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Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu

- rozwiązania techniczne
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PARK KLEPARSKI

Powierzchnia parku: 3,57 ha.

Lokalizacja: ul. Prądnicka, Kamienna, dookoła Fortu Kleparz.

Obecna funkcja parku: wyłącznie komunikacyjna – na 

przebiegu dojścia pieszego i rowerowego do węzłów 

komunikacji publicznej (ul. Prądnicka, aleja Juliusza 

Słowackiego, pętla tramwajowa „Dworzec Towarowy” i do 

dworca kolejowego Kraków Główny).

Park jest zabytkowy – każde działanie wymaga uzgodnienia z 

konserwatorem zabytków.

Obszar nie posiada planu miejscowego – w opracowaniu 

mpzp dla obszarów przyrodniczych.



Dostępność terenów 
zieleni

PARK KLEPARSKI

Struktura 
własnościowa

Zasięg obszaru 
utrzymywanego przez ZZM 
w Krakowie

Zieleń zinwentaryzowana 
przez ZZM w Krakowie



Kierunki rozwoju i zarządzania terenami 
zieleni w Krakowie 
– koncepcja terenów zieleni

Mapa hałasu 

PARK KLEPARSKI



STAN ISTNIEJĄCY
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DIAGNOZA

PARK KLEPARSKI

1 – ZALEWANIE ŚCIEŻEK

2 – PRZEDEPTY

3 – HAŁAS

4 – NISKA ESTETYKA

5 – DYSHARMONIJNY BUDYNEK 
DO ZAGOSPODAROWANIA

6 – DUŻE USZCZELNIONE POWIERZCHNIE



ANALIZA ZLEWNI
PARK KLEPARSKI

obiekt planowanego centrum 
ogrodniczo-edukacyjnego 
„Ogrody Kleparskie”, dla 
którego wykonano obliczenia w 
celu zaprojektowania ogrodów 
deszczowych 

miejsca 
zbierania się 
wód opadowych



WSKAZANIA DO REALIZACJI ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

1. PRZYWRÓCENIE FUNKCJI PARKOWYCH I REKREACYJNYCH

2. ORGANIZACJA I URZĄDZENIE CENTRUM OGRODNICZO-EDUKACYJNEGO 

„OGRODY KLEPARSKIE”

3. REORGANIZACJA UKŁADU KOMUNIKACJI PIESZEJ

4. PODKREŚLENIE HISTORYCZNEJ/ZABYTKOWEJ GENEZY MIEJSCA  

PARK KLEPARSKI



ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE PARK KLEPARSKI

1. BUDYNEK CENTRUM OGRODNICZO-
EDUKACYJNEGO „OGRODY KLEPARSKIE”

2. ISTNIEJĄCY WARSZTAT SAMOCHODOWY

3. SKARPA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

4. OTOCZENIE BUDYNKU WRAZ Z WYSTAWĄ 
PLENEROWĄ CENTRUM OGRODNICZO-
EDUKACYJNEGO

5. PSI WYBIEG

6. TRAWNIK DESZCZOWY, 
KRÓTKOOKRESOWO ZALEWANY

7. ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

8. ŚCIEŻKA W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO 
PRZEDEPTU

9. WYMIANA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI NA              
ROZBIERALNĄ 

10. OGRÓD SKALNY

11. ZIELONE TOROWISKO TRAMWAJOWE
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ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
- OTOCZENIE BUDYNKU CENTRUM 
OGRODNICZO-EDUKACYJNEGO „OGRODY 
KLEPARSKIE”

PARK KLEPARSKI

1. OGRÓD DESZCZOWY W GRUNCIE

2. OGRÓD DESZCZOWY W POJEMNIKU

3. BECZKA NA DESZCZÓWKĘ

4. TARAS DREWNIANY

5. NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA

6. TARAS POD PERGOLĄ
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Podniesiony odpływ wody 
z wykorzystaniem syfonu

Dla projektowanego ogrodu deszczowego 

czas zatrzymania wody wynosi:

• 8 dni - dla deszczu średniego

• 1 dzień dla deszczu miarodajnego 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU WÓD OPADOWYCH:

• Sprowadzenie wód poprzez odwodnienie liniowe do 

niecki infiltracyjnej 

• Zmiana nawierzchni ścieżek na przepuszczalne z 

zastosowaniem nawierzchni np. EKOWAY firmy 

POLTRADE

• Zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku –

wykorzystanie ich na potrzeby centrum ogrodniczo-

edukacyjnego „Ogrody Kleparskie”



Otoczenie budynku centrum 

ogrodniczo-edukacyjnego „Ogrody 

Kleparskie”: 

• Kameralny plac z siedziskami przed 

budynkiem

• Wystawa plenerowa wzdłuż 

ogrodzenia psiego wybiegu

• Ogródki pokazowe – edukacyjne dla 

dzieci

• Wodny plac zabaw dla dzieci

• Ogrody deszczowe



Otoczenie budynku centrum ogrodniczo-edukacyjnego „Ogrody Kleparskie”: 

