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1. Wprowadzenie
Mówiąc w Polsce, a zwłaszcza na południu kraju o pięknych widokach, w większości
przypadków jako pierwszy jawi się obraz Tatr. Widok na Tatry jest wyznacznikiem jakości, a miejsca z
których widać Tatry są powszechnie znane i odwiedzane. Im dalej od Tatr, tym jest ich mniej i tym
bardziej są cenione. Widać Tatry z Krakowa, widać z Beskidów i widać z Pienin. Centrum Zakopanego
to obszar o charakterze miejskim, z którego widoki na Tatry są najbliższe i jedne z najpiękniejszych.
Tutaj masyw Giewontu stanowi dopełnienie zabudowy, jako widok zapożyczony wkracza w
przestrzeń miasta i staje się jego częścią. Sama przestrzeń miasta to również obiekty architektury,
struktura urbanistyczna i kontekst naturalny w postaci ukształtowania terenu, potoków spływających
z gór icharakterystycznej roślinności. Rozwój centrum Zakopanego w postaci ul. Krupówki i
najbliższego sąsiedztwa spowodował nawarstwienie form, które tworzą jedyny w swoim rodzaju
układ urbanistyczny o bogatej przeszłości oraz trudnej teraźniejszości. Zapoczątkowane w XIX w.
intensywne użytkowanie tego obszaru co jakiś czas wymagało uregulowania, dostosowania do
nowych potrzeb i udoskonalenia odpowiadającego nowym standardom. Świadczą o tym kolejne
plany rozbudowy i przebudowy pojawiające się wówczas, gdy potrzeba ponownego uporządkowania
stawała się koniecznością. Patrząc na współczesne Zakopane, poruszając się jego ulicami, trudno nie
odnieść wrażenia, że ten czas ponownie nadszedł. Zakopane znów wymaga uporządkowania.
Park Kulturowy Krupówki ma za zadanie określić zakres procesu porządkowania przestrzeni i
wydobyć jej najcenniejsze wartości. Celem studium walorów widokowych jako części planu ochrony
jest identyfikacja walorów widokowych, ocena, a następnie określenie możliwości ich przywrócenia,
ochrony bądź nowego wyeksponowania. I chodzi tu nie tylko o przywołany na wstępie widok na
Tatry,ale również owidoki lokalne oraz potencjał

tkwiący w uwarunkowaniach naturalnych i

kulturowych.
Obszar proponowany do objęcia ochroną w postaci parku kulturowego stanowi obecnie
centrum Zakopanego.

W granicach opracowania znajduje się:

część ulicy Kościeliskiej – od

skrzyżowania z ulicą Krupówki do Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku wraz ze Starym
Kościółkiem, 2. część ulicy Nowotarskiej z najbliższą Krupówkom drewnianą zabudową; ulicę J.
Zborowskiego z elewacjami bloków mieszkalnych; część ulicy Kościuszki – od skrzyżowania z ulicą
Krupówki do skrzyżowania z Alejami 3 Maja; część ulic Ogrodowej i M. Zaruskiego z d. Domem
Turysty; ulicę gen. A. Galicy; Plac Niepodległości oraz przyległe do niego zabudowania; fragment ulicy
Weteranów Wojny, ulicę S. Staszica biegnącą od Parku Miejskiego, przez skrzyżowanie z ulicą
Krupówki do Alei 3 Maja; część ulicy J. Piłsudskiego obejmująca najbliższe zabudowania od ulicy
Krupówki; najbliższy obszar obejmujący budynki przy skrzyżowaniu ulic Krupówki, S. Witkiewicza, W.
Zamoyskiego i K. Tetmajera.

Ryc. 1. Mapa walorów widokowych Parku Kulturowego Krupówki
2.Walory widokowe miejsca
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krajobrazowego, struktury przestrzennej i jej wypełnienia w postaci obiektów architektury. Ze
względu na położenie krajobrazy przenikające do struktury miasta

zlokalizowane są poza

granicamiplanowanego parku kulturowego. W skali widoków zapożyczonych zakres opracowania
musi sięgnąć szczytów tatrzańskich, które na zasadzie widoków zapożyczonych staja się częścią
krajobrazu Krupówek. W najbliższym sąsiedztwie Park Kulturowy obejmuje zabudowania i place,
które znajdują się w otoczeniu samej ulicy Krupówki, a których przestrzeń znacząco oddziałuje na jej
walory widokowe i ekspozycję czynną.
2.1. Przyrodnicza i kulturowa geneza walorów widokowych
przyrodnicza geneza walorów widokowych
Dzisiejsza ul. Krupówki wraz z sąsiednimi ulicami położona jest u stóp Tatr. Od południa
sąsiaduje z lasami Dolnego Regla , które przechodzą w Masyw Giewontu. Na wschód od Giewontu
teren obniża się w kierunku Doliny Bystrej odsłaniając szczyty Tatr Wysokich Kościelca, Koziego
Wierchu i Żółtej Turni. Od zachodu i północnego zachodu granicę stanowi wypiętrzenie terenu w
postaci wzgórza Gubałówki. Której grzbiet rozciąga się na linii północny-wschód, południowy-zachód.
Od zachodu z kolei

znajduje się wzgórze Bachledzki Wierch. Warunki ukształtowania terenu

stwarzają w tym miejscu obudowana wzgórzami kotlinę. Kotlinę

przecina potok Cicha Woda

przechodzący w Potok Zakopianka płynący wzdłuż pasma Gubałówki na linii północny-wschód,
południowy-zachód. Dno kotliny nachylone jest w kierunku potoku, stanowiąc łagodne zbocze o
północno-zachodniej wystawie. Teren opracowania przecinają mniejsze potoki spływające z gór:
Młyniska, Biały Potok, Foluszowy Potok, Bystra, tworząc charakterystyczna promienista strukturę, na
której rozprzestrzenia się zabudowa Zakopanego. Na obszarze opracowania znajduje się Biały Potok
oraz Potok Młyniska wpływający do potoku Cicha Woda.
Początek ulicy Krupówki, a tym samym północna granica opracowania, sięga dna doliny ( wys.
819 mn.p.m. Cały obszar natomiast wznosi się w górę znajdując zwieńczenie na wysokości 860
mn.p.m. , co powoduje, że na odcinku1,2 km, pokonywana jest wysokość ok. 40 m. Naturalne
warunki usytuowania decydują o podstawowych walorach widokowych miejsca w postaci widoków
na szczyty tatrzańskie, widoków na Gubałówkę, obecności elementów wodnych w przestrzeni miasta
oraz zmienności ekspozycji wynikającej z różnicy ukształtowania.
Widok na szczyty Tatr to niewątpliwie największa atrakcja widokowa przestrzeni miejskiej
Zakopanego. Dominuje w tym widoku Giewont oraz szczyt Kościelca, Koziego Wierchu i Żółtej Turni.
Giewont wieńczy dalekie widoki w kierunku południowo-zachodnim. Dalekie ekspozycje w kierunku
południowo-wschodnim znajdują zamknięcie kompozycyjne w szczytach Tatr Wysokich.

