
III. Analiza zasobu krajobrazowego 

 

1. Metoda opracowania  

Plan ochrony parku kulturowego znacznie rozszerza regulowaną ustawowo postać i 

zawartość planu miejscowego, dlatego też w jego części studialnej wykorzystano inną metodę 

podziału, waloryzacji i określenia wytycznych, niż w materiałach wyjściowych planu miejscowego. 

Podział obszaru Parku Kulturowego dla potrzeb planu ochrony oparto o kryteria morfologiczne, 

traktowane, jako zapis przeszłych i trwających tu procesów. Podział taki pozwolił na zdefiniowanie 

obszarów o wewnętrznie spójnych cechach, łączących jednak różne części składowe miejskiego 

krajobrazu. W miejsce mechanicznego podziału na ulice, bloki zabudowy i obszary zieleni – uzyskano 

obszary spójne pod względem genezy, użytkowania, form, wielkości obiektów – a co za tym idzie, o 

zbliżonych uwarunkowaniach i problemach nie tylko konserwatorsko-ochronnych czy widokowych, 

ale także np. społecznych, czy też związanych z intensywnością ruchu turystycznego.  

Obszary o zbliżonych cechach określono, jako zespoły wnętrz architektoniczno-

krajobrazowych ZWA-K, gdyż składają się z różnych wizualnie, lecz wzajemnie komplementarnych 

wnętrz – ulic, placów, skrzyżowań, ogrodów śródblokowych, dziedzińców itp. 

Zespoły wnętrz o podobnych cechach połączono w większe obszary, nazwane modelami 

krajobrazowymi obszaru ulicy Krupówki. O ich tożsamości i odrębności stanowią zarówno różnice w 

strukturze zabudowy, jak i różne skalowo oraz znaczeniowo aspekty widokowe. Ekspozycja, a więc 

szczegółowe określenie najważniejszych otwarć i powiązań widokowych jest kolejną cechą 

specyficzną planu ochrony parku kulturowego, odróżniającą go od innych dokumentów, np. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 Poszczególne fragmenty miasta, wynikłe z tak przyjętych metod podziału, oceniono pod 

względem wartości historycznych i współczesnych, uwzględniając przy tym kierunki i tempo 

kształtujących je przemian.  

Podział krajobrazu obszaru ulicy Krupówki na elementy podstawowe wraz z uzasadnieniem 

kryterium podziału w przyjętej metodzie pracy odpowiada przedmiotowi ochrony parku 

kulturowego, którym jest krajobraz zabytkowy. Krajobraz, będący fizjonomią, obliczem środowiska, 

jest najbardziej widocznym, najbardziej ogólnym …i równocześnie… najbardziej dosłownym - zapisem 

procesów rozgrywających się w przeszłości i trwających obecnie.  

 Ogólny charakter przedmiotu pracy skłonił do innego ujęcia obszaru Krupówek w 

Zakopanem, niż pozornie jedyny, opierający się na podziale administracyjno-własnościowym lub 

funkcjonalnym. Pierwszy kieruje się wyłącznie granicami własności, drugi – rozgraniczeniem np. na 

ulice, podwórka, place, budynki mieszkalne, usługowe itp.  

Przyjęte w ślad za takimi podziałami, metody wydzieleń, stosowane np. przy sporządzaniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mimo iż pozornie oczywiste  

i najprostsze, rodzą od samego początku trudności warsztatowe, a następnie kompetencyjne na 

poziomie decyzji w procesie zarządzania. Np. ulica, dla której najistotniejszą rolę odgrywają fasady 

otaczających budynków, jest od nich sztucznie oddzielona, albowiem fasady przynależą do budynków 



(bloków zabudowy), przylegających do ulic. Podejmowane różne, niekoniecznie spójne decyzje, różne 

dla różnych obiektów (kwartałów), otaczających ulicę lub plac, rokują niedobrze harmonii wyglądu 

podstawowego wnętrza miejskiego, jakim jest ulica. 

 

2. Identyfikacja wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (WAK) i ich zespołów (ZWAK) - 

podział krajobrazu Krupówek na elementy podstawowe wraz z uzasadnieniem kryterium 

podziału 

Zespół wnętrz architektoniczno-krajobraz to obszar zawierający podobne do siebie wnętrza. 

