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Lokalizacja

Południowo - zachodnia część Krakowa
Dzielnica VIII - Skotniki
ul. Skotnicka przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 7
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Stan istniejący 

Park podworski w Skotnikach, w bezpośrednim otoczeniu szkoły
i pętli autobusowej. Na terenie znajdują się trzy zaniedbane
zbiorniki wodne.
Teren cenny przyrodniczo, ze względu na występowanie kumaka
nizinnego (Bombina bombina).
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Historia 

Uwarunkowania historyczne:
dawny park dworski z XIX objęty ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 42.E-1.
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Polityka Miasta – planowanie przestrzenne 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 42.ZP.1 oraz 
42.ZP.2 

• dawny park dworski z XIX objęty ochroną 
konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków, oznaczony na rysunku planu symbolem 
42.E-1;

• w wyznaczonym terenie 42.ZP.2 przy ul. Skotnickiej 
znajduje się kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej z 1888 r. objęta ochroną konserwatorską 
ujęta w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 42.E-2;

• w terenach 42.ZP.1 i 42.ZP.2 dopuszcza się 
prowadzenie prac konserwatorskich i 
restauratorskich;

• zakaz lokalizacji budynków w terenach;
• minimalny wskaźnik terenu biologicznego 80% ;
• podstawowe przeznaczenie pod publicznie 

dostępne parki.



Kraków
Struktura własności 

Teren wskazany w MPZP na cele 
publiczne

Możliwość pozyskania terenu do 
zasobów GMK
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Uwarunkowania – analiza problemu 
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Założenia projektowe 

• racjonalne gospodarowanie wodą

• renaturyzacja (oczyszczanie, estetyka)

• bezpieczeństwo

• rekreacja/edukacja

Rys. Agnieszka Królik



Kraków
Rozwiązania projektowe 

Gospodarowanie wodą:
• zasilanie stawów wodą opadową
• zasilanie stawów wodą z Potoku  Pychowickiego
• budowa połączeń wymuszających przepływ i stałe zasilanie w 

wodę wszystkich trzech stawów
• zagospodarowanie w obszarze pasa drogowego wody opadowej z 

zatoki autobusowej w niecce chłonnej

Zagospodarowanie terenu:
• podział na strefy funkcjonalne: edukacyjna, rekreacyjna, 

przyrodnicza
• utworzenie użytku ekologicznego
• wprowadzenie ciągów spacerowych, zielonych wiat, elementów 

edukacyjno-zabawowych i dodatkowych elementów małej 
architektury

Rys. Agnieszka Królik
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Program funkcjonalno-przestrzenny

Rys. Agnieszka Królik
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Projekt gospodarowania wodą
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Projekt gospodarowania wodą



Projekt gospodarowania wodą



Schemat przestrzenny gospodarowania wodą 

Rys. Agnieszka Królik
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Projekt gospodarowania wodą

• woda opadowa z części połaci dachowej szkoły
Odłączenie rur spustowych od instalacji kanalizacji ogólnospławnej i skierowanie jej powierzchniowo suchymi potokami do 
stawu „1”

Powierzchnia dachu____________________430 m2

Powierzchnia zredukowana dachu ________387 m2

Natężenie deszczu 5% __________________286 dm3/(s*ha)
Czas trwania deszczu___________________15 min
Wysokość opadu______________________25,74 mm
Ilość wody do zagospodarowania _________9,96 m3

Średnia wielkość przepływu _____________5,53 dm3/s

• przejęcie części wody opadowej z kanalizacji deszczowej
Budowa rurociągu odpływowego ze studni kanalizacji deszczowej o rzędnych 225.52/222.65 zlokalizowanej w obszarze 
wjazdu w zatokę autobusową. Ujęcie wody opadowej wykonać na rzędnej minimum 30 cm powyżej dna kanału (kinety). 
Takie podłączenie pozwoli pozyskać wodę czystą, wolną od nadmiaru zawiesiny a tym samym pozwoli zrezygnować z części 
osadnikowej systemu podczyszczania  pod warunkiem regularnego (przynajmniej jeden raz w roku) czyszczenia  ostatnich 
dwóch (przed ujęciem) odcinków kanału deszczowego. Ujęcie wód opadowych wymaga budowy filtra dolomitowo-
wapiennego na wlocie do stawu. 

Wymaga weryfikacji rzeczywistych rzędnych dna kanału deszczowego i dna stawu „1”

Zasilanie stawów wodą opadową
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Zasilanie stawów wodą z Potoku Pychowickiego

Budowa odnogi Potoku Pychowickiego do stawu „1” (nr 1) przez działkę nr 125/5 obr. 41 Podgórze,

przeznaczoną w mpzp pod zieleń publiczną. Budowa wymaga wykonania przepustu pod ul. Skotnicką.