Pasmo

Gubałówki pojawia się po przeciwnej stronie. Stanowi zamknięcie dalekiego widoku skierowanego w
kierunku dna doliny.

Ryc. 2. Widoki zapożyczone i obecność elementów wodnych jako elementy walorów widokowych o
genezie przyrodniczej.

Ryc.3. Przekrój przez ul. Krupówki
kulturowa geneza walorów widokowych
W tym szczególnym, zagubionym wśród gór miejscu osadnicy pojawili się dość późno. Rozwój
osadnictwa aż do XVIII w. nie wykazywał szczególnej dynamiki. Pierwszymi znaczącymi elementami
kulturowymi stały się drogi historyczne. Początkowo istniały na tym terenie drogi pasterskie, które
wraz z Równia Krupową stanowią archetyp krajobrazowy kultury pasterskiej1. Obecny układ drożny
będący rusztem kompozycyjnym układu osadniczego utrwalił się na przełomie XVII i XVIII w. Rozwój
osadnictwa miał charakter wiejski, potem wiejsko-przemysłowy. Początkowo Krupówki były
obszarem pomiędzy łączącym dwa centra: Huty Hamerskie- centrum przemysłowe i „Nawsie”
zagrodę mieszkalną. Znaczący wzrost zainteresowania tym obszarem, decydujący dla późniejszego
rozwoju nastąpił w czasach rozkwitu ruchu uzdrowiskowego. Zakopane jako cicha, czysta i
wystawiona na słońce osada spełniała wszelkie warunki by stać się celem wyjazdów o charakterze
leczniczo-wypoczynkowym. Wówczas to jego charakter zaczął się zmieniać. Z typowego przysiółka
utrzymanego w charakterze wiejskim, zaczął przekształcać się w osadę letniskowo-usługową.
Najpierw pojawiły się wille w stylu uzdrowiskowym. Pierwszy sklep powstał tu w 1870 r. przy ul.
Koscieliskiej, następnie zabudowa usługowa rozwijała się w postaci zakładów wodoleczniczych, stacji
klimatycznych.2
Na przełomie XIX i XX w. intensywność inwestycyjna rośnie. Doprowadzenie kolei w roku
1899 spowodowało znacznie większy ruch w Zakopanym, który zaowocował kolejną rozbudową.
Spontaniczny rozwój osiągnął taką skalę, że wymagał regulacji, która miała zapobiec bałaganowi i
obniżeniu walorów coraz bardziej popularnego miejsca. W latach 1899-1901 powstał pierwszy plan
regulacji urbanistycznej autorstwa K. Engela. Wytyczono kolejne drogi ul. Sienkiewicza i ul. T.
Kościuszki, uregulowano potok Bystra. Zaczęły pojawiać się budynki murowane, preferowane ze
względu na zagrożenie pożarem.
1

Z. Hołub-Pacewiczowa: Osadnictwo pasterskie i wędrówki w Tatrach i na Podtatrzu. Kraków 1931, s. 416. .
podaję za studium historyczne, rozdział: 14. ulica Krupówki – oś Parku Kulturowego
2
Długołęcka-Pinkwart Lidia, Pinkwart Maciej: Zakopane od A do Z. Warszawa 1994.
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Ryc. 4. Mapy ukazujące przemiany krajobrazu kulturowego.
Początek XX w. to czas kształtowania miejskiej struktury urbanistycznej. Pojawiają się
kamienice, budynki o większej skali przyjmujące funkcję hoteli i pensjonatów. Styl architektury jest
różnorodny. Odzwierciedla się w nim wielość trendów i poglądów związanych z ówczesna myślą o
architekturze. Daje się zauważyć eklektyzm, szczypta secesji, poszukiwanie stylu narodowego,
modernizm, a to wszystko na tle przeważającej wciąż jeszcze architektury ludowej o silnym
zakopiańskim wyrazie. Powstają również plany regulacyjne: K. Stryjeńskiego opracowany w latach
1924-26, oraz późniejszy związany z organizacją narciarskich mistrzostw świata 1937-39 „Wielkie
Zakopane”
Druga wojna światowa przyniosła sporo zmian. Regulacje zabudowy wprowadzane przez
Niemców wiązały się z szeroko zakrojoną wizja przyszłości Zakopanego jako miejsca odpoczynku
niemieckich żołnierzy oraz eksterminacją ludności żydowskiej. Burzono domy żydowskie, budowle
stare i te które kolidowały z nowym planem. Najbardziej przekształcony został obszar dolnej części
Krupówek, w celu połączenia ich koleją na Gubałówkę. Wprowadzono znaczne zmiany
komunikacyjne na nowo ukształtować centrum miasta 3.
Czasy powojenne to kolejne plany regulacyjne, kontynuacja zapoczątkowanych przed wojną
wątków związanych z nowym stylem zakopiańskim t spektakularne obiekty stające się kolejnymi
ikonami Zakopanego. Przygotowania do kolejnych mistrzostw świata w 1962 r. przekształciły
Krupówki w deptak, organizując alternatywna drogę dla samochodów (ul. 3 maja). W tatach 60/70 w
sąsiedztwie Krupówek powstają osiedla i domy handlowe charakterystyczne dla socmodernizmu. W
zabudowie do lat 90-tych można zaobserwować dobry warsztat i wrażliwość na „miejsce” niezależnie
od stylu architektonicznego jaki staje się ostatecznym wyrazem. Silne zakorzenienie architektury w
ogólnych wizjach planistycznych nadaje założeniu porządek funkcjonalny i wizualny. Po odzyskaniu
niepodległości do miasta wkracza stopniowo wolny rynek. Utrata ważności planu PZP w 2003 r.
skutkuje rozbudową na podstawie pojedynczych decyzji WZiZT. Skutki tego działanie nie były
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Zob. Rozdz. 2. Część ul. Nowotarskiej z zabudową drewnianą najbliższą Krupówkom