Przy analizie krajobrazowej najistotniejsze jest podobieństwo formy, kompozycji – a więc postaci 

wnętrz. W nich, bowiem zapisana jest ich geneza, przeszłość, wszelkie przemiany. Pod względem 

postaci – wyglądu, wnętrza ulic różnią się jednak zasadniczo od wnętrz placów, te zaś – od podwórek 

czy ogrodów śródblokowych.  Nie można ich, więc porównywać łącznie, lecz w ramach 

poszczególnych typów. Tak, więc, w ramach jednego ZWAK podobne są między sobą ulice, podwórka, 

ogrody itp. Będą one oczywiście nieco różne od ulic, placów czy ogrodów z innego ZWAK. Różnice 

pomiędzy zespołami wynikają wprost z uwarunkowań lokalizacyjnych, z historii, ekonomii, warunków 

społecznych itp. Jednakże dla potrzeb tego uproszczonego studium nie porównujemy geograficznych 

historycznych, przestrzennych, ekonomicznych czy społecznych przyczyn tych różnic, lecz tylko ich 

skutki. 

Dla określenia ZWAK konieczna było rozeznanie terenu, z wykorzystaniem współczesnych i 

historycznych map, niezwykle bogatej ikonografii, zdjęć lotniczych i wszelkich dostępnych opracowań 

katalogowo-porównawczych, w których ujęto różne typy i aspekty krajobrazu miasta.  

W kategorii wnętrz ulic i placów zidentyfikowano 18 zespołów wnętrz charakterystycznych, które 

ukazano wraz z najważniejszymi cechami kompozycyjnymi. 

 

 



 

Plansza 1. Zasób Zespoły wnętrz architektoniczno-krajobrazowych 

Określono cechy owych wiodących wnętrz. Każdy typ wnętrza określono też piktogramem w kręgu. 

Piktogramy, ilustrujące dominujące w danym ZWAK lub WAK/J typy wnętrz wprowadzono na mapę 

dla natychmiastowej orientacji na planszy.  

Zespoły wnętrz architektoniczno-krajobrazowych też mogą być pokrewne. Ułożenie hierarchii, a co za 

tymi idzie łatwość orientacji w rozmieszczeniu ZWAK w mieście, zaś w przyszłości – zarządzania 

skłoniło do określenia struktury wyższego rzędu – Modeli Krajobrazu Obszaru Krupówki.   

 Model krajobrazu to duża, niejednorodna struktura. Występujące  w niej elementarne części 

krajobrazu (ZWAK, WAK/J) są pokrewne, choć nie jednolite genetycznie i formalnie. Ponadto jednak 

sposób użytkowania, aktywności, tempo przemian też jest pokrewne. Dlatego też pojęcie Modelu 

Krajobrazu, jako nadrzędne w stosunku do ZWAK, należy też rozumieć jako obszar występowania 

zjawisk, które są typowe dla grupy pokrewnych ZWAK. Procesy przemian, rozgrywające się w 



scenografii każdego z modeli zaczęły się od momentu powstawania zmaterializowanej w nim 

działalności i trwają od bardzo dawna. Struktura, forma i treść dzieł człowieka i przyrody, 

współtworzących, ale i „współniszczących” to, co zostało dziś zarejestrowane we wnętrzach i ci 

zespołach, jest ściśle uzależniona od okresu, sposobu, długotrwałości przemian i innych historycznych 

uwarunkowań. Dlatego Każdemu z wydzielonych modeli krajobrazu przyporządkowano jego syntezę 

przemian historycznych, nazwaną Modelem retrospektywnym. Jego rodzaj związany jest z 

dzisiejszym odbiorem dominujących na jego obszarze form i treści.  

Rodzaj M(ontumentalny) występuje wtedy, gdy krajobraz w obrębie danego modelu ukształtowany 

został jako wielki, pod względem skali, formy, treści i znaczenia, najbardziej wyrazisty.  

Rodzaj It(intelektualny) występuje wtedy, gdy krajobraz ukształtowany został jako ważny pod 

względem treści i znaczenia (szczególnie ważnych z naukowego punktu widzenia), lecz mniej 

wyrazisty. 

Rodzaj E(mocjonalny) występuje wtedy, gdy krajobraz ukształtowany został przede wszystkim jako 

nośnik treści, oddziałujący dziś głównie na emocje, często mniej istotny z naukowego punktu 

widzenia. 

