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STRESZCZENIE:
Tematem artykułu są wybrane kwartały zabudowy mieszkaniowej zrealizowane w okresie ostatnich dwóch dekad w Krako-
wie. Celem artykułu jest wskazanie i scharakteryzowanie istotnych tendencji w projektowaniu dzisiejszej zabudowy kwarta-
łowej wielorodzinnej ze szczególnym wskazaniem roli zagadnień przestrzeni, architektury i natury w kształtowaniu współ-
czesnego środowiska mieszkaniowego. Podstawowymi metodami badawczymi są analizy i studia wybranych przypadków. 
Wyniki badań wskazują na istotne cechy form dzisiejszej zabudowy kwartałowej. Spostrzeżenia i wnioski podsumowujące te 
tendencje projektowe pozwalają prognozować dalsze kierunki rozwoju idei kwartału zabudowy mieszkaniowej dla Krakowa 
w niedalekiej przyszłości. 

ABSTRACT:
The paper discusses selected residential block developments completed in the last two decades in Krakow. It aims to indicate 
and characterise significant trends in the design of present-day multi-family residential blocks with particular emphasis on 
the role the issues of space, architecture and nature play in shaping the contemporary residential environment. The primary 
research methods are analysis and selected case studies. The research results demonstrate significant features of the forms 
of contemporary block development. The observations and conclusions that summarise these design trends allow one to 
forecast further development directions of the idea of a residential block development in Krakow in the foreseeable future. 

Słowa kluczowe: krakowski kwartał zabudowy mieszkaniowej, nowa architektura mieszkaniowa Krakowa, zabudowa wielorodzinna, wnętrze 
kwartału, architektura kwartału, natura w zabudowie kwartałowej
Keywords: residential block development in Krakow, new residential architecture in Krakow, multi-family development, the interior of a city block, 
the architecture of a city block, nature in a block development

* Przemysław Bigaj, Dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej / Przemysław  Bigaj, PhD, Eng. of Architecture, Faculty of 
Architecture, Cracow University of Technology, https://orcid.org/0000-0003-0808-6286, e-mail: pbigaj@pk.edu.pl
** Yulia Ivashko, Doctor of science, Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine, https://orcid.org/0000-
0003-4525-9182, e-mail: yulia-ivashko@ukr.ne

HOUSING ENVIRONMENT 37/2021 PRZESTRZEŃ, ARCHITEKTURA, NATURA / SPACE, ARCHITECTURE, NATURE         e-ISSN 2543-8700
DOI: 10.4467/25438700SM.21.030.15129

1. Wprowadzenie
Spośród wielu zrealizowanych w pierwszych dekadach 
XXI wieku założeń mieszkaniowych na obszarze Krako-
wa można wybrać kilka, które wskazują na wyraźną po-
prawę jakości i estetyki nie tylko samej architektury, ale 
i ogólnie pojętych sposobów zagospodarowania i orga-
nizacji przestrzeni wspólnych, wpływających na standard 
środowiska mieszkaniowego. Nie odbywa się to bez 
wprowadzania do tych przestrzeni uporządkowanych 
elementów natury. Potrzeba konkurowania i wyróżnienia 
się oferowanymi lokalami na tle innych inwestycji miesz-
kaniowych sprawiło, że korzystniej zaczęto podchodzić 

1. Introduction
Among the many residential developments completed 
in the first decades of the 21st century in Krakow, there 
are several that demonstrate a noticeable improvement 
in the quality and aesthetics of both the architecture 
and the generally accepted ways of developing and or-
ganising common spaces, contributing to the standard 
of the residential environment. That would not have 
occurred without the introduction of organised natu-
ral elements into these spaces. The need to compete 
and stand out with the premises on offer against other 
residential investments has led to a more favourable 
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do kwestii kształtowania przestrzeni wspólnych, które 
dotąd wydawały się być realizowane w podstawowym 
zakresie i z niezbędnej konieczności, wynikającej z zapi-
sów prawa i warunków technicznych. Spośród zróżnico-
wanych form nowego budownictwa mieszkaniowego, 
na przestrzeni ostatnich dwóch dekad obserwuje się pe-
wien powrót do zabudowy kwartałowej. Jest ona o tyle 
istotna z punktu widzenia kształtowania struktury i tkanki 
miasta, że pozwala na realizację wyraźnych granic i gra-
dacji przestrzennych między budynkami. Przestrzeń, 
architektura i natura, to elementy pewnego przepisu na 
udane środowisko mieszkaniowe, które może tu zaist-
nieć na nowych zasadach projektowych.

2. Przestrzeń
Zabudowa kwartałowa jest najbardziej predestynowana 
do tworzenia przestrzeni miejskiej. Jan Pallado typolo-
gicznie umiejscowił zabudowę kwartałową w ramach za-
budowy płaszczyznowej, która cechuje się zwartą struk-
turą i dziedzińcami stanowiącymi wyraźnie zdefiniowane 
przestrzenie sąsiedzkie. Wśród zabudowy płaszczyzno-
wej rozróżnia kwartały zamknięte, półzamknięte, półot-
warte, kwartały otwarte, a także inne formy, które tworzą 
rodzaje otwartych wnętrz – wyróżniono tu zabudowę 
meandryczną, grzebieniową, fiszbinową czy rozgałęzio-
ną (Pallado, 2016, 18-19). Powrót do zabudowy kwar-
tałowej to także w wielu przypadkach przejaw pewnej 
nostalgii za przestrzenią typowo miejską, z czytelnie zhie-
rarchizowaną tkanką wyodrębniającą wnętrza o różnym 
charakterze i stopniu dostępności, którą niejednokrotnie 
utracono w rozproszonej tzw. „zabudowie osiedlowej”. 
Jest to element istoty miejskości w tradycyjnym rozu-
mieniu, jednak współcześnie przedefiniowany, starający 
się unikać ułomności i niedogodności zabudowy kamie-
nicowej znanej z XIX wiecznej zabudowy. 
Wydawać by się mogło, że dzisiejszy budynek wieloro-
dzinny zaprojektowany w formie nowoczesnego układu 
kwartałowego stanowi atrakcyjną propozycję do zamiesz-
kiwania we współczesnym mieście. Agata Twardoch 
w publikacji System do mieszkania wskazuje na prefe-
rencje Polaków w tym zakresie, pisząc: „Uznany za opty-
malny przez urbanistów, nowoczesny układ kwartałowy 
(zapewniający zarówno dobre doświetlenie, jak i podział 
na strefę publiczną – na zewnątrz i półpubliczną we-
wnątrz) oceniony został jako preferowany zaledwie przez 
12,8% badanych. (…) Co smutne, 40% badanych uważa 
formę urbanistyczną za nieistotną” (Twardoch, 2019, 74).  
Realizacja nowych inwestycji kwartałowych w atrakcyj-
nych lokalizacjach o hierarchicznie zakomponowanej 
i estetycznie uporządkowanej przestrzeni ma wpływ na 
zmianę tych preferencji. Przestrzeń mieszkalna pozosta-
je wciąż bardzo istotna, choć jej wielkość jest nadal dyk-
towana rynkową racjonalizacją, wynikającą z możliwości 
zakupu lokalu głównie w oparciu o kredyt hipoteczny. 
W takim wypadku dopełnieniem wartości mieszkania 
coraz częściej staje się sposób ukształtowania i atrakcyj-
ność przestrzeni wspólnych. 
Poddając analizie nowe zespoły zabudowy kwartałowej re-
alizowane w Krakowie można wykazać, iż dominująca ich 
większość należy do założeń otwartych, często pojawiają 
się też kwartały półotwarte czy półzamknięte. Pozwala to 