widoczne od razu, ta dziedzina życia ma swoja bezwładność czasową, której efekty obserwuje się
dopiero po latach.
2.2. Przemiany widoków
Dostępna ikonografiahistoryczna w postaci zdjęć i rycin pozwala dokonać porównania stanu
dawnego i obecnego. Dzięki tej konfrontacji dają się zauważyć pozytywne i negatywne efekty
przemian. Ujęcie przestrzeni w momentach oddzielonych większymi lub mniejszymi dystansami
czasowymi uwypukla różnice, które w ciągłym procesie przemian bywają trudno dostrzegalne.
Na potrzeby opracowania przebadano dostępne zasoby zdjęć archiwalnych i dostrzeżono obszary o
daleko idących przekształceniach oraz takie, które nie zmieniły się szczególnie. Poniższa mapa
ukazuje punkty, które porównano pod względem ekspozycji dawnej i współczesnej. Kilka z nich
przedstawiono w zestawieniu opatrzonym komentarzem.

Ryc. Lokalizacja punktów porównawczych ekspozycji dawnej i współczesnej.

1896

ul. Koscieliska

Ulica była przestrzenią wspólną dla ruchu kołowego
i pieszego. Uniwersalność nieograniczona
nawierzchniami i barierami stwarzała zróżnicowaną
powierzchnię możliwą do wykorzystywania według
aktualnych potrzeb.
Wysokość zabudowy malowniczo ramuje dominantę
kościoła.

2016

Aktualne we współczesnych miastach zawłaszczenie ulic
dla samochodów ogranicza ruch pieszy, jego wygodę i
bezpieczeństwo. Dodatkowe bariery skutecznie chronią
przed parkowaniem ale również zawężają korytarz
pieszy. Wyjątkowa wieża kościoła została przysłonięta
nowym budynkiem.

1885 Hotel Kuliga „Pod Gewontem” 2016
Wejście na Krupówki zaprasza, jest otwarte, gościnne,
Współczesne wejście na Krupówki nie zaprasza. Spycha
jednorodna zabudowa wciąga w głąb podążając w górę
użytkownika na wąskie trakty, piesze z wyraźnym
łagodnego stoku. Jednorodność materiałów i form
faworyzowaniem ruchu samochodowego. Bałagan
wywołuje wrażenie malowniczości i harmonii.
przestrzenny nie wynika z układu zabudowy ale z
Użytkownik jest podmiotem przestrzeni, która jest dla
zaśmiecenia elementami drobnymi w postaci: znaków,
niego przeznaczona
balustrad, budek, murków i innych elementów,
dominuje chaos ich form i rozmieszczenia.

1900 Szkoła Snycerska 2016
Piękny obiekt w pięknym otoczeniu. Wszystkie elementy Widok znacznie mniej harmonijny. Woda została
współistnieją bez umniejszenia znaczenia żadnego z
uregulowana i wtłoczona w murowane koryto. Przed
nich. Malownicze wody potoku, dobra architektura do
szkołą pojawiła się nowa zabudowa. Widok zasłaniają
której dostajemy się mostkiem, i w tle pasmo
balustrady, różnej formy i kształtu, w oknach budynku
tatrzańskie
agresywne reklamy, nawierzchnia nie jest wyraźnie
artykułowana, co wywołuje wrażenie bałaganu

1911Targ, Rynek. Plac Niepodległości 2016
Widok na Giewont, największa wartość ekspozycyjna
Na przedpolu widoczny nowy obiekt o bardzo niskiej
tego miejsca.
wartości architektonicznej. Jednak najbardziej
niekorzystna jest jego wysokość, powodująca zupełne
zasłonięcie masywu Giewontu.

3. Zasoby widokowe
3.1. Ekspozycja bierna
Przedmiotowy teren opracowania od strony północno – wschodniej przylega do Równi
Krupowej, której obszar jest jednym z 18 wydzielonych regionów miasta Zakopane objętych ochroną
jako „Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej” . Rówień Krupowa wpisana jest do rejestru zabytków
jako obszar terenu parkowego pod nr A.745 [A-393/M]. Od strony północno – zachodniej od granicy
projektowanego Parku Kulturowego znajduje się kolejny obszar wpisany do rejestru zabytków (rej.
zab. A-266) –obejmujący zabudowę wschodniej części ul. Kościeliskiej począwszy od Starego
Cmentarza aż po zagrodę 78 włącznie. W zakresie opracowania oraz w bliskim jego sąsiedztwie
znajdują się także tereny objęte strefą ochrony konserwatorskiej dla obiektów zabytkowych w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oznaczone są pod nazwą „strefa Kr”.
Obszar projektowanego Parku Kulturowego stanowi więc centrum szerszej struktury miejskiej o
różnych formach ochrony, stając się ich zwornikiem i pozostając z nimi w ścisłym powiązaniu
funkcjonalno-widokowym.
3.1.1. Widoki z zewnątrz
Bezpośrednie otoczenie stwarza zróżnicowane warunki oglądu obszaru z zewnątrz.
Bezsprzecznie najlepiej jest on eksponowany od strony Równi Krupowej, powierzchni ekspozycji
stanowiącej najważniejsze przedpole widokowe w przestrzeni Zakopanego. Pozostałe kierunki przez
wzgląd na gęstą zabudowę nie zawierają istotnych elementów ekspozycji.
Rówień Krupowa pozwala na obserwację północno – wschodniej granicy projektowanego Parku
Kulturowego. Spacerując ścieżkami od kierunku północnego na wschód, pomiędzy budynkami i
zadrzewieniem dostrzec można wieżę kościoła św. Rodziny. Następnie przecięcie trasy w postaci ul. T.
Kościuszki stwarza możliwość wglądu w przestrzeń ul. Krupówki z dominującym w tej części
budynkiem dawnego hotelu „Giewont” oraz budynku poczty głównej. Dodatkowo bardzo atrakcyjny
widok oferuje północno – zachodnia pierzeja ul. Kościuszki (znajdująca się w zakresie opracowania),
złożona z kamienic wpisanych do rejestru zabytków, z dawnym hotelem „Europejskim” na czele.
Dalej pomiędzy budynkami pojawia się fragment elewacji dawnego hotelu „Morskie Oko”.