Rodzaj Ic(intencjonalny) występuje wtedy, gdy krajobraz ukształtowany został jako istotny nośnik 

treści i znaczenia, lecz na tyle mało czytelny, iż wymaga chęci, wysiłku, a więc intencji jego odkrycia 

lub wskazania. 

Wyznacznik modelu retrospektywnego. W definicji modelu retrospektywnego występuje też 

wyznacznik wskazujący na stopień odporności na przemiany; dosłownie – na upływ czasu. Wynika on 

nie tylko z trwałości strukturalnej obiektów (a więc ich tworzywa), lecz także lokalizacji, funkcji, 

konotacji kulturowych itp. Określony jest umownie literą R i cyfrą. I tak R1 oznacza model najbardziej 

odporny na przemiany; R4 – najmniej (por rys.1.) 

 

3. Analiza krajobrazu obszaru ulicy Krupówki za pomocą zidentyfikowanych WAK i ZWAK 

 

Zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami wyodrębniania wnętrz architektoniczno-

krajobrazowych; ich delimitacja oraz dokonana przy ich zastosowaniu analiza krajobrazu obszaru 

ulicy Krupówki zilustrowana jest na planszy nr 1 i przedstawia się następująco: 

Wyodrębniono cztery zespoły wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (ZWAK), a 

mianowicie: 

1. ZWAK „Krupówki – Kościeliska”, w obrębie, którego znajdują się wnętrza ark: 

1.1. WAK „PęksowyBrzyzek” 

1.2. WAK „Kościeliska” 

1.3. WAK „Kulig” 
2. ZWAK „Krupówki-Kosciuszki”, w obrębie, którego znajdują się wnętrza ark: 

2.1. WAK „Kościół Najświętszej Rodziny” 

2.2. WAK „Staszeczkówka” 

2.3. WAK „Muzeum Tatrzańskie” 



2.4. WAK „Dom Turysty” 

2.5. WAK „Poczta” 

2.6. WAK „Granit” 

3. ZWAK „Krupówki-Plac Niepodległości” w obrębie, którego znajdują się wnętrza ark: 

3.1. WAK „Morskie Oko” 

3.2. WAK „Plac Niepodległości” 

3.3. WAK „Park Miejski” 

3.4. WAK „Litwor” 

4. ZWAK Krupówki-Zamojskiego”, w obrębie, którego znajdują się wnętrza ark: 

4.1. WAK „Kamienica Smiei” 

4.2. WAK „Wierchy” 

4.3. WAK „Bank” 

4.4. WAK „Poraj” 

 

- zatem łącznie siedemnaście wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, które zgodnie z ich 

tożsamością miejsca (Z. Myczkowski 1999, 2003) uzyskały nazwy od najbardziej 

charakterystycznych, „wiodących” w lokalnym krajobrazie kulturowym obiektów lub uformowań 

architektoniczno-urbanistycznych – nazwy identyfikacyjne. 

 Dla każdego z wyodrębnionych wnętrz ark określono wiodący typ krajobrazu, czyli jego 

identyfikację wynikającą z przeważającej ilości i stopnia zachowania obiektów kulturowych 

decydujących o wyrazie krajobrazowym poszczególnych fragmentów obszaru Parku Kulturowego 

obszaru ulicy Krupówki. Stanowi to drugi w zakresie metody WAK krok, niezbedny w dalszym toku 

analizy do określenia zarówno waloryzacji obszaru, jak i zdefiniowania wytycznych strefowych oraz 

działań kierunkowych i szczegółowych służących określeniu w finalnym etapie planu ochrony – jego 

ustaleń i dezyderatów w zakresie planowania krajobrazu.  

 

 

  



Wyodrębniono następujące typy krajobrazu 

 

Których przyporządkowanie do poszczególnych wnętrz ARK określono w tabeli zasobu krajobrazu, 

załączonej na końcu niniejszego opisu. 

Stosowny jej fragment zamieszczony poniżej ilustruje omawianą tu identyfikację typologii krajobrazu 

w poszczególnych WAK (kolumny 5 – 11) Mniejsza ilość „+” niż cztery oznacza występowanie cech 

innego typu krajobrazu, ale w statystycznym i faktycznym wyrazie krajobrazu w mniejszym stopniu 

niż typ wiodący. 