approach to the issue of shaping common spaces, 
which until now seemed to be developed to a very ba-
sic extent and out of sheer necessity due to legal pro-
visions and technical conditions. Among the various 
forms of new residential construction, there has been 
a visible revival of block development over the last two 
decades. It is important in terms of shaping the city 
structure and fabric, as it allows for the establishment of 
clear boundaries and spatial gradations between build-
ings. Space, architecture and nature are ingredients of 
a sure recipe for a successful residential environment 
that may emerge here based on new design principles.

2. Space
Block development is the most predestined form to 
create urban space. Jan Pallado typologically placed 
an urban block within the framework of a perimeter 
block development characterised by a compact struc-
ture and courtyards that constitute clearly defined 
neighbourhood spaces. Among the block perimeter 
structures, there are closed, semi-closed, semi-open 
and open blocks as well as other forms that create 
different types of open interiors – with meandering, 
comb, whalebone and branched layouts distinguished 
here (Pallado, 2016, 18-19). In many cases, the revival 
of the urban block development is also a sense of nos-
talgia for typically urban space with a visibly hierarchi-
cal fabric that separates interiors of different character 
and degree of accessibility, which has frequently been 
lost in a dispersed ‘housing estate development’. It 
constitutes a part of the essence of urbanity in its most 
traditional, though modernly redefined, sense that tries 
to avoid the imperfections and inconveniences of the 
19th-century tenement buildings. 
It would seem that a present-day multi-family building 
designed in the form of a modern block layout is an at-
tractive proposition of living space in a contemporary 
city. However, in her publication System do miesz-
kania [System for living in], Agata Twardoch discuss-
es the preferences of Poles in this respect: Considered 
optimal by urban planners, the modern block layout 
(providing both good lighting and division into a pub-
lic zone – outdoors and a semi-public one – inside) 
has been rated as the favoured one by only 12.8% of 
respondents. (…) Sadly, 40% of respondents consider 
the urban form to be irrelevant (Twardoch, 2019, 74). 
The construction of new block investments in attrac-
tive locations with hierarchically composed and aes-
thetically ordered space has an impact on changing 
these preferences. Living space continues to be vitally 
important, even though its size is still determined by 
market rationalisation that results from the possibil-
ity of purchasing premises mainly with a mortgage. 
Thus, the value of a flat is more and more often com-
plemented by the manner in which communal spaces 
are shaped and made more attractive. 
When analysing new complexes of block development 
constructed in Krakow, one can demonstrate that the 
vast majority of them are open with some semi-open 
or semi-closed city blocks also present. This allows 
one to gain an insight into the internal spaces separat-
ed by block buildings, as well as to shape semi-public 
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uzyskać wgląd w wewnętrzne przestrzenie wyodrębnia-
ne przez budynki kwartałowe, a także kształtować strefy 
półpubliczne poprzez płynne łączenie przejściami wnętrz 
o różnej skali. Częstą praktyką jest uzyskiwanie przestrzeni 
z odpowiednio zakomponowanej zabudowy odcinkowej 
i o formach zaprojektowanych na planie litery „L”, które 
tworzą układy na wzór zabudowy kwartałowej.
Przykładem obrazującym te zjawiska są inwestycje re-
alizowane w ścisłym centrum Krakowa na terenie zbli-
żonym kształtem do trójkąta, wyznaczonego przez ul. 
Rakowicką, ul. Wita Stwosza i obszar wzdłuż południo-
wej granicy Cmentarza Rakowickiego. W tej lokalizacji 
pozyskano grunty, na których w ramach kilku nieza-
leżnych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowano 
zróżnicowaną zabudowę kwartałową. Inwestycja Apar-
tamenty Novum (ul. Rakowicka, IMB Asymetria Archi-
tekci), wznoszona w trzech etapach (Etap 1 2012-2014, 
Etap 2 2017-2019, Etap 3 od 2019 – w trakcie realizacji), 
należy do największej i najbardziej zróżnicowanej prze-
strzennie, architektonicznie i kubaturowo na tym terenie. 
Najczytelniej zdefiniowany kwartałowo jest etap 1 (il. 1), 
który składa się z 4 budynków tworzących łącznie dwa 
kwartały o półotwartym charakterze i czytelnych wnę-
trzach z urządzoną zielenią niską. Pomimo dużej inten-
sywności zabudowy i za sprawą dobrych proporcji oraz 
odległości między budynkami uzyskano przestrzenie 
przyjazne do zamieszkiwania i wypoczynku. Nieznaczne 
otwarcia i ograniczony dostęp sprawiają, iż wnętrza te 
zyskują półprywatny charakter dedykowany wspólno-
cie mieszkańców. Jak wskazano w monografii Studium 
współczesnych zespołów mieszkaniowych: Zespół moż-
na ocenić jako miejsce pozytywne do zamieszkania ze 
względu na wysoką jakość architektury i zagospodaro-
wania terenu, a także dostępność komunikacji miejskiej 
i rowerowej (Bradecki, 2019, 67). W bezpośrednim są-
siedztwie tej inwestycji powstały inne kwartały miesz-
kaniowe o nazwach: Apartamenty Go (ul. Rakowicka, 
2016-2018, Saran Architekci), Rakowicka Podkowa (ul. 
Rakowicka, 2016-2018, Probinvest Architekci), Steam 
Park (ul. Rakowicka, 2017-2020, Saran Architekci; il. 2). 
Ich wspólną cechą jest to, że pomimo dużej intensyw-
ności zabudowy są kwartałami tworzącymi kameralne 
wnętrza o przyjaznych w odbiorze proporcjach, które 
zostały jednostronnie otwarte na południe tak, aby po-
wstała przestrzeń została najkorzystniej doświetlona. 
Na uwagę zasługują także inne inwestycje realizowane 
w ścisłym centrum Krakowa. Inwestycja mieszkaniowa 
pod nazwą Browar Lubicz (ul. Lubicz, 2011-2016, Mofo 