Ryc. 5. Widok z Równi Krupowej

Ulica Weteranów Wojny umożliwia kolejny wgląd w kierunku Krupówek - dostrzegalne są fragmenty
budynku dawnego „Bazaru Polskiego” oraz kamienicy „Cukrów”. Przesuwając się dalej w kierunku ul.
S. Staszica, ponad budynkami rysuje się sylwetka dachu i fragment elewacji kamienicy „Śmiei”.
Najbardziej sprzyjające warunki widokowe występują w porze bezlistnej.
Otaczający pierścień gór stwarza dogodne warunki widoku na obszar opracowania w skali
mezo i makro. Zakopane wraz z centrum w postaci ul Krupówki wraz z przyległymi ulicami jest
widoczne z Sarniej Skały, pasma Gubałówki, z Giewontu i wielu ciągów widokowych o przebiegu
wierzchowinowym. W widokach tych przedmiotowy obszar nie wyróżnia się w sposób znaczący. W
widokach z zewnątrz zauważane są większe obiekty. Co ciekawe w tej skali nie dominują obiekty
najwyższe, ale te o dużych powierzchniach jasnych ścian odcinających się od tła zieleni i dachów
zabudowy o drobniejszej strukturze. Wieże kościołów, są niemal niedostrzegalne, natomiast duże
obiekty wyróżniają się zarówno skalą jak i w niektórych przypadkach barwą.

Ryc. 6. Widok z Sarniej Skały na teren planowanego Parku Kulturowego Krupówki

Ryc. 7. Widok z Gubałówki

Ryc.8. Widok z Gubałówki - zbliżenie na opracowywany obszar Parku Kulturowego Krupówki

3.1.2. Główne obiekty ekspozycji biernej
Struktura widokowa wewnątrz obszaru opracowania opiera się na dwóch zasadniczych
osnowach. Pierwsza z nich stanowią widoki zapożyczone stanowiące wyjątkowy kontekst
krajobrazowy miejsca. Decydujące w znacznej mierze o jego tożsamości i niepowtarzalności. Drugą
osnowę stanowią widoki lokalne opierające się na obiektach o szczególnej wartości formalnej i
znaczeniowej.
Widoki zapożyczone w skali makro to ekspozycja najdalej położonych szczytów tatrzańskich.
Ich odległość zawiera się w przedziale miedzy 5 a 10 km. Do szczytów tych należą: Giewont (5 km),
kopa Kondracka, Żółta Turnia (8,2 km.) Kościelec (8,5 km). Ich odsłony towarzyszą głównie drodze
„pod górę”,przy czym Giewont pojawia się po stronie południowo-zachodniej, natomiast szczyty Tatr
Wysokich po stronie południowo-wschodniej. Takie usytuowanie względem kierunków świata
wywołuje bardzo korzystna ekspozycję Giewontu w godzinach rannych, a szczytów Tatr Wysokich w
godzinach popołudniowych. Najpiękniejsze wglądy w górski krajobraz rozlegają się z punktów K1, K6,
K7, K8, K9, K104i to one w głównej mierze zadecydowały o najwyższej ocenie i zakwalifikowanie ich
do grupy punktów kluczowych.
Na potrzeby opracowania został sporządzony cyfrowy model ternu. Wykorzystano
Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT), wykonany na podstawie danych udostępnionych przez
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ryc.9. Zasięg widoczności Giewontu
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Zob. Tabela punktów ekspozycji czynnej

Ryc.10. Zasięg widoczności Kościelca

Ryc.11. Zasięg widoczności wieży kościoła Najśw. Rodziny

Praca na modelu umożliwiła przebadanie stopnia oddziaływania widokowego dominant w postaci
szczytów tatrzańskich na przestrzeń projektowanego Parku Kulturowego.
Na załączonych ilustracjach przedstawione zostały wyniki badania zasięgu widokowego Giewontu
oraz Kościelca. Pola czerwone oznaczają zasięgi widoczności z poziomu człowieka.
Widoki zapożyczone w skali mezo związane są głównie z grzbietem Gubałówki. Oddalona o ok. 1,5
km, usytuowana na północnym-zachodzie stanowi zamknięcie kompozycyjne ulicy Krupówki przy
pokonywaniu jej „w dół”. Sposób położenia względem analizowanego terenu powoduje, ze jest ona
korzystnie oświetlona niemal o każdej porze, co wzmacnia jej walory i oddziaływanie na krajobraz
miasta.
Widoki lokalne kształtują się w oparciu o charakter zabudowy i kształt urbanistyczny układu. W
strukturze urbanistycznej dominują bryły kościołów i obiektów użyteczności publicznej.
Do dominant można zakwalifikować:
Kościół św. Rodziny
Na ilustracji ( Ryc. 11) przedstawiono wyniki badania zasięgu widokowego wieży kościoła Najśw.
Rodziny. Pola czerwone oznaczają zasięgi widoczności z poziomu człowieka. Z wykresu wynika, że
najsilniejsze oddziaływanie tejże dominanty na obszarze projektowanego Parku kulturowego znajduje
się w obrębie i bliskiej okolicy skrzyżowania ulic: Kościeliskiej, Krupówki i Nowotarskiej.
Subdominantyw ramach przestrzeni miejskiej stanowią :
- Dom Turysty
- d. Zakłady mięsne (ul. Krupówki 2)
- d. hotel „Giewont „ (ul. T. Kościuszki 1)
- d. hotel „Morskie Oko” (ul. Krupówki 30)
- „Galeria Krupówki”
Akcenty natomiast:
- d. hotel „Centralny” (ul. Krupówki 28/ gen. Galicy 1)
- d. Łazienki Miejskie (ul. S. Staszica 13)
- kamienica Śmiei (ul. Krupówki 42)
Ponadto na obszarze opracowania można wyróżnić następujące obiekty zabytkowe
znajdujące się w rejestrze i w ewidencji, których należne wyeksponowanie jest jednym z zadań
studium widokowego :
- Krupówki, kościół p.w. Najświętszej Rodziny, mur., 1877-1896 proj. J. P. Dziekoński i ogrodzenie
murowane z pocz. XX w., rej. zab. A-1232;
- Krupówki 1, d. hotel „Pod Gewontem”, drew., ok. 1885;
- Krupówki 2, d. Zakłady mięsne, mur., 1942-43;
- Krupówki 2a, willa „Wenecja”, drew., ok. 1905;
- Krupówki 3, kamienica „Pawliców”, mur., ok. 1930;
- Krupówki 6, d. Internat Szkoły Przemysłu Drzewnego, mur., 1912-13, proj. M. Heitzman;
- Krupówki 7, budynek mieszkalny, drew., ok. 1890; 768. Krupówki 8, Szkoła Przemysłu Drzewnego,
drew., 1883., rej. zab. A-828 [A-1131/M];
- Krupówki 8, kuźnia, mur./drew., 1 ćw. XX w.