Zasilenie w wodę odnogi Potoku będzie wymagało wykonania zastawki na Potoku poniżej odnogi. Zastawka

pozwoli na dowolną regulację wielkości przepływu wody w odnodze i w konsekwencji regulację ilości wody

doprowadzanej do stawów. W zależności od potrzeb możliwe będzie uzupełnienie w stawach jedynie

deficytu wody w okresach obniżonych stanów wód gruntowych. W przypadku pogarszania się stanu wody w

stawach przy braku stałego przepływu możliwe będzie doprowadzenie do stawów wody w ilości

zapewniającej stały nienaruszalny (niezbędny do utrzymania życia biologicznego) przepływ. Staw „3” jest

stale zasilany wodą (najprawdopodobniej drenażową) z sąsiedniej nieruchomości.

Projekt gospodarowania wodą
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Budowa połączeń wymuszających przepływ i stałe zasilanie w wodę 
wszystkich trzech stawów

Wg dostępnych materiałów historycznie dwa stawy Dworskie („1” i „2”) były ze sobą połączone otwartym

kanałem. Proponuje się odtworzenie tego połączenia kanałem otwartym. Połączenie stawu „2” ze stawem

„3” proponuje się wykonać za pomocą podziemnego rurociągu z zastosowaniem „mnicha” (budowla

hydrotechniczna służąca do piętrzenia i regulowania przepływu wody w stawach). Mnich wykonać w miejscu

występowania wysokiej roślinności wodnej, w sposób gwarantujący by był mało widoczny lub niewidoczny

dla użytkowników parku. Stawy „1” i „2” mają zwierciadła wody na tym samym lub bardzo zbliżonym

poziomie. Z uwagi na wymagania bytowe kumaka (odtworzenie populacji w stawie „2”) mnich winien być

zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie dopływu ze stawu „1”, aby zminimalizować ryzyko przepływu wody w

całej objętości stawu „2” umożliwiając jednocześnie stabilizację poziomu zwierciadła wody.

Projekt gospodarowania wodą
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Zagospodarowanie w obszarze pasa drogowego wody opadowej z zatoki 
autobusowej w niecce chłonnej

Korekta niwelety zatoki pozwalająca na skierowanie wody opadowej z nawierzchni uszczelnionej zatoki

autobusowej do niecki chłonnej zorganizowanej w miejscu zieleni w centralnej części zatoki.

Powierzchnia uszczelniona zatoki______________________984 m2

Powierzchnia zredukowana zatoki _____________________885,6 m2 + 665 m2

Natężenie deszczu _________________________________5%  286 dm3/(s*ha)

Czas trwania deszczu_______________________________15 min

Wysokość opadu__________________________________25,74 mm

Ilość wody do zagospodarowania ____________________39,89 m3

Powierzchnia wyspy_______________________________665 m2

Minimalna pojemność retencyjna niecki chłonnej________39,89 m3

Minimalna pojemność rzeczywista niecki chłonnej_______79,77 m3

Minimalna miąższość wypełnienia warstwy retencyjnej (żwirowej)____12 cm

Projekt gospodarowania wodą



Inspiracje – propozycje nasadzeń



Staw I – roślinność szuwarowa 
z przewagą gatunków wysokich

Mozga trzcinowata, pałka wąskolistna, kosaciec żółty, manna mielec, krwawnica pospolita



Staw II – roślinność szuwarowa 
siedlisk kumaka nizinnego

Żabieniec babka wodna, ponikło błotne, jeżówka gałęzista



Staw III- roślinność szuwarowa 
z naciskiem na bioróżnorodność

Tatarak zw., turzyca pospolita, boberek trójlistkowy, sadziec konopiasty, mozga trzcinowata



Roślinność zbiorowisk łąk wilgotnych 
i zmiennowilgotnych

Śmiałek darniowy, tojeść rozesłana, bodziszek błotny, bodziszek łąkowy, bodziszek żałobny



Roślinność zbiorowisk łąk świeżych 

Tymotka łąkowa, babka lancetowata, krwawnik pospolity, 



Rondo- roślinność odporna na suszę 
i czasowe zlewanie

Śmiałek darniowy, mietlica rozłogowa, turzyca owłosiona, kostrzewa trzcinowata



Zielone wiaty: 
autobusowa, rowerowa, Toi Toi

Wiciokrzew pomorski



Inspiracje – zagospodarowanie terenu



Wizualizacja 

Źródło: Źródło: Beta-Architecture
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• Uzgodnienie z MPWiK przejęcie wody opadowej z kanalizacji deszczowej

• Uzgodnienie z PGW Wody Polskie budowy odnogi potoku i poboru wody do zasilania stawów

• Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód i budowę i przebudowę urządzeń wodnych

• Uzgodnienie z ZDMK budowy przepustu dla odnogi potoku

• Uzgodnienie inwestycji z Małopolskim WKZ Weryfikacja i ewentualna legalizacja dopływu wód drenażowych 
do stawu „3”

• Konsultacja/uzgodnienie projektu z herpetologiem

• Zobowiązanie właściciela nieruchomości Skotnicka 84 do przebudowy przepustu pod zjazdem  (Ustaw o 
drogach publicznych Art. 30. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, 
należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi)

• Doprowadzić do zmiany lokalizacji przenośnych toalet (TOYTOY) z terenu parku

Wymagane uzgodnienia i inne
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Dziękujemy 
za uwagę  