zones by connecting them seamlessly with interior 
passages of different scale. A common practice is to 
obtain some space from an appropriately composed 
sectional development and with forms designed on an 
L-shaped plan that create arrangements resembling 
those of block developments.
An example illustrating these phenomena are a few 
investments realised in the very centre of Krakow 
on the site similar in shape to a triangle delimited by 
Rakowicka Street, Wita Stwosza Street and the area 
running along the southern border of the Rakowicki 
Cemetery. A diversified block development was com-
pleted as part of several independent investment 
projects on the land acquired in this location. Con-
structed in three stages (Stage 1 2012-2014, Stage 
2 2017-2019, Stage 3 from 2019 to now), the Novum 
Apartments investment (Rakowicka Street, IMB Asy-
metria Architekci) is one of the largest and most spa-
tially, architecturally and cubically diverse develop-
ments in the area. Consisting of four buildings that 
form two semi-open urban blocks and distinct interi-
ors with cultivated low greenery, Stage 1 (ill. 1) is the 
most clearly defined in terms of block layout. Despite 
the high density of development and owing to good 
proportions and distance between individual build-
ings, the spaces thus obtained are pleasant to live and 
rest in. Slight window openings and limited access 
give these interiors a semi-private character dedi-
cated to the community of inhabitants. As indicated 
in the monograph entitled Studium współczesnych 
zespołów mieszkaniowych [Study of contemporary 
housing complexes]: The complex can be assessed 
as a positive living space due to high-quality archi-
tecture and land development, as well as the accessi-
bility of public transport and cycling (Bradecki, 2019, 
67). Other residential block developments called GO 
Apartaments (Rakowicka Street, 2016-2018, Saran 
Architekci), Rakowicka Podkowa (Rakowicka Street, 
2016-2018, Probinvest Architekci), Steam Park (Rako-
wicka Street, 2017-2020, Saran Architekci; ill. 2) were 
built in the immediate vicinity of this investment. De-
spite high development density, the common feature 
of these urban blocks is that they create intimate in-
teriors with user-friendly proportions that are open 
one-sidedly to the south so that space can be illumi-
nated most effectively. Other investments in the very 
heart of Krakow are also noteworthy. The residential 
investment called Lubicz Brewery (Lubicz Street, 

Il. 1. Apartamenty Novum, etap 1, Kraków, ul. Rakowicka, 2012-2014, projekt: IMB Asymetria; a) widok na cofnięte części kwartałów i zacho-
wane drzewa, b) wnętrze jednego z kwartałów; źródło/autor: P. Bigaj.  

Ill. 1. Novum Apartments, stage 1, Krakow, Rakowicka Street, 2012-2014, designed by IMB Asymetria; a) view of the rearward parts of the city 
blocks and preserved trees, b) the interior of one of the city blocks; source/author: P. Bigaj.  
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Architekci) to spójna pod względem architektury i este-
tyki, przekształcona z postindustrialnej, tkanka miejska 
z wprowadzoną nową zabudową mieszkaniową z usłu-
gami oraz budynkami biurowymi. Tworząc przestrzenie 
znane z zabudowy typowo kwartałowej i śródmiejskiej, 
wykorzystano istotne budynki zastanego kontekstu 
miejsca – dawnego browaru Goetzów. Całość założenia 
wykazuje przyjazne dla ludzkiego oka proporcje nowych 
przestrzeni, które w większości są ogólnodostępne, 
mając przy tym charakter wyraźnie półpubliczny. Więk-
szość nowej zabudowy na obszarze Śródmieścia wyka-
zuje raczej tendencje do ograniczania dostępu osobom 
postronnym i wygradzania wewnętrznych stref półpry-
watnych, dedykowanych mieszkańcom. Tak jest w przy-
padku inwestycji Angel City (ul. Szlak, ul. Warszawska, 
ul. Pawia, 2005-2009, Wizja i nsMoonStudio; il. 3), gdzie 
przestrzeń wnętrz ukształtowanych między budynkami 
zakomponowanymi w układ kwartałowy, została umiesz-
czona ponad poziomem usług mieszczących się w par-
terze. Dostęp możliwy jest po pokonaniu zewnętrznych 
schodów i furtki. Zabieg ten pozwolił uzyskać mieszkań-
com poczucie posiadania fragmentu półprywatnej prze-
strzeni w ścisłym i ruchliwym centrum miasta. Sama 
skala wnętrz ma proporcje bliższe miejskim podwórzom 
i dziedzińcom (il. 3b) niż odpowiada rozleglejszym wnę-
trzom właściwym dzisiejszym standardom nowej zabu-
dowy. O jakości przestrzeni decydują tu detale, które 
dają poczucie przemyślanej estetyki bazującej na pro-
stocie i szczerej szlachetności klinkierowego materiału 
i drewna na elewacjach (Głuchowski, 2015, 108-109). 

2011-2016, Mofo Architekci) is an architecturally 
and aesthetically coherent urban fabric transformed 
from a post-industrial one where a new residential 
development with services and office buildings was 
incorporated. Some significant buildings in the exist-
ing context of the place – the former Goetz Brewery 
– were used to create spaces known from a typical 
block and inner-city development. The whole com-
plex presents human-friendly proportions of the new 
spaces that remain mostly open to the public while 
being distinctly semi-public in nature. Most of the 
new developments in the Srodmiescie district tend 
to restrict access for outsiders and to secure semi-
private internal zones dedicated to residents. That is 
the case of the Angel City investment (Szlak Street, 
Warszawska Street, Pawia Street, 2005-2009, Wizja 
i nsMoonStudio; ill. 3) where the interior space cre-
ated between the buildings composed in a block lay-
out was situated above the level of services located 
on the ground floor. The access is granted through 
external stairs and a wicket. This procedure allowed 
residents to gain a sense of some semi-private space 
in the busy inner city. The very scale of the interi-
ors has proportions closer to city courtyards (ill. 3b) 
than those corresponding to more extensive interi-
ors typical of contemporary standards of new devel-
opments. The quality of space is determined by the 
details that give a sense of well-designed aesthetics 
based on simplicity and sincere nobility of clinker and 
wood on the elevations (Głuchowski, 2015, 108-109). 