- Krupówki 10, Muzeum Tatrzańskie, mur., 1913-1922, proj. S. Witkiewicz, F. Mączyński, rej. zab. A693 [A-1130/M];
- Krupówki 11, hotel „Sabała” (d.„Staszeczkówka”), drew/mur., 1986, rej. zab.A-307 [A-1128/M];
- Krupówki 12, „Dworzec Tatrzański”, mur., 1903, proj. W. Beringer, rej. zab. A-577 [A-1129/M];
- Krupówki 14, kamienica, mur., ok. 1925; str. 17
- Krupówki 14a, budynek mieszkalny, drew., ok. 1900;
- Krupówki 15, willa „Libertówka”, drew., ok. 1895;
- Krupówki 16, kamienica „Piwoka”, mur., ok. 1920; 777. Krupówki 16a, kamienica, mur., ok. 1920;
- Krupówki 17, kamienica „Sterczyńskich”, mur., ok. 1920;
- Krupówki 20, budynek poczty, mur., 1904-1905/1928 r., proj. E. Wesołowski/ proj. przeb. S. Meyer;
- Krupówki 20a, budynek mieszkalny, drew., ok. 1920;
- Krupówki 23 / Kościuszki 2, kamienica, Bank Spółdzielczy, mur., 1922;
- Krupówki 24, kamienica „Augustynkowej”, mur., 1932;
- Krupówki 26a budynek mieszkalny, mur., ok. 1925;
- Krupówki 27, kamienica Bujaka, mur., ok. 1935;
- Krupówki 28/ gen. Galicy 1, kamienica (d. hotel „Centralny”), mur., 1906;
- Krupówki 28, kamienica Leistena, mur., ok. 1900;
- Krupówki 30, d. hotel „Morskie Oko”, mur., ok. 1900;
- Krupówki 31, kamienica „Podhale”, mur., 1938-1942;
- Krupówki 34, budynek mieszkalno-usługowy, drew., ok. 1900;
- Krupówki 34a, oficyna, mur., ok. 1930;
- Krupówki 35, kamienica „Krzyżaka”, mur., 1935-1936;
- Krupówki 36, kamienica d. „Pałac Mody”, mur., 1925-1927, proj. H. Riegelhaupt;
- Krupówki 37, kamienica Zwolińskich, mur., 1900, proj. S. Dydek;
- Krupówki 38, budynek usługowy, drew, ok. 1895;
- Krupówki 39, kamienica Mangla, mur., 1904;
- Krupówki 41, d. „Bazar Polski”, mur., 1908-1910, proj. F. Mączyński, rej zab. A-1271/M;
- Krupówki 42, kamienica Śmiei, mur., ok. 1930;
- Krupówki 43, kamienica „Cukrów”, mur., 1928-1929, proj. F. Kotoński;
- Krupówki 45, budynek usługowy, drew.,, ok. 1910;
- Krupówki 46, kamienica „Janina”, mur., ok. 1930;
- Krupówki 50, willa drewniana „Poraj”, drew., 1887/1892, proj. F. Kallay, rej. zab. A-576 [A-1127/M];
- Krupówki 50a, d. Łazienki Zakładu Wodoleczniczego „Hygea”, drew./ mur., 1892;
- Krupówki 50b, hotel „Kasprowy Wierch” (d. Zakład Wodoleczniczy dra B. Chwistka „Hygea”), 18901892, rej. zab. A-738 [A-1108/M];
- Krupówki 51, kamienica „Schabenbecka”, mur., ok. 1933-34;
- Krupówki 52, chałupa, drew., k. XIX w., rej. zab. A-534 [A-1126/M];
- Krupówki 53, kamienica „Fajkosza”, mur., ok. 1939-1941;
- Krupówki 54, kamienica „Galiców”, mur., ok. 1930;
- Krupówki 59, budynek usługowy, drew., ok. 1900;

- Krupówki 63, budynek mieszkalno-usługowy, drew., ok. 1905;
- Krupówki 65, kamienica, mur., ok. 1925;
- Krupówki 69, budynek mieszkalno-usługowy, drew., ok. 1895;
- Krupówki 77, „Willa Ślimak”, (d. „Janina”, „Zośka”), drew., 1903. rej. zab. A–512[A-1154/M];
- Krupówki 83, d. kamienica Galiców, mur., ok. 1924;
- Kościeliska, zabudowa wschodniej części ul. Kościeliskiej począwszy od Starego Cmentarza aż po
zagrodę 78 włącznie; obszar zakreślony od północy biegiem potoku Cicha Woda, od południa linią
wytyczoną w odległości 100m od środka jezdni ulicy Kościeliskiej;rej.zab.A-266; 65
- Kościeliska, Stary Kościółek p.w. św. Klemensa z kaplicą, dziedzińcem okalającym te budynki (d.
cmentarzem przykościelnym), drzewami i ogrodzeniem, drew., 1847, rej. zab. A-41 [A-1111/M];
- Kościeliska, Kaplica Gąsienicy, mur., 1800, (rej. zab. A-41)
- Kościeliska, Stary cmentarz „Na Pęksowym Brzyzku” wraz z murem, bramą, drzewami i pomnikami,
rej. zab. nr A-56 [A-1109/M];
- Kościeliska 2, budynek mieszkalny, drew., ok. 1900;
- Kościeliska 2c, budynek mieszkalny, drew., ok. 1880;
- Kościeliska 2d, d. budynek Spółki Handlowej, drew., 1890;
- Kościeliska 3, chałupa „Czarna Owca”, drew, 1890 (przeniesiona 2003), rej. zab. A-24/M;
- Kościeliska 7, budynek d. „Gazduś”, mur./ drew., 1942-1943, proj. M. Sulikowski;
- Kasprusie 1, budynek mieszkalno – usługowy, drew., ok. 1880;
- Kasprusie 2, kamienica, mur., ok. 1939;
- Nowotarska 1, budynek mieszkalno - usługowy, drew., ok. 1905;
- Jana Pawła II 2, „Organistówka”, drew., 1 ćw. XX w.;
- Kościuszki Tadeusza 1, d. hotel „Giewont”, mur., 1942-44/1955-56, proj. J. Mokrzyński, J. Żórawski,
S. Żychoń, A. Górska;
- Kościuszki T. 4, Dom Ludowy Związku Górali im F. Pawlicy, mur., 1928-1932;
- Kościuszki T. 6, kamienica, mur., ok. 1930;
- Kościuszki T. 8, kamienica, mur., ok. 1930;
- Kościuszki T. 10, d. hotel „Europejski”, mur., 1929, proj. F. Kotoński;
- Zaruskiego Mariusza 5, dawny hotel „Dom Turysty”, 1953-59, proj. T. Brzoza, Z. Kupiec;
1885;
- Ogrodowa 1, willa „Monte”, mur., 1925, proj. K. Stryjeński;
- Plac Niepodległości 1, d. restauracja „Jędruś”, mur., 1938-1942, proj. J. Kirkor;
- Plac Niepodległości 3, budynek mieszkalny, drew., ok. 1910;
- Plac Niepodległości 4, budynek mieszkalny, drew., ok. 1905;
- Plac Niepodległości 5, budynek mieszkalny, drew., ok. 1910;
- Plac Niepodległości 6, d. Szkoła Muzyczna, drew., ok. 1896;
- Plac Niepodległości, Pomnik Grunwaldzki, kam., 1910 , proj. W. Brzega;
- Staszica Stanisława ks. 11, chałupa w zagrodzie jednobudynkowej, drew., 1 ćw. XX w.;
- Staszica S. 13, d Łazienki Miejskie, mur., 1928, proj. E. Wesołowski;
- Piłsudskiego Józefa 3, chałupa, drew., ok. 1900;

