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Ekologiczny i społeczny potencjał 
rewitalizacji cieków wodnych na obszarach 
miejskich na przykładzie parku linearnego 
Młynówka Królewska w Krakowie
Ecological and social potential of the watercourses 
revitalization in urban areas on the example of the 
Młynówka Królewska linear park in Krakow
Streszczenie:
W artykule omówiono potencjał przestrzenny oraz istniejące ograniczenia parku linearnego Młynówka Królewska w Krako-
wie, w kontekście rewitalizacji terenów nadrzecznych w miastach. Analizie poddano zagadnienie usług ekosystemowych (UE) 
oferowanych przez tereny zieleni miejskiej, rozpatrywanych w ujęciu obszarów zielonej infrastruktury (ZI), w których łączone 
są powierzchnie zieleni i wód powierzchniowych. Omówiono dynamikę oddziaływania obszarów ZI na środowisko miejskie, 
ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła (MWC). Dyskusji poddana została społeczna 
percepcja UE związanych z obszarami ZI w mieście, w kontekście terenów nadwodnych. Analizie poddany został przykład 
koncepcyjnych projektów rewitalizacji terenu położonego wzdłuż dawnego sztucznego koryta rzecznego Młynówki Królew-
skiej, którego geneza sięga XIII wieku, opracowanych przez studentów kierunku architektura krajobrazu. W podsumowaniu 
stwierdzono, iż projektowanie zgodnie z koncepcją zielonej infrastruktury w ujęciu Benedicta i McMahona (2006), umożliwia 
zwiększenie zakresu świadczonych UE, w tym poprawę dostępności przestrzeni w przeliczeniu na mieszkańca. Wprowadze-
nie wody w osuszone obecnie koryto rzeczne umożliwi zwiększenie efektywności terenu zieleni w redukcji efektu MWC.

Abstract: 
The article discusses the spatial potential and the existing limitations of the Młynówka Królewska linear park in Krakow in 
the context of revitalizing riverside areas in cities. The issue of ecosystem services (ES) offered by urban green areas was 
analyzed in the context of green infrastructure (GI), where green areas and surface waters are combined. The dynamics of 
the impact of GI areas on the urban environment were discussed, with particular emphasis on reducing the urban heat island 
effect (UHI). The social perception of the ES related to GI areas in the city, in the context of waterside areas, was discussed. 
An example of conceptual projects for the revitalization of the area along the former artificial river bed of Młynówka Królew-
ska, the genesis of which dates back to the 13th century, developed by students of landscape architecture, was analyzed. In 
conclusion, it was stated that designing in line with the concept of green infrastructure according to Benedict and McMahon 
(2006) allows for an increase in the provision of ESs and the improvement of space availability per inhabitant. The intro-
duction of water into the currently dry riverbed will allow increasing the efficiency of the green area in reducing the UHI effect.

Słowa kluczowe: Młynówka Królewska; rewitalizacja rzek miejskich; zielona infrastruktura; miejska wyspa ciepła 
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1. Wprowadzenie
W latach 1975-2015, populacja miast wzrosła z 1,5 do 
3,5 miliarda mieszkańców. Rozwój obszarów miejskich 
odbywa się zarówno w drodze zwiększania ich po-
wierzchni, jak też poprzez wzrost zagęszczenia obszarów 
zabudowy (OECD 2020).  Szczególnie ostatnia z wymie-
nionych form rozwoju jest niekorzystna z punktu widze-
nia możliwości zachowania granicznej wartości współ-
czynnika powierzchni biologicznie czynnych (PBC), 
które są niezbędne dla zachowania równowagi ekolo-
gicznej obszarów miejskich. Jako optymalną wartość 
współczynnika PBC, przyjmuje się 45% udziału w całko-
witej powierzchni jednostki urbanistycznej (Szulczewska 
et. al., 2013).  Wielkość PBC, jaka powinna przypadać 
na mieszkańca, wynosi 50 m2 per capita (Russo, Cirella 
2018). Do elementów składających się na PBC wchodzą 
tereny zieleni oraz wody powierzchniowe (płynące i sto-
jące), które łącznie są opisywane w literaturze przedmio-
tu jako (błękitno)zielona infrastruktura (ZI). Obecność ZI 
ma kluczowe znaczenie dla życia mieszkańców miast. Do 
najważniejszych atrybutów ZI zalicza się między innymi 
wpływ na wzrost bioróżnorodności, korzystne oddziały-
wanie na stan zdrowia fizycznego i psychicznego miesz-
kańców, poprawę jakości powietrza, ograniczenie efektu 
miejskiej wyspy ciepła (MWC), czy szeroko rozumiany 
pozytywny wpływ na gospodarkę (Benedict, McMa-
hon 2006; Zachariasz 2006, Wróblewska, Jeong 2021). 
Współcześnie, znaczenie ZI rozpatruje się także w kon-
tekście wszechstronnych usług (korzyści) ekosystemo-
wych (UE), jakie są pochodną jej obecności w strukturze 
miasta. Zgodnie z aktualnymi poglądami, do głównych 
UE zalicza się: regulacyjne, kulturowe i zaopatrzeniowe, 
natomiast kategorię UE wspomagających rozpatruje się 
jako pomocniczą, towarzyszącą wszystkim pozostałym 
(Vermaat et. al. 2016). 