Dodatkowo w kolumnie 12. Określono identyfikacje wnętrz w odniesieniu do ich „dawnej” i obecnej 

tożsamości miejsca (Z. Myczkowski 1999, 2003) 

  



 

Lp. ZAPIS 
(KOD) 

Nr ZWAK Nr WAK Identyfikacja 
ZWAK WAK 

Ty
p
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Ty
p
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Ty
p
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Ty
p
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Ty
p

 5
 

Ty
p

 6
 

Ty
p

 7
 IDENTYFIKACJA 

HISTORYCZNA 
 I WSPÓŁCZESNA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12. 
1 I I/1 Pęksowy 

Brzyzek 
++ 
++ 

0 0 0 + 0 0 Pęksowy Brzyzek 
PĘKSOWY BRZYZEK 

 
2 I/2 Kościeliska 0 ++ 

++  
0 0 + 0 0 Kościeliska 

Kościeliska 
3 I/3 Kulig 

 
0 ++

++ 
0 0 0 0 0 Kulig 

NOWOTARSKA/ 
TARGOWICA 

4  
 

II 

II/1 Kościół Najśw. 
Rodziny 

 

0 0 ++
++ 

++ 0 0 0 Kościół Najśw. 
Rodziny 

KOŚCIÓŁ / 
ZAKŁADY MIĘSNE 

5 II/2 Staszeczkówka 0 0 + ++
++ 

0 0 0 Staszeczkówka 
PAWILONY 

 
6 II/3 Muzeum 

Tatrzańskie 
0 0 0 0 ++

++ 
0 0 Muz. Tatrzańskie 

MUZEUM 
TATRZAŃSKIE 

7 II/4 Dom Turysty 0 0 0 0 ++
++ 

0 0 Dom Turysty 
HOTEL ARIES 

 
 8 II/5 Poczta 0 0 0 ++ 0 ++

++ 
+ Trzaska 

POCZTA 
 

  9  Ii/6 Granit 0 0 0 ++ 
++ 

0 0 0 GRANIT 

10  
III 

III/1 Morskie Oko 0 ++ 0 0 0 ++ ++
++ 

Morskie Oko 
MORSKIE OKO 

 
11 III/2 Plac 

Niepodległości 
0 + 0 0 0 ++

++ 
+ Rynek 

PLAC 
NIEPODLEGŁOŚCI 

12 III/3 Park Miejski 0 0 0 0 + ++
++ 

0 Park Miejski 
PARK MIEJSKI 

 
13  III/ 4 Litwor 0 0 0 ++

++ 
0 0 0 Coctail Bar 

Litwor 

14 IV IV/1 kamienica 
Smiei 

0 + 0 0 0 ++ ++
++ 

Kamienica Śmiei  
KRUPÓWKI - 

STASZICA 
15 IV/2 Wierchy 0 ++

++ 
0 0 + + 0 Wierchy 

WATRA 
 

16  IV/3 Bank 0 0 0 ++ 
++ 

0 0 0 Rówień Krupowa 
Bank 

 
17  IV/4 Poraj 0 ++ 

++ 
0 0 0 0 0 Poraj 



 

Finalnym podetapem omawianego tu etapu „Zasób krajobrazowy” analizy krajobrazu metodą WAK 

jest przypisanie poszczególnym wnętrzom ARK  i ich zespołom wyżej mówionych modeli 

retrospektywnych i wyznaczników „odporności” krajobrazu na działanie czasu – przemiany, które na 

ogół maja zdecydowanie pejoratywny wyraz w krajobrazie, co dobitnie omówiono w części analizy 

historycznej niniejszego opracowania  

Posiadają one odpowiednio na rysunku planszy następujące oznaczenia podane na stronie następnej 

oraz stosowne przyporządkowanie w tabeli zasobu, zamieszczonej w całości na końcu opracowania, 

której fragment  również umieszczono poniżej. 

  



 

Na ostateczne przyporządkowanie danego modelu retrospektywnego danemu wnętrzu składa się 

ponadto określenie: 

- rodzaju wnętrza ze względu na budowę jego „ścian” (kolumna 19. tabeli):  
konkretne – pomiędzy 60 a 100% substancji materialnej ścian wnętrza uniemożliwiającej  

          widoczność poza wnętrze 
obiektywne – pomiędzy 30 a 60% substancji materialnej ścian wnętrza uniemożliwiającej  
          widoczność poza wnętrze 
subiektywne – pomiędzy 0 a 30 % substancji materialnej ścian wnętrza uniemożliwiającej  
          widoczność poza wnętrze 
- kompozycji wnętrza ze względu na kształt jego narysu ( kolumna 20. tabeli), a mianowicie: 

centralne, długie, szeroki i labiryntowe 
- jego „genezy”,(kolumna 21. tabeli), a mianowicie:  
N – naturalne, N-K naturalno-kulturowe, K-N kulturowo-naturalne i K – kulturowe  
 