- Witkiewicza Stanisława 1, kamienica, mur., ok. 1925;
- Zamoyskiego Władysława hr. 2, budynek „Watra”, mur., ok. 1930, proj. S. i M. Wimmerowie;
- Generała Galicy 1 / Krupówki 28, d. hotel „Centralny”, mur., 1906;
- Generała Galicy 4, budynek drewniany, ok. 1900 r.;
- Generała Galicy 8, kamienica „Kresy”, (d. „Hotel Warszawski”), mur., 1908 ;
elementy wodne
Na szczególna uwagę w przestrzeni miejskiej zasługuje woda. Skanalizowana planem
regulacyjnym 1899-19001, w przeważającej części przebiega pod ziemią. Walory wody w przestrzeni
miejskiej nie wymagają szczególnego uzasadniania. Planistom znany jest zbawienny wpływ wody na
jakość powietrza. Spływ zimnego powietrza wzdłuż cieków wodnych stanowi zbawienny dla osad
kanał przewietrzania. Woda ma także walory estetyczne. Strumyczki, oczka wodne, fontanny i
sadzawki to podstawowe walory przestrzeni publicznych wpływające na wszystkie zmysły. Dają
ochłodę w upalny dzień, stanowiąc fizyczna i symboliczną łączność z dalekimi górami, o
niepowtarzalnych efektach akustycznych i wizualnych.
Działania podjęte w 1999 r., częściowo odsłaniające skanalizowane cieki to bardzo dobry kierunek
wymagający kontynuacji. W przebadanym zasobie widokowym punkty i osie widokowe na wodę
zyskały szczególne miejsce, stanowiąc istotny element wpływający na jakość wizualną danego
wnetrza. Obiektem ekspozycji są tu następujące fragmenty potoków:
- Młyniska (ekspozycja z punktów U1, C4 oraz K1)
- Foluszowy Potok (punkty widokowe U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U13, U12, U16, U17, U25, U26,
U27, U28, U29)
- Czarny Potok (punkty U18, U19, U20, U21, U22, U23, U24)

Ryc.12. Młyniska z punktu U1 Ryc.13. Potok Młyniska z punktu K1

Ryc.14,15. Foluszowy Potok z punktu U3

Ryc.16.Widok z punktu U8

Ryc.17. Foluszowy potok z punktu U12

Ryc.18. Foluszowy potok z punktu U17

Ryc.19. Czarny Potok z U18 Ryc.20. Czarny Potok z punktu U21

3.2.

Ekspozycja czynna
Ekspozycja czynna związana jest z możliwością percepcji krajobrazu. To tzw. „widok z…”,

Podstawowymi elementami ekspozycji czynnej są punkty i ciągi widokowe, stanowiące funkcjonalna
podstawę zaistnienia ekspozycji. Elementami ekspozycji czynnej są również osie widokowe.
Zestawienie osi widokowych rozpiętych pomiędzy miejscem ekspozycji, a obserwowanym obiektem
tworzy wizualną strukturę kompozycji. Dane dotyczące lokalizacji elementów ekspozycji czynnej są
podstawą zagospodarowania funkcjonalnego.
3.2.1. Elementy ekspozycji czynnej
Punkty widokowe, tomiejsca w terenie o szczególnym widoku. Teren obserwowany z punktu
widokowego przyjmuje konfigurację interesującą dla obserwatora. Bywa ona tak interesująca, że

wymusza na obserwatorze zatrzymanie się w tym punkcie i chęć dłuższego wpatrzenia się w widziany
krajobraz. Ze względu na zakres pola widzenia i atrakcyjność widoków punkty podzielono na:
Punkty kluczowe– wieloplanowe widoki lub panoramy przedstawiające widoki zapożyczone na Tatry
oraz najważniejsze obiekty Krupówek. Z reguły są to punkty o pełnym kącie widzenia 360°, znajdujące
się na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych lub w ich niedalekim sąsiedztwie.
Punkty charakterystyczne – widoki o mniejszym zasięgu, z szerokim kątem widzenia (powyżej 180°),
reprezentatywne dla Krupówek.
Punkty uzupełniające – efektowne ujęcia, głównie wertykalne, obejmujące mały kąt widzenia
(znacznie poniżej 180°).
Ciągi widokoweto trakty komunikacyjne o ciekawej sekwencji przestrzeni. Oferują
obserwatorowi następstwo krajobrazów ukazując kolejne fragmenty miasta w kontekście otoczenia.
Klasyfikacja ciągów widokowych opiera się na analogicznej jak w przypadku punktów hierarchii:
Ciągi kluczowe – najważniejsze i równocześnie najintensywniej uczęszczane szlaki komunikacyjne,
kreujące najciekawsze sekwencje wnętrz o wyjątkowej różnorodności i ciekawej kompozycji.
Ciągi charakterystyczne–rzadziej uczęszczane szlaki komunikacyjne, oferujące atrakcyjna sekwencję
przestrzeni. Dominują w nich widoki wszystkim wertykalne.
Ciągi uzupełniające–pozostałe ulice i trasy znajdujące się w zakresie opracowania
Osie widokowe – to niewidoczne linie proste prowadzące wzrok rozpięte pomiędzy punktem
obserwacji a obiektem obserwacji. W przypadku widoków zapożyczonych osie wychodzą poza zakres
opracowania. W opracowaniu wyodrębniono:
Osie kluczowe–wieloplanowe osie przekrojowe o skali makro i mezo.
Osie charakterystyczne–osie widokowe o mniejszym zasięgu, skierowane na najważniejsze
dominanty.
Osie uzupełniające–nieoczywiste, malownicze osie o zasięgu w skali mikro.
W tabelarycznym zestawieniu przedstawiono wszystkie wyodrębnione elementy ekspozycji czynnej.