Il. 2. Steam Park, Kraków, ul. Rakowicka, 2017-2020, projekt: Saran Architekci; a) fragment wnętrza kwartału, b) widok na otwarte wnętrze jed-
nego z kwartałów; źródło/autor: P. Bigaj.

Ill. 2. Steam Park, Krakow, Rakowicka Street, 2017-2020, designed by Saran Architekci; a) a fragment of the interior of the block, b) view of the 
open interior of one of the blocks; source/author: P. Bigaj.

Il. 3. Angel City, Kraków, ul. Szlak / ul. Warszawska / ul. Pawia, 2005-2009, projekt: Wizja i nsMoonStudio; a) widok ogólny na jeden z kwarta-
łów z ceglaną elewacją, b) wewnętrzny dziedziniec na poziomie pierwszego piętra; źródło/autor: P. Bigaj. 

Ill. 3. Angel City, Krakow, Szlak Street / Warszawska Street / Pawia Street, 2005-2009, designed by Vision and nsMoonStudio; a) general view of 
one of the blocks with brick elevations, b) internal courtyard at first-floor level; source/author: P. Bigaj. 
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3. Architektura
Architektura krakowskich założeń kwartałowych z ostat-
nich lat przybiera różne rozstrzygnięcia estetyczne, które 
bazują na zabiegach kompozycyjnych, dążąc do prze-
łamania efektu monotonii tak często towarzyszącej za-
budowie mieszkaniowej. Jedną z czytelniej rysujących 
się tendencji jest odchodzenie od uporządkowanych 
sekwencji rytmów tworzonych przez powtarzalność 
okien, wnęk logii, balkonów, itp. na rzecz ich celowej 
dekompozycji na elewacjach, tak, aby nadać im cechy 
zamierzonej przypadkowości. Pewne kluczowe dla wi-
zualnego odbioru budynku elementy zachowują jednak 
harmonię wynikającą z rytmiczności tych powtórzeń. 
Czasem te estetyczne zabiegi przybierają postać zamie-
rzonego żartu, nadając architekturze bardziej przyjazny, 
lekki czy wręcz trywialny charakter, przełamujący nieraz 
monumentalny wyraz założenia podporządkowanego 
kompozycyjnej osiowości. Są to przejawy uniwersal-
nych tendencji w projektowaniu współczesnych założeń 
wielorodzinnych, na które zwraca uwagę Jan Pallado. 
Omawiając w publikacji pt. Zabudowa wielorodzinna, 
podstawy projektowania zagadnienie idei kompozycyj-
nej zespołów zabudowy wielorodzinnej podkreśla, że 
w ich naturze tkwią zarówno wyraźne predyspozycje 
do kształtowania swobodnego jak i spoistego. Wśród 
predyspozycji do kształtowania swobodnego wymienia 
między innymi: formę składająca się z części (budynków, 
mieszkań, balkonów) o podobnym charakterze; brak 
uzasadnienia w demokratycznym społeczeństwie dla 
kompozycyjnego eksponowania zróżnicowanego statu-
su materialnego mieszkańców w obrębie zespołu zabu-
dowy. Z kolei wśród pewnych predyspozycji do kształ-
towania spoistego wymienia: uprzywilejowaną rolę 
pionów komunikacyjnych, wokół których organizowane 
są mieszkania, niekiedy na zasadzie symetrii; tendencję 
do symetrii układów względem osi północ-południe, 
wynikającą z warunków nasłonecznienia; tendencję 
do lokalizacji na najwyższej kondygnacji specyficznych 
mieszkań: loftów, a na najniższej garaży (cokół i zwień-
czenie) (J. Pallado, 2014, 48-49). Na tym tle szczególną 
rolę odgrywają założenia kwartałowe, których kompo-
zycja przestrzenna wynika z idei łączącej urbanistyczny 
zamysł z architektoniczną ekspresją wyrazu formy. 

3. Architecture
Striving to break the monotony associated with typi-
cal residential development, the architecture of some 
recent urban block developments in Krakow adopts 
various aesthetic solutions based on compositional 
measures. One of most apparent trends is the depar-
ture from the orderly sequence of rhythms created by 
the repetitiveness of windows, loggia recesses, balco-
nies, etc. in favour of their deliberate decomposition 
on elevations to give them the features of intended 
randomness. However, certain elements that are cru-
cial for the visual perception of the building maintain 
the harmony resulting from the rhythm of these repe-
titions. Sometimes these aesthetic measures take the 
form of a deliberate joke that renders the architecture 
more friendly, light or even trivial, breaking the often 
monumental expression of a concept subordinated 
to compositional axial symmetry. These are mani-
festations of some universal trends in the design of 
contemporary multi-family residential developments, 
as highlighted by Jan Pallado. Discussing the issue 
of the compositional idea of multi-family complexes 
in his publication entitled Zabudowa wielorodzinna, 
podstawy projektowania [Multi-family development, 
design basis], he emphasises that it is in their nature 
to be predisposed to both free and cohesive shap-
ing. Among the predispositions for free shaping, he 
lists a form consisting of parts (buildings, flats, bal-
conies) of a similar character; a lack of justification 
in a democratic society for a compositional exposi-
tion of the inhabitants’ varied material status within 
a development complex. In turn, among certain pre-
dispositions for cohesive shaping, he mentions the 
privileged role of circulation paths around which flats 
are organised, sometimes based on symmetry; the 
tendency to the symmetry of layouts with respect 
to the north-south axis, resulting from the insola-
tion conditions; the tendency to locate specific flats 
– lofts – on top floors and garages on the lowest ones 
(plinth and finial) (J. Pallado, 2014, 48-49). Against 
this background, a special role is played by such 
urban block complexes whose spatial composition 
stems from the idea that combines an urban design 
and an architectural expression of form. 