2. Znaczenie rewitalizacji rzek na obszarach miejskich
Oczekiwany do 2050 r. dalszy wzrost liczby i liczebności 
miast (OECD 2020), wymusza podejmowanie innowacyj-
nych strategii i przedsięwzięć, które wpłyną na poprawę 
jakości życia mieszkańców. Jednym z kierunków działań 
jest zwiększanie powierzchni ZI w procesie rewitalizacji 
obszarów śródmiejskich. Kluczowe działania rewitaliza-
cyjne, wynikające między innymi z Dyrektywy Wodnej 
Unii Europejskiej (Directive 2000/60/EC) obejmują m.in. 
przywrócenie odpowiedniej jakości wód powierzchnio-
wych i poprawę stanu terenów nadwodnych. Na obsza-
rach miejskich, obecność wody w postaci rzek, jezior 
i stawów ma kluczowe znaczenie dla jakości miejskiego 
systemu ZI. Uznaje się, że nawet najmniejsze zbiorniki 
wodne o powierzchni jedynie 4 m2, mają pozytywny 
wpływ na zmniejszenie efektu MWC (Imam Syafii 2017). 
Korzystny wpływ na ograniczenie MWC ma zwiększenie 
powierzchni lustra wody (Sun, Chen 2012; Jyang 2021). 
Uznaje się, że wpływ wód powierzchniowych na obni-
żenie temperatury powietrza nad lustrem wody wynosi 
od 1 do 5,9°C i jest odczuwalny w zakresie od 100 do 
nawet 1100 m od brzegu rzeki (Tominaga, Sato, Sado-
hara 2015; Yu et. al. 2020). Obniżenie temperatury po-
wietrza osiąga wartość 0,54°C na 100 m odległości (Sun, 
Chen 2012). Czynnikiem wspierającym zwiększenie in-
tensywności obniżania temperatury powietrza jest taki 

1. Introduction
Between 1975 and 2015, the urban population grew 
from 1.5 billion to 3.5 billion. The development of ur-
ban areas takes place both by increasing their area 
and by increasing the density of built-up areas (OECD 
2020). Especially the last of the mentioned forms of 
development is unfavorable from the point of view 
of the possibility of maintaining the limit value of the 
biologically active surface coefficient (BAS), which 
is necessary for maintaining the ecological balance 
of urban areas. The optimal value of the BAS coef-
ficient is a 45% share in the total area of   an urban 
unit (Szulczewska et. Al., 2013). The amount of BAS 
that should be per capita is 50 m2 per capita (Russo, 
Cirella 2018). The elements of BAS include green ar-
eas and surface waters (flowing and standing), which 
are jointly described in the literature as (blue)green 
infrastructure (GI). The presence of GI is critical to the 
life quality of city dwellers. The most important at-
tributes of GI include, e.g. the impact on the increase 
in biodiversity, a beneficial effect on the physical and 
mental health of inhabitants, improvement of air qual-
ity, limitation of the urban heat island effect (UHI), or 
broadly understood the positive impact on the econ-
omy (Benedict, McMahon 2006; Zachariasz 2006, 
Wróblewska, Jeong 2021). Nowadays, the impor-
tance of GI is also considered in the context of com-
prehensive ecosystem services (benefits) (ES), which 
are a derivative of its presence in the city structure. 
According to the current views, the main ES includes 
regulatory, cultural, and supply, while the supporting 
ES are considered as an auxiliary, accompanying all 
other categories (Vermaat et al. 2016).