 



 Nr 
ZWAK 

Nr 
WAK 

Identyfikacja 
ZWAK WAK 

IDENTYFIKACJA 
HISTORYCZNA 

 I WSPÓŁCZESNA 

Rodzaj 
WAK 
 
Konkr 
Obiekt 
Subiekt 

Kompo
zycja 
WAK 

 
Dług 
Szer 

Centr 
Labir 

Geneza 
 
 

N 
N – K 
K – N 

K 

MODEL PRZESZŁY 
(RETROSPEKTYWNY) 

procesów przemian w obrębie JARK i ich 
rezultatów 

Rodzaj modelu 
 
 
 

MONUMENTALNY 
 

INTELEKTUALNY 
 

EMOCJONALNY 
 

INTENCJONALNY 

Wyznacznik modelu 
retrospekt. 

 
R1 

 
R2 

 
R3 

 
R4 

1. 2. 3. 4. 12. 19. 20. 21. 22. 23. 
1 I I/1 Pęksowy 

Brzyzek 

Pęksowy 
Brzyzek 

PĘKSOWY 
BRZYZEK 

 

Konkr/ 
Obiekt 

Dług/L
abirynt

. 

K - N INTELEKTUAL R 1 
 

2 I/2 Kościeliska Kościeliska 
Kościeliska 

Konkr/
obiekt 

Szerok
/ 

labiryn
t 

K INTELEKTUAL R 2 

3 I/3 Kulig 
 
 

Kulig 
NOWOTARSKA/ 

TARGOWICA 

Konkr Centr. K INTELEKTUAL R 4  

4  
 

II 

II/1 Kościół Najśw. 
Rodziny 

 

Kościół Najśw. 
Rodziny 

KOŚCIÓŁ / 
ZAKŁADY 
MIĘSNE 

Obiekt Centr. K MONUMENT R 2 

5 II/2 Staszeczkówka Staszeczkówka 
PAWILONY 

 

Konkr Dług. K INTENCJONAL R 4 

6 II/3 Muzeum 
Tatrzańskie 

Muz. 
Tatrzańskie 
MUZEUM 

TATRZAŃSKIE 

Obiekt Szer. K - N MONUMENT R 1 

7 II/4 Dom Turysty Dom Turysty 
HOTEL ARIES 

 

Obiekt Szer. K - N INTENCJONAL R 3 

 8 II/5 Poczta Trzaska 
POCZTA 

 

Konkr Centr./
Dług. 

K MONUMENT R 2 
 

  9  II/6 Granit GRANIT Obiekt Central
ne 

K-N INTENCJONALNY R 4 

10  
III 

III/1 Morskie Oko Morskie Oko 
MORSKIE OKO 

 

Konkr Dług. K INTELEKTUAL R 2 

11 III/2 Plac 
Niepodległości 

Rynek 
PLAC 

NIEPODLEGŁOŚ
CI 

Konkr Centr. K INTELEKTUAL / 
MONUMENT 

R 2 

12 III/3 Park Miejski Park Miejski 
PARK MIEJSKI 

 

Subiekt Labiryn
t. 

N - K EMOCJONAL R 4/R 3 

13  III/ 4 Litwor Coctail Bar 
Litwor 

 

konkre
tne 

central
ne 

K INTENCJONAL R 4 



14 IV IV/1 Kamienica 
Smiei 

Kamienica Śmiei 
KRUPÓWKI - 

STASZICA 

Konkr Dług./ 
Labiryn

t. 

K INTENCJONAL R 4 

15 IV/2 Wierchy Wierchy 
WATRA 

 

Konkr Dług. K INTENCJONAL R 3/R 4 

16  IV/3 Bank Rówień 
Krupowa 

Bank 
 

Obiekt
/subiek

t 

Centr K INTENCJONAL R 4 

17  IV/4 Poraj Poraj Obiekt 
Konkr 

centr K INTELEKTUAL R 2 

 

Ten etap analizy krajobrazu kulturowego Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki został 

dodatkowo „wzmocniony” identyfikacja obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków i gminnej 

ewidencji zabytków. Pozwolił już na tym etapie zasugerować niezbywalne zdaniem autorów planu 

korekty granicy parku w rejonie parku miejskiego i Placu Niepodległości – zespołu dawnego „Sokoła” i 

remizy, co wyrażają oznaczenia graficzne z planszy nr 1 poniżej podane.  