Il. 4. Mieszkaj w Mieście Kraków, Bronowice, ul. Wizjonerów 2 i 4, 2016-2019, projekt: Medusa Group; a) widok zewnętrznej strony kwartałów 
z ciemną kolorystyką elewacji, b) duże wnętrze z zielenią urządzoną na stropodachach garaży podziemnych, stworzone z dwóch otwartych 
kwartałów z dominującą białą kolorystyką elewacji; źródło/autor: P. Bigaj.

Ill. 4. Mieszkaj w Mieście Krakow, Bronowice, 2 and 4 Wizjonerów Street, 2016-2019, designed by Medusa Group; a) view of the outside of the 
city blocks with dark-coloured elevations, b) a large interior with cultivated greenery on the tops of underground garages, created from two open 
blocks with dominant white elevations; source/author: P. Bigaj.
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W przypadku większych założeń mieszkalnych realizo-
wanych na terenie Krakowa dominują dwa zasadnicze 
kierunki kształtowania estetyki budynków. W pierw-
szym architektura i jej środki architektonicznego wy-
razu, detal, kolorystyka, i rozwiązania estetyczno-mate-
riałowe stają się łącznikiem w tworzeniu spójnej całości 
założenia, budując jego czytelną tożsamość wizualną. 
Można tu przytoczyć takie inwestycje jak: Osiedle Avia 
(ul. I. Stella-Sawickiego, ul. B. Orlińskiego, 2014-2019, 
B2 Studio), czy w mniejszym zakresie Nowa 5 Dzielnica 
(ul. Wrocławska, od 2017 - w realizacji, ION Architekci). 
Istnieje ryzyko, że ten sposób kształtowania zabudowy 
w powiązaniu z dużą skalą założenia może mieć przytła-
czjący charakter o ujednoliconym i monotonnym wyra-
zie. Dlatego estetyczna spójność sprawdza się głównie 
w mniejszych inwestycjach, kierując tym samym uwa-
gę na inny sposób projektowania, bazujący na efekcie 
różnorodności. Drugi kierunek to dzielenie inwestycji 
na odmienne wizualnie etapy, które różnicuje się urba-
nistycznie i architektonicznie, nawet gdy realizowane 
są przez tego samego inwestora. Zabieg ten pozwala 
nadać estetyczną różnorodność całemu założeniu i jed-
nocześnie tworzy tożsamość poszczególnych etapów, 
budując tym samym wizerunkową odrębność środowi-
ska mieszkaniowego. Przykładem może tu być wspo-
mniana już trzyetapowa, wizualnie odrębna inwestycja 
Apartamenty Novum przy ul. Rakowickiej, uzupełniona 
przez sąsiednie inwestycje, realizowane przez osob-
ne podmioty: Apartamenty Go, Rakowicka Podkowa 
i dwukwartałowe założenie Steam Park. Interesującą 
pod kontem różnorodności urbanistycznej i architek-
tonicznej wydaje się być także pozostająca w trakcie 
realizacji inwestycja Mieszkaj w Mieście, (Bronowice, 
obszar przy ul. Katowickiej i ul. Wizjonerów, w budo-
wie od 2015, Medusa Group; il. 4, il. 6), której pierwsze 
etapy starają się na krakowskim rynku nieruchomości 
wskazać nową jakość nie tylko zróżnicowanej architek-
tury kwartałów zabudowy, ale i w tworzeniu komplek-
sowego, samowystarczalnego i spójnego środowiska 
mieszkaniowego. 
Specyfiką założeń kwartałowych jest podporządko-
wanie ich architektonicznego wyrazu pryncypiom 
przyjętego układu urbanistycznego budynku, którego 

There are two main directions of shaping the building 
aesthetics in the case of larger residential complexes 
under construction in Krakow. In the first one, archi-
tecture and its means of architectural expression, de-
tail, colour scheme, aesthetic and material solutions 
become a link in the creation of a coherent whole 
of the complex, building its clear visual identity. 
Such investments as Avia Neighbourhood (I. Stella-   
-Sawickiego Street, B. Orlińskiego Street, 2014-2019, 
B2 Studio) and to a lesser extent Nowa 5 Dzielnica 
(Wrocławska Street, od 2017 – in development, ION 
Architekci) can be mentioned here. There is a risk 
that this way of shaping the development com-
bined with a large scale of the complex may have 
an overwhelming character with a homogenous and 
monotonous expression. Therefore, aesthetic con-
sistency works out mainly for smaller investments, 
thus drawing attention to a different way of designing 
based on the effect of diversity. The second direc-
tion consists in dividing an investment into visually 
dissimilar stages that differ in terms of urban and 
architectural design, even if they are constructed by 
the same investor. This approach allows to give an 
aesthetic diversity to the whole complex and at the 
same time creates the identity of individual stages, 
thus building the visual distinctiveness of the resi-
dential environment. An example of this can be the 
above-mentioned three-stage visually differentiated 
Novum Apartments investment at Rakowicka Street, 
complemented by neighbouring investments devel-
oped by separate entities: GO Apartments, Rakowic-
ka Podkowa and the two-block Steam Park complex. 
Another investment that seems to be interesting in 
terms of urban and architectural diversity is the on-
going investment Mieszkaj w Mieście (Bronowice, 
area at Katowicka Street and Wizjonerów Street, un-
der construction from 2015, Medusa Group; ill. 4, ill. 
6) whose first stages try to present a new quality on 
the real estate market in Krakow not only in terms 
of the diversified architecture of the block develop-
ments but also in terms of creating a comprehensive 
self-sufficient and coherent residential environment. 
The specificity of urban block developments is the sub-
ordination of their architectural expression to the prin-
ciples of the adopted urban layout of a building that is 

Il. 5. Apartamenty przy Bulwarze, Kraków, ul. Rzeźnicza / ul. Masarska, 2011-2017, projekt: Ingarden & Ewý; a) widok jednego z kwartału, ele-
wacja z efektem swobodnie rozplanowanych okien i loggii, b) odmienna estetyka wnętrza jednego z kwartałów; źródło/autor: P. Bigaj.