EKSPOZYCJA CZYNNA
ELEMENTY EKSPOZYCJI

PUNKTY KLUCZOWE
- WIELOPLANOWE WIDOKI
LUB PANORAMY
PRZEDSTAWIAJĄCE
NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY
KRUPÓWEK ORAZ PUNKTY
PANORAMICZNE

PUNKTY
CHARAKTERYSTYCZNE
- WIDOKI O MNIEJSZYM
ZASIĘGU, JEDNAKŻE
REPREZENTATYWNE DLA
KRUPÓWEK

PUNKTY UZUPEŁNIAJĄCE
- PIĘKNE UJĘCIA GŁÓWNIE
WERTYKALNE ORAZ
EKSPONUJĄCE WODĘ

ZESTAWIENIE

PUNKTY WIDOKOWE
SCHEMAT

MAPA

SPIS PUNKTÓW
K1UL.KOŚCIELISKA / UL.NOWOTARSKA /
UL.KRUPÓWKI
K2 KOŚCIÓŁ ŚW. RODZINY
K3 UL.J. ZBOROWSKIEGO / UL.KRUPÓWKI
K4UL.T. KOŚCIUSZKI / UL.KRUPÓWKI
K5 UL.A. GAJDY / UL.KRUPÓWKI
K6 PLAC NIEPODLEGŁOŚCI
K7UL.S. STASZICA / UL.KRUPÓWKI
K8 AL. 3 MAJA / UL.KRUPÓWKI
K9UL.K.PRZERWY-TETMAJERA /
UL.S.WITKIEWICZA / UL.KRUPÓWKI
K10 PARK MIEJSKI
C1 UL.KOŚCIELNA
C2 UL.KOŚCIELISKA
C3 NA GUBAŁÓWKĘ / UL.KOŚCIELISKA
C4NA GUBAŁÓWKĘ
C5UL.NOWOTARSKA
C6MUZEUM TATRZAŃSKIE
C7DOM TURYSTY
C8UL. KRUPÓWKI
C9UL.J.ZBOROWSKIEGO / AL.3 MAJA
C10UL.T.KOŚCIUSZKI / AL.3 MAJA
C11PARK MIEJSKI
C12PARK MIEJSKI
C13UL.J.PIŁSUDSKIEGO
C14UL.S.STASZICA / AL.3 MAJA
C15UL.W.ZAMOYSKIEGO / UL.KRUPÓWKI
C16UL.K.PRZERWY-TETMAJERA
U1 UL.KOSCIELISKA / MŁYŃSKI POTOK
U2 --U8 UL.KRUPÓWKI / FOLUSZOWY POTOK
U9 UL.KRUPÓWKI
U10 - U11 UL.J.ZBOROWSKIEGO
U12 UL.T.KOŚCIUSZKI
U13 BULWAR DŁUSKICH
U14 PARKING PRZY UL.OGRODOWEJ
U15PLAC NIEPODLEGŁOŚCI / CZARNY POTOK
U16- U17UL.GEN.A.GALICY / FOLUSZOWY
POTOK
U18PLAC NIEPODLEGŁOŚCI / CZARNY POTOK
U19-U24 PARK MIEJSKI / CZARNY POTOK
U25 - U26 UL.KRUPÓWKI / FOLUSZOWY
POTOK
U27 UL.J.PIŁSUDSKIEGO / FOLUSZOWY POTOK
U28-U29 FOLUSZOWY POTOK
U30 UL.W.ZAMOYSKIEGO

Ryc. 21. Zestawienie punktów widokowych

EKSPOZYCJA CZYNNA –

CIĄGI WIDOKOWE

ELEMENTY EKSPOZYCJI
SCHEMAT
CIĄGI KLUCZOWE (TRASY)
- CIĄGI WIDOKOWE KREUJĄCE
NAJCIEKAWSZE SEKWENCJE
WNĘTRZ

CIĄGI CHARAKTERYSTYCZNE
- RZADZIEJ UCZĘSZCZANE SZLAKI
KOMUNIKACYJNE, OFERUJĄCE
ATRAKCYJNE DALSZE WIDOKI,

MAPA

SPIS CIĄGÓW
1. UL.KOŚCIELISKA UL.NOWOTARKA
2. UL.KRUPÓWKI
3. NA GUBAŁÓWKĘ
4. UL.T.KOŚCIUSZKI
5. UL.GEN.A.GALICY - PLAC
NIEPODLEGŁOŚCI
6. AL.3 MAJA
7. UL.W.ZAMOYSKIEGO
8. UL.K.PRZERWY-TETMAJERA –
UL.S.WITKIEWICZA

1. UL.JANA PAWŁA II
2. UL.J.ZBOROWSKIEGO
3. UL.M.ZARUSKIEGO UL.OGRODOWA
4. PARK MIEJSKI – UL.S.STASZICA
5. UL.J.PIŁSUDSKIEGO