2. The importance of river revitalization in urban areas
The further increase in the number and size of cities 
(OECD 2020), expected by 2050, forces undertaking 
innovative strategies and projects that will improve 
the quality of life of urban dwellers. One of the direc-
tions of activities is increasing the area of   GI in the 
process of revitalizing downtown areas. Key revitaliza-
tion activities, resulting, inter alia, from the European 
Union Water Directive (Directive 2000/60/EC) include 
restoration of the quality of surface waters and im-
provement of the condition of waterside areas. In ur-
ban areas, the presence of water in the form of rivers, 
lakes, and ponds is critical to the quality of the urban 
GI system. It is considered that even the smallest wa-
ter reservoirs with an area of   just 4 m2 have a positive 
effect on reducing the UHI effect (Imam Syafii 2017). 
The increase in the water surface has a beneficial 
effect on reducing the UHI (Sun, Chen 2012; Jyang 
2021). It is assumed that the influence of surface wa-
ters on lowering the air temperature above the water 
level is from 1 to 5.9°C and is sensed in the range from 
100 to even 1100 m from the river bank (Tominaga, 
Sato, Sadohara 2015; Yu et. Al. 2020). The drop in 
air temperature reaches the value of 0.54 ° C per 100 
m distance (Sun, Chen 2012). The factor supporting 
the increase in the intensity of lowering the air tem-
perature is a spatial arrangement in which water is 



64

układ przestrzenny, w którym woda jest otoczona kom-
pleksem zieleni (Sun, Chen 2012; Jyang 2021), a pozy-
tywny efekt synergii notuje się, gdy powierzchnia wody 
w kompleksie zieleni jest większa niż 30%. W klimacie 
Europy Środkowej na przykładzie Lipska wykazano, iż 
znaczące rezultaty w obniżeniu efektu MWC notuje się 
w przypadku kompleksów zieleń-woda o powierzchni 
przekraczającej 5,6 ha (Yu et. al. 2020). Ze względu na 
pozytywny środowiskowy wpływ obecności wody na 
obszarach miejskich, podejmowane są liczne inicjatywy 
zmierzające do przywrócenia walorów rzek, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem uzyskania szerokiego zakresu 
UE (Kowalski, Scherzer 2018). Dążenie do poprawy sta-
nu jakości wód powierzchniowych i terenów nadwod-
nych, z uwzględnieniem UE, przynosi jednoznacznie 
korzystne efekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze 
(Garcia 2016; Vermaat et. al. 2016; Bergstrom, Loomis 
2017; Hua, Chen 2019; Dai, Brouver, Lei 2021). W pro-
cesie rewitalizacji terenów nadrzecznych niezbędny jest 

surrounded by a green complex (Sun, Chen 2012; Jy-
ang 2021), and a positive synergy effect is noted when 
the water surface in the green complex is greater than 
30%. In the climate of Central Europe, based on the 
example of Leipzig, it has been shown that significant 
results in reducing the MWC effect are recorded in the 
case of green-water complexes with an area exceed-
ing 5.6 ha (Yu et. Al. 2020). Due to the positive environ-
mental impact of the presence of water in urban areas, 
numerous initiatives are taken to restore the values   of 
rivers, with particular emphasis on achieving a wide 
ES delivery scope (Kowalski, Scherzer 2018). Striving 
to improve the quality of surface waters and riverside 
areas, taking into account the ES, brings unequivo-
cally beneficial social, economic, and natural effects 
(Garcia 2016; Vermaat et al. 2016; Bergstrom, Loomis 
2017; Hua, Chen 2019; Dai, Brouver, Lei 2021). In the 
process of revitalization of riverside areas, the active 
participation of local communities is necessary, thanks 

il. 1 / Fig. 1 Lokalizacja zakresu opracowania (źródło: oprac. M. Zieliński, J. Tarajko-Kowalska na podstawie