Ill. 5. Apartamenty przy Bulwarze, Krakow, Rzeźnicza Street / Masarska Street, 2011-2017, designed by Ingarden & Ewý; a) view of one of the city 
blocks, elevations with the effect of free-planned windows and loggias, b) distinct aesthetics of the interior of one of the blocks; source/author: 
P. Bigaj.
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ukształtowanie następuje zawsze wokół pewnego 
wnętrza. Podział na to co jest wnętrzem i zewnętrzem 
kwartału może się stać jednym z pretekstów do eks-
ponowania różnic między tymi rodzajami przestrzeni. 
Przykładem obrazującym to zjawisko jest drugi z eta-
pów inwestycji Mieszkaj w Mieście (ul. Wizjonerów 
2 i 4, 2016- 2019, Medusa Group) w Bronowicach, gdzie 
zewnętrze dwóch kwartałów wykończone czarną płyt-
ką klinkierową (il. 4a) skontrastowano z białymi elewa-
cjami wnętrz (il. 4b). Zarówno wnętrza jak i zewnętrze 
kwartałów pozostaje jednak estetycznie spójne pomi-
mo kolorystycznych odmienności, między innymi dzię-
ki umiarowi zastosowanych środków architektonicz-
nego wyrazu i czytelnej geometrii. Dodatkowo efekt 
tej spójności podkreślono ujednoliconymi detalami 
jaskrawych, zielono-limonkowych balustrad balkonów 
i kolorystyką wnęk loggii. Różnice między zewnętrznym 
charakterem częściowo pofalowanych, biało-szarych 
elewacji (il. 5a) a estetyką wnętrz kwartałów z wykorzy-
staniem przeszkleń i drewnianych okładzin (il. 5b), do-
strzec można także w inwestycji Apartamenty przy Bul-
warze (ul. Rzeźnicza, ul. Masarska, 2011-2017, Ingarden 
& Ewý; il. 5). Tego typu estetyczne zabiegi mają na celu 
spotęgować poczucie odmienności przestrzennej tego 
co zewnętrzne, przynależne strefie publicznej, z tym co 
wizualnie odnosi się do wewnętrznych stref półpublicz-
nych czy półprywatnych, dedykowanych wspólnocie 
mieszkańców.
Inną tendencją w kształtowaniu architektury krakow-
skich kwartałów zabudowy mieszkaniowej jest naprze-
mienne różnicowanie wykończenia elewacji werty-
kalnymi sekcjami okładzin i tynków, co koresponduje 
z charakterystyczną dla historycznego śródmieścia ar-
tykulacją zabudowy kamienicowej w pierzejach ulic. 
Jest to pewien zabieg estetyczny polegający na wywo-
łaniu złudzenia, dającego efekt podziału zróżnicowa-
nej pierzei, ale powstałej w ramach jednego budynku. 
Zjawisko to często daje się obserwować tam, gdzie na 
nowo realizowane zespoły mieszkaniowe oddziałuje 
bliskość historycznej tkanki miejskiej. Za przykład mogą 
tu posłużyć wspomniane już przykłady z I etapu inwe-
stycji Apartamenty Novum, czy z założenia Steam Park.

4. Natura
Natura jest dziś nieodzownym elementem wprowa-
dzanym do architektury współczesnych kwartałów 

always shaped around a certain interior. A division into 
what is the interior and exterior of a city block may be-
come one of the pretexts for exposing the differences 
between these types of spaces. An example illustrat-
ing this phenomenon is the second stage of the Miesz-
kaj w Mieście investment (2 and 4 Wizjonerów Street, 
2016-2019, Medusa Group) in Bronowice where the ex-
terior of two urban blocks finished with black clinker tile 
(ill. 4a) was contrasted with white elevations of the inte-
riors (ill. 4b). However, both the interiors and exteriors 
of the blocks remain aesthetically consistent despite 
the colour differences, owing to, among other things, 
moderate use of architectural means of expression and 
clarity of geometry. The effect of this consistency was 
further enhanced by the unified details of the bright 
lime green balcony railings and the colours of loggia 
recesses. Differences between the external character of 
the partially undulating white and grey elevations (ill. 
5a) and the aesthetics of the interiors of city blocks with 
the use of glass and wooden cladding (ill. 5b) can also 
be seen in the Apartamenty przy Bulwarze investment 
(Rzeźnicza Street, Masarska Street, 2011-2017, Ingar-
den & Ewý; ill. 5). This type of aesthetic measures is 
intended to enhance the sense of the spatial difference 
between that which is external, belonging to the public 
zone, and that which is visually related to the internal 
semi-public and semi-private zones dedicated to the 
community of residents.
Another trend in shaping the architecture of residential 
block developments in Krakow is the alternate differ-
entiation of elevation finishing with vertical sections of 
cladding and plaster that corresponds to the articula-
tion of tenement developments in street frontages 
characteristic of historic midtown. It is a certain aesthet-
ic measure that consists in creating an illusion that pro-
duces an effect of splitting a diversified frontage within 
one building. This phenomenon can frequently be ob-
served in places where newly constructed residential 
complexes are influenced by the proximity of historic 
urban fabric. The above-mentioned examples from the 
first stage of the Novum Apartments investment and 
Steam Park complex can serve as an illustration here.

4. Nature
Nowadays, nature is an indispensable element in-
corporated into the architecture of contemporary 
block developments not only because of the need 
to ensure an adequate proportion of biologically 

Il. 6. Mieszkaj w Mieście, Kraków, Bronowice, ul. Wizjonerów 7, 2018-2020, projekt: Medusa Group; a) widok ogólny na zewnętrzną formę 
kwartału, b) przykład wnętrza kwartału o wysokich ścianach, źródło/autor: P. Bigaj.