Propozycje nasadzeń

- ogród deszczowy w gruncie (kompozycja żółto-fioletowa)

Tojeść kropkowa (30-40 cm, 
czerwiec-lipiec)

Kosaciec żółty (100 cm, maj-
czerwiec)

Mięta nadwodna (85 cm, lipiec-
wrzesień)

Narecznica samcza (35 cm-150 
cm)

Rdest wężownik (80 cm, maj-
lipiec)

Turzyca ptasie łapki (10 cm)



Jaskier ostry (50 cm-1 m, maj-
czerwiec)

Turzyca sina (30 cm)Kosaciec syberyjski (100 cm, 
czerwiec)

Niezapominajka błotna (20-40 cm, 
maj-wrzesień)

Tojeść rozesłana (płożąca, 
czerwiec-sierpień)

Otoczenie budynku centrum ogrodniczo-edukacyjnego „Ogrody Kleparskie”

Propozycje nasadzeń

- ogród deszczowy w pojemniku (kompozycja żółto-niebieska):



Otoczenie budynku centrum ogrodniczo-edukacyjnego „Ogrody Kleparskie”: 

Propozycje nasadzeń

Mur budynku centrum wraz z pergolą:

Hortensja pnąca ‘Mirranda’

Żywopłot osłaniający warsztat mechaniczny: 

Cis pospolity (do 2 m, zimozielona, osobniki 
męskie)



Budynek centrum ogrodniczo-edukacyjnego „Ogrody Kleparskie”

• Adaptacja na nową funkcję: edukacyjną, szkoleniową, ekologiczną

• brak zielonego dachu ze względu na konstrukcję obiektu, 

• zbieranie wody z dachu i ich wykorzystanie na kilka sposobów (ogrody 

deszczowe w skrzyniach, w gruncie, do beczki w celu podlewania)



Runianka japońska (10 cm-20 cm, 
maj, zimozielona)

Trzmielina Fortune’a ‘Coloratus’ (20 
cm-30 cm, tworzy zimozielone 
kobierce, zimą wybarwia się na 
czerwono)

Barwinek pospolity (10 cm, maj, 
zimozielony)

Bergenia sercowata (20 cm-50 cm, 
kwiecień-maj)

Pragnia syberyjska (10 cm-20 cm, 
maj-czerwiec, zimozielona, 
okrywowa, wyjątkowo 
tolerancyjna)

Wystawa plenerowa centrum ogrodniczo-edukacyjnego „Ogrody Kleparskie”: 

Propozycje nasadzeń

- Rabata bylinowa wzdłuż ścieżki prowadzącej od ul. Prądnickiej do budynku centrum



Psi wybieg: 

• Izolacja od strony ścieżki wejściowej do budynku 

centrum ogrodniczo-edukacyjnego „Ogrody 

Kleparskie”

• Doposażenie w urządzenia, np. do agility

Propozycja nasadzeń: 

• Dereń biały ’Aurea’ – wzdłuż ogrodzenia od strony 

wschodniej (centralna część parku)

• Bluszcz pospolity – od strony ścieżki wejściowej



Trawnik deszczowy, krótkookresowo zalewany (może być koszony!!!):

• Mietlica rozłogowa

• Kostrzewa trzcinowata

• Tojeść rozesłana

• Śmiałek darniowy

• Turzyca owłosiona

• Oman łąkowy

• Jaskier rozłogowy

• Rzepicha leśna



Ścieżka pieszo-rowerowa:

• Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż 

północno-wschodniej granicy parku)



Komunikacja piesza: 

• Zróżnicowanie nawierzchni ścieżek w tym:

– rozbieralne z podwyższoną wytrzymałością w miejscu przebiegu 

ciepłociągu 

– przepuszczalne/infiltracyjne na pozostałych

• Przeprofilowanie przebiegu ścieżek 

• Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż północno-wschodniej granicy 

parku)



Suchodrzew tatarski ‘Arnold Red’ (2-3 m) 
- przy nowo powstałej ścieżce pieszo-
rowerowej (w miejscu przedeptu)

Irga drobnolistna (15 cm, płożąca, 
zimozielona)

Cis pospolity (do 2 m, zimozielony, 
czerwona osnówka często zjadana przez 
ptaki, zimozielony)

• Nasadzenia na skarpie przy torowisku

Zielone torowisko tramwajowe 

- obsadzenie roślinnością przestrzeni między szynami 

Propozycje nasadzeń:

• Żywopłot na szczycie skarp:



Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu

Rozwiązania techniczne – projekt Parku Kleparskiego w Krakowie

Opracowanie:
Justyna Wolna
Nina Mierzwa
Renata Klimek
Katarzyna Bondek
Katarzyna Rajss-Kałużna
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