PRZEDE WSZYSTKIM
WERTYKALNE

CIĄGI UZUPEŁNIAJCE
– POZOSTAŁE ULICE I TRASY W
OBRĘBIE GRANIC OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE

1. BULWAR DŁUSKICH
2. SKWER ROTMISTRZA
W.PILECKIEGO
3. PARK MIEJSKI

Ryc. 21. Zestawienie ciągów widokowych Parku Kulturowego Krupówki w Zakopanem

EKSPOZYCJA CZYNNA –

OSIE WIDOKOWE

ELEMENTY EKSPOZYCJI
SCHEMAT
OSIE KLUCZOWE
– WIELOPLANOWE OSIE
PRZEKROJOWE O SKALI MAKRO I
MEZO

OSIE CHARAKTERYSTYCZNE
– OSIE O MNIEJSZYM ZASIĘGU
GŁÓWNIE W SKALI MEZO
SKIEROWANE NA NAJWAŻNIEJSZE
DOMINANTY

MAPA

SPIS OSI
K1 – GIEWONT
K1 – „POD GEWONTEM”
K2 – KOŚCIÓŁ NAJŚW. RODZINY
K3 – „SABAŁA”
K3 – MUZEUM TATRZAŃSKIE
K3 – DWORZEC TATRZAŃSKI
K6 – GIEWONT
K7 – GIEWONT
K7 – WILLA „PORAJ”
K8 – WILLA „PORAJ”
K8 – HOTEL „KASPROWY WIERCH”
K8 – GIEWONT
K8 – GIEWONT
K10 - GIEWONT
C1 – STARY KOŚCIÓŁEK
C1, C2 – KAPLICA GĄSIENICY
C2 - STARY KOŚCIÓŁEK
C2 – KOŚCIÓŁ NAJŚW. RODZINY
C3 – GIEWONT
C3 - KOŚCIÓŁ NAJŚW. RODZINY
C3 – „POD GEWONTEM”
C4, C5 – GIEWONT
C5 -KOŚCIÓŁ NAJŚW. RODZINY
C6 – SZKOŁA SNYCERSKA
C6 – MUZEUM TATRZAŃSKIE
C6 – „DWORZEC TATRZAŃSKI”
C7 - „DWORZEC TATRZAŃSKI”
C8, C9 – GIEWONT
C9 – ŻÓŁTA TURNIA, KOŚCIELEC, KOZI
WIERCH
C10 – KOŚCIELEC
C11 – D. ŁAZIENKI MIEJSKIE,
„JUTRZENKA”
C12 – „JUTRZENKA”, GIEWONT
C12 – D. ŁAZIENKI MIEJSKIE
C13, C14 – GIEWONT
C14 – KOZI WIERCH
C15 – GIEWONT, WILLA „PORAJ”
C16 – GIEWONT
U 1- U 30

OSIE UZUPEŁNIAJĄCE
– NIEOCZYWISTE MALOWNICZE
OSIE

ZESTAWIENIE

POZOSTAŁE OSIE WIDOKOWE NA
TERENIE OPRACOWANIA

Ryc. 22. Zestawienie osi widokowych Parku Kulturowego Krupówki w Zakopanem

3.3. Obserwacje i wnioski analizy zasobu.
W trakcie badań zasobu została przeprowadzona identyfikacja elementów ekspozycji czynnej
i biernej. Ocena wyodrębnionych elementów zostanie przedstawiona w formie zbiorczej oceny
zespołów wnętrz architektoniczno –krajobrazowych, a następnie pozwoli sformułować wytyczne
działań mających na celu przywrócenie, ochronę i kreację walorów widokowych.
Przeprowadzona na tym etapie analiza uwarunkowań widokowych pozwoliła sformułować
następujące obserwacje i wnioski:
Obserwacje ogólne:
- Obszar opracowania stanowi centrum zimowej stolicy Polski. Naturalne i historyczne walory
widokowe miejsca wykazują wysoką wartość, która stanowi o jego wyrazistej tożsamości
krajobrazowej. Główną atrakcją miejsca jest jego dziedzictwo kulturowe, kontekst krajobrazowy i
funkcja jaką pełni na mapie turystycznej Polski
- Na przestrzeni ostatnich lat teren opracowania uległ znacznym przekształceniom. W trakcie rozwoju
pojawiły się tendencje negatywne obniżające wartość kulturową miejsca, gubiące jego tożsamość,
ograniczające powiązania widokowe z okolicznym krajobrazem, nie odpowiadające w pełni na
potrzeby współczesnego ruchu turystycznego
- Obszar jest bardzo intensywnie użytkowany, obszar jest tłumnie odwiedzany, główna ulica w
postaci Krupówek jest w sezonie nadmiernie obciążona. Kanalizuje ruch, który nie znajduje
alternatywy w innych traktach komunikacyjnych, Ograniczenie funkcji reprezentacyjnej do ul.
Krupówki powoduje jedną możliwość poruszania tam i z powrotem ta samą drogą, potęgując
zagęszczenie i znaczne obciążenie liniowe.
Wnioski:
- teren ul. Krupówki i otoczenia wymaga działań mających na celu uczytelnienie form cennych pod
względem architektonicznym i krajobrazowym
- szczególnej uwagi wymaga pielęgnacja widoków zapożyczonych w kierunku Tatr Zachodnich , Tatr
Wysokich i Gubałówki
- z powyższymi punktami wiąże się kwestia regulacji wysokości przyszłej zabudowy, czy rozbudowy
istniejących obiektów
- z powyższymi punktami wiąże się również kwestia regulacji zieleni. Zagadnienie pielęgnacji zieleni i
wprowadzania nowych kompozycji musi uwzględniać walory widokowe lokalne i ponadlokalne
- regulacji wymaga kwestia reklam, znaków drogowych i innych elementów infrastruktury obecnie
intensywnie ingerujących w najpiękniejsze ekspozycje
- szczególnej uwagi wymaga mała architektura, która powinna uzyskać spójny wyraz funkcjonalny i
estetyczny
- z kwestią funkcjonalną ale i widokową wiążę się zagadnienie aktywizacji sąsiednich ulic i przestrzeni
podwórek. Ich stan estetyczno-funkcjonalny znacznie odbiega od stanu głównej ulicy. Krupówki
obecnie stanowią „ulicówkę’” a powinny stać się fragmentem miasta o różnych alternatywach

komunikacji. Analizowany obszar wymaga korekty urbanistycznej. Wymaga udrożnienia bocznych
uliczek, które odciążyłyby ul. Krupówki i skierowały ruch na alternatywne trasy.Jest tu miejsce na
główna arterię ale również na ciche zaułki, o malowniczym bardziej kameralnym charakterze.
Pozytywne przykłady już istniejące na terenie opracowania wskazują, że jest to dobry kierunek
rozwoju.
4. Waloryzacja
Na podstawie zebranych materiałów dokonano wstępnej waloryzacji, która będzie przedmiotem
badań kolejnego etapu pracy. Jej wyniki zostały zaprezentowane w załączniku graficznym w postaci
plansz i w tabelach.