Ill. 6. Mieszkaj w Mieście, Krakow, Bronowice, 7 Wizjonerów Street, 2018-2020, designed by Medusa Group; a) general view of the external form 
of the city block, b) an example of the interior of the city block with high walls, source/author: P. Bigaj.
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zabudowy już nie tylko ze względu na konieczność za-
spokojenia odpowiedniej proporcji terenów biologicznie 
czynnych, wynikających z zapisów lokalnego prawa, ale 
przede wszystkim z rosnących wymagań stawianych 
deweloperom przez przyszłych mieszkańców. Coraz po-
wszechniejsze stają się stropodachy zielone na dachach 
budynków czy stropach parkingów podziemnych (il. 4b). 
Uporządkowana zieleń, starannie dobierana, kompono-
wana i sadzona precyzyjnie na geometrycznie wyznaczo-
nych rabatach, współistnieje z elementami małej archi-
tektury. Na uwagę zasługują pod tym względem wnętrza 
kwartałów, tworzone jako kameralne przestrzenie dla 
wspólnot sąsiedzkich o niepowtarzalnym wyglądzie, wy-
korzystując zmienność i sezonowość szaty roślinnej. Jed-
ną z charakterystycznych tendencji, która wykształciła się 
w na przestrzeni ostatnich dekad są indywidualne ogród-
ki przypisane mieszkaniom na poziomie parteru. Stwa-
rzają one korzystną przestrzeń do wypoczynku, będącą 
w bezpośrednim powiązaniu z lokalem mieszkalnym. Po-
mimo wielu wad związanych głównie z niedostatecznym 
poczuciem prywatności i bezpieczeństwa, mieszkania na 
parterze z ogródkiem zyskują coraz większą rzeszę sym-
patyków, także ze względu na niższe koszty zakupu. Wiele 
inwestycji stara się także choć w części zachować istnie-
jący drzewostan i umiejętnie wpisać go w nowe zago-
spodarowanie terenu wokół budynku lub wywieść formę 
architektoniczną z tak zastanego kontekstu przyrodnicze-
go. Tak było w przypadku I etapu inwestycji Apartamenty 
Novum, gdzie podkowiasty układ kwartałów o zakrzy-
wionych i nierównych ramionach, dających rodzaj prze-
strzennego cofnięcia, stał się zabiegiem pozwalającym 
zachować istniejący drzewostan, tworząc zieloną prze-
strzeń rekreacyjną opartą o zastany kontekst zieleni (il. 
1a). Świadomy inwestor potrafi docenić walory i oddzia-
ływanie natury nie tylko w granicach swojej inwestycji, 
ale i tej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie. Za 
przykład może tu posłużyć inwestor założenia Mieszkaj 
w Mieście w Bronowicach, który wyszedł z inicjatywą 
zaprojektowania ponad 3 hektarowego, ogólnodostęp-
nego parku miejskiego na częściowo porośniętej drze-
wami, sąsiedniej działce po dawnym motelu Krak i jego 
kempingu. Natura, ta istniejąca i jej nowoprojektowane 
elementy, to nieodzowna składowa jakości nowoczesnej, 
przyjaznej przestrzeni, wprowadzana nie tylko do wnętrz 
kwartałów, ale także jako efektywny sposób na tworzenie 
publicznej przestrzeni parków, skwerów i zielonych zakąt-
ków miejskich, których sąsiedztwo wpływa bezpośrednio 
na charakter tworzonego środowiska mieszkaniowego 
współczesnego miasta. 

5. Podsumowanie
Przestrzeń, architektura i natura to nieodzowne składniki 
przepisu na tworzenie przyjaznego środowiska mieszka-
niowego, powstającego w ramach nowych inwestycji 
kwartałowych w Krakowie. Od stosownych proporcji 
tych składników zależy nie tylko komercyjne powodze-
nie inwestycji, ale i to realne, wywodzące się z obiek-
tywnych przesłanek tworzących komfortowe w użyt-
kowaniu mieszkania, jak i przestrzenie do życia między 
budynkami, jak ujął to w tytule swojej książki Jan Gehl 

active areas resulting from the provisions of local 
law but, above all, because of the growing demands 
placed on developers by future residents. Green 
flat roofs on top of buildings and underground car 
parks are becoming more and more common (ill. 
4b). Carefully selected and arranged greenery, pre-
cisely composed and planted on geometrically des-
ignated beds, coexists with architectural elements. 
Noteworthy in this respect are those interiors of 
city blocks that are created as intimate spaces for 
neighbouring communities with a unique appear-
ance making use of the variability and seasonality 
of vegetation. One of the characteristic trends that 
have developed over the last decades is the idea 
of individual gardens assigned to ground floor flats. 
They create a favourable space for relaxation that 
is directly connected with the living unit. Despite 
many disadvantages, mainly related to an insuf-
ficient sense of privacy and security, ground floor 
flats with gardens are gaining in popularity, also 
due to lower purchase costs. There are also many 
investments that try to, at least partly, preserve the 
existing tree stand and to skilfully incorporate it into 
the new land development around the building or 
to derive the architectural form from such an exist-
ing natural context. That was the case with the first 
stage of the Novum Apartments investment where 
a horseshoe-shaped layout of city blocks with 
curved and uneven wings, giving a kind of a spa-
tial indentation, was an attempt to preserve the 
existing tree stand, creating a green recreational 
space based on the existing green context (ill. 1a). 
A conscious investor can appreciate the values and 
impact of nature within the limits of his investment 
and also in its immediate vicinity. An example of 
such good practice can be the Mieszkaj w Mieście 
complex in Bronowice whose investor took the 
initiative to design a 3-hectare public city park on 
a partially tree-lined adjacent plot of land of the 
former Krak Motel and its campsite. Nature, both 
the existing one and its newly designed elements, 
is an indispensable component of the quality of 
modern friendly space introduced to the interiors 
of city blocks and also as an effective way of creat-
ing public space within parks, squares and green 
city corners whose vicinity directly influences the 
character of the developed residential environment 
in a contemporary city. 