 

Wyprzedzająco niejako w stosunku do harmonogramu umowy pomiędzy Urzędem Miasta 

Zakopane a wykonawcami niniejszej dokumentacji – rozpoczęto już prace nad waloryzacją krajobrazu 

w odniesieniu do delimitacji i typologii wnętrza architektoniczno- krajobrazowych (WAK)  i ich 

zespołów (ZWAK) 

 Ilustruje je plansza nr 4 oraz tabela waloryzacji wstępnej na końcu niniejszego opracowania 

oraz jej legenda. Niemniej poniżej scharakteryzowano wstępnie najbardziej istotne podstawy 

metodyczne opracowania tego etapu planu ochrony, który jest de facto najbardziej istotnym dla 

etapów finalnych – wytycznych i zapisów ustaleń planu.  



4. Waloryzacja wstępna krajobrazu w planie parku kulturowego 

Podział na podstawowe części składowe krajobrazu parku kulturowego obszaru ulicy 

Krupówki – zespoły wnętrz architektoniczno-krajobrazowych stworzył sieć, pozwalającą na łączną 

ocenę fragmentów Parku pod względem ich wartości historycznych i współczesnych.  Każda z ocen 

jest wartością średnio-ważoną z kilku ocen składowych; w przypadku wartości historycznych są to: 

stan, czytelność układu i jednorodność układu. W przypadku wartości współczesnych są to 

współczesne wartości formalne (estetyczne) i funkcjonalne; wartości widokowe (w tym jakość, 

rozległość głębokość widoków), przyrodnicze, wreszcie chłonność krajobrazowa (czyli stopień 

możliwości wprowadzania współczesnych realizacji bez szkody dla całości widoku). Wartości 

historyczne, zestopniowane od HIST1+ do HIST 4 oznaczone są na planie szrafem pionowym o 

różnym zagęszczeniem oraz współczesne, od WSP1 do WSP.4 oznaczone są na planie szrafom 

poziomym. Kolor szrafu oznacza genezę wartości  - K (kulturową) lub K-N (kulturowo-naturalną). Por. 

plansza nr 4 poniżej 

 



Dla modeli krajobrazu obszaru ulicy Krupówki określono też kierunki ich aktualnie trwających 

przemian. Jest to więc znów model procesu; syntetyczna diagnoza tego, co dzieje się z danym 

zespołem wnętrz urbanistycznych  – na naszych oczach. Określono 4 typy modelu współczesnego:  

MODEL KONTYNUACYJNY – oznacza całokształt zjawisk, wskazujących na twórczą 

kontynuację funkcji historycznych, dbałość o formę i strukturę wszystkich elementów składowych 

wnętrza (budowli, dróg, zieleni itp.). 

MODEL ZACHOWUJĄCY – oznacza zjawiska, które kształtują ogólnie zachowanie formy i 

substancji, lecz w sposób nieingerencyjny lub oportunistyczny, zazwyczaj wiąże się to z odstąpieniem 

od funkcji historycznych i ograniczoną dbałością o stan krajobrazu.   

MODEL METAMORFICZNY – oznacza zjawiska, które kształtują krajobraz w szybki i gwałtowny 

sposób, co często związane jest z realizowanymi adaptacjami i przekształceniami. Nie sposób dziś 

jednoznacznie ocenić tych przemian. Model określa sam faktach zaistnienia i tempa. 

MODEL DEGRADACYJNY – oznacza zjawiska, które kształtują krajobraz w sposób 

jednoznacznie negatywny. 

Oznaczenia i przyporządkowanie elementów wartościowania krajobrazu poszczególnym 

wnętrzom ilustrują zamieszczone na planszy nr 4 legendy i diagramy a rozmieszczenie gradacji 

wartości historycznych, współczesnych i wynikających z nich modeli omówionych powyżej.  

 

 



 

 

 



 Ten zakres opracowania kończy etap pierwszy opracowania projektu planu ochrony 

parku kulturowego obszaru ulicy Krupówki w Zakopanem i stanowi zarazem podstawę dla 

kontynuacji i finalizacji zadania, zgodnie z umową, w pierwszym kwartale roku 2017. 

 

 


