartym nadziemnym  - 0 
c) na terenie – 210 
d) Łącznie: 1320 

Liczba miejsc postojowych dla rowerów: 

a) w terenach mieszkaniowych: 1210 
b) w terenach usługowych: 590 
c) łącznie: 1800 

UWAGA: 
Zestawienie danych (w tym w Tabeli nr 1) należy bilansować do wskaźników dla terenów wyznaczonych w 
mpzp, tj.: należy bilansować wskaźniki do parametrów dla terenów 3U.3 i 3U.6, zieleń (pbc) także do terenów 
ZP i WS. 

Tabela 2. Zestawienie danych o strukturze i powierzchni mieszkań: 
 

Kategoria mieszkań 
Liczba 

mieszkańców  
w jednym 

mieszkaniu 

Metraż 
mieszkania 
min.-max. 

Średnia 
powierzchnia 
mieszkania 

Liczba 
mieszkań 

Liczba 
mieszkańców 

w 
mieszkaniach 

danej 
kategorii 

Udział % 
mieszkań Powierzchnia Udział % 

mieszkań Powierzchnia 

  os. m2 m2 szt. os. % m2 % m2 
M1 PD+AK 1 26,6-30,4 27,3 32 32 2,7 873,6 1,4  

PD+K 1 31,2-34,0 32,8 20 20 1,7 656,0 1,1 1 529,6 

M2 PD+AK+1S 2 34,4-49,6 39,1 400 800 34,1 15 640,0 25,7  
PD+K+1S 2 36,4-56,0 42,5 65 130 5,6 2 672,5 4,5 18 0312,5 

M3 PD+AK+2S 3 56,1-63,5 57,6 169 507 14,4 9 734,4 16,0  
PD+K+2S 3 61,2-66,8 62,2 401 1203 34,2 24 942,0 41,0 34 676,4 

M4 

PD+K+3S 4 72,8-78,0 74,0 85 340 7,3 6 290,0 10,3  
PD+AK+3S 4         
PD+AK+4S 5         
PD+K+4S 5        6 290,0 

           
 Razem   51,96 1172 3032 100 60 899,0 100 60 899,0 

Oznaczenia: 
PD – pokój, K – kuchnia, AK – aneks kuchenny, S – sypialnia. 
 
UWAGA: 

Jeśli Uczestnik konkursu zaproponuje w pracy konkursowej inną strukturę mieszkań należy zamieścić to w 
tabeli 

 