5. Conclusions
Space, architecture and nature are essential ingre-
dients of the recipe for creating a friendly residential 
environment that is being developed as part of new 
city block investments in Krakow. Not only do the 
appropriate proportions of these components deter-
mine the commercial success of the investment but 
they also guarantee the genuine success that stems 
from objective premises for creating both comfort-
able flats and living spaces between buildings, as 
Jan Gehl (Gehl, 2009) puts it in the title of his book. 
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(Gehl, 2009). Kwartał zabudowy mieszkaniowej jest ze 
względu na typologiczną specyfikę naturalnie predesty-
nowany do tworzenia przyjaznych, czytelnie wydzielo-
nych przestrzeni tkanki miejskiej. Ostatnie dekady wyka-
zały istotne zmiany i pewne charakterystyczne tendencje 
w projektowaniu tego typu zabudowy w Krakowie. Na 
polu przestrzennym, przede wszystkim daje się zauwa-
żyć wyraźny powrót do zabudowy kwartałowej w ra-
mach nowo realizowanych inwestycji mieszkaniowych. 
Drugą zasadniczą tendencją jest tworzenie kwartałów 
otwartych lub częściowo otwartych przy jednoczesnym 
utrzymaniu korzystnych proporcji budujących pozytyw-
ną przestrzeń wnętrz. Ich proporcje bywają różne, od ka-
meralnych, bliskich charakterem podwórzom miejskim 
czy dziedzińcom (il. 3b), przez rozległe i przyjemne dla 
oka wnętrza rekreacyjne, zapewniające poczucie do-
brze wyważonej dla odbiorcy skali (il. 4b), po wnętrza 
o wysokich ścianach budynków kwartałowych, dających 
poczucie „przestrzeni bezpiecznej” (il. 6b). Przestrzenie 
te są starannie zagospodarowywane i posiadają włas-
ną, wizualnie rozpoznawalną tożsamość, pozwalającą 
na identyfikowanie się z nią mieszkańcom. Choć nie 
jest to ścisłą regułą dla wszystkich założeń to wnętrza 
kwartałów pozostają zazwyczaj w jakiś sposób wygro-
dzone. Na polu architektury rysują się dwie zasadnicze 
tendencje: pierwsza dąży do estetycznie ujednoliconego 
charakteru wielu budynków w ramach większego zało-
żenia urbanistycznego, druga stara się każdemu etapowi 
nadać inny wyraz architektoniczny, kształtując poczucie 
różnorodności w ramach jednej inwestycji. Spośród za-
biegów typowo architektonicznych należy wskazać na 
estetyczne podkreślanie różnic między wnętrzem a ze-
wnętrzem kwartałów (il. 4ab, il. 5ab), wprowadzanie ma-
teriałowych rozróżnień poszczególnych partii czy całych 
sekcji elewacji (il. 1, il. 2, il. 6), a także stosowanie za-
mierzonego efektu przypadkowości w kompozycyjnym 
rozkładzie elementów okien, loggii, balkonów (il. 5a). 
Na polu kształtowania i wykorzystania natury w zabudo-
wie kwartałowej daje się zauważyć tendencję do przy-
kładania coraz większej uwagi do wprowadzania zieleni 
urządzonej jako istotnego elementu kompozycji wnętrz, 
z uwzględnieniem jej atrybutów zmienności i sezonowo-
ści. W połączeniu z małą architekturą tworzy ona przy-
jazną w odbiorze przestrzeń sąsiedzką, sprzyjającą bu-
dowaniu pozytywnych relacji społecznych (il. 1b, il. 4b, 
il. 5b, il. 6b). Wprowadzanie indywidualnych ogródków 
dostępnych z mieszkań na poziomie parteru to kolejna 
istotna tendencja, która w ostatnich dekadach poszerzyła 
typologiczny zakres oferowanych lokali. Pozwala ona na 
wykorzystanie w bardziej spersonalizowany sposób zie-
lonego fragmentu pewnej zorganizowanej przestrzennie 
całości zagospodarowania terenu związanej bezpośred-
nio z mieszkaniem i budynkiem. Na znaczeniu zyskuje 
także coraz bardziej istniejąca zieleń wysoka w projek-
towaniu zabudowy mieszkaniowej do tego stopnia, iż 
wywiera znaczący wpływ na ideę przestrzenną projek-
towanych kwartałów (il. 1a). Mając na uwadze kwestie 
przestrzenne, architektoniczne i przyrodnicze, należy 
stwierdzić, iż na wybranych do analizy przykładach na-
stępuje znacząca poprawa jakości środowiska miesz-
kaniowego wśród krakowskich realizacji z ostatnich lat, 

Due to its typological character, a residential block de-
velopment is naturally predestined to create friendly 
clearly defined spaces in the urban fabric. Recent de-
cades have revealed some significant changes and 
characteristic trends in the design of this type of de-
velopment in Krakow. As far as space is concerned, 
one can immediately notice a marked revival of a city 
block development within newly developed residen-
tial investments. The second major trend is the cre-
ation of open or semi-open blocks while maintaining 
advantageous proportions that build positive interior 
space. These proportions may vary, from cosy ones, 
bringing to mind city courtyards (ill. 3b), through ex-
tensive recreational interiors that please the eye and 
provide a sense of well-balanced scale for the recipi-
ent (ill. 4b), to interiors with high walls of city blocks, 
offering a sense of ‘safe space’. (ill. 6b). The spaces 
are carefully developed and have their own visually 
recognisable identity that allows residents to relate 
to it. Although this is not a strict rule for all concepts, 
the interiors of city blocks usually remain fenced off 
in a certain way. As regards architecture, there are 
two major trends. While the first one strives for the 
aesthetic uniformity of many buildings as part of 
a larger urban development, the second one tries to 
give each stage a different architectural expression, 
shaping a sense of diversity within a single project. 
Among typically architectural practices, one should 
point out the aesthetic accentuation of differences 
between the interior and exterior of city blocks (ill. 
4ab, ill. 5ab), the introduction of material demarca-
tions between individual fragments or entire sections 
of elevations (ill. 1, ill. 2, ill. 6), and the creation of the 
intended effect of randomness in the compositional 
arrangement of windows, loggias and balconies (ill. 
5a). In terms of shaping and using nature in a block 
development, one can notice a clear trend to devote 
more and more attention to the introduction of culti-
vated greenery as a significant element of the interior 
composition, including its attributes of variability and 
seasonality. Combined with architectural elements, it 
creates a friendly neighbourhood space conducive 
to building positive social relations (ill. 1b, ill. 4b, ill. 
5b, ill. 6b). The introduction of individual gardens ac-
cessed from ground floor flats is another important 
trend that has broadened the typological range of 
residential units offered in recent decades. It allows 
for a more personalised use of a green fragment of 
a certain spatially organised whole of the land de-
velopment connected directly with a given flat and 
building. The existing high greenery is also gaining in 
importance in the design of residential development 
to such an extent that it has a significant impact on 
the spatial concept of the designed urban blocks (ill. 
1a). While considering the spatial, architectural and 
natural issues, it should be stated that the examples 
selected for analysis demonstrate a significant im-
provement in the quality of residential environment 
among the projects developed in Krakow in recent 
years, which ensures comfortable use and spatial 
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zapewniając komfort użytkowania i atrakcyjność prze-
strzenną zabudowy kwartałowej opartą na symbiozie 
architektury i natury. Pozwala to prognozować i wyzna-
czać dalsze trendy i kierunki rozwoju współczesnej idei 
kwartału zabudowy mieszkaniowej na terenie Krakowa. 

attractiveness of a city block development based on 
the symbiosis of architecture and nature. This allows 
one to forecast and set further trends and develop-
ment directions of a contemporary idea of a residen-
tial block development in Krakow. 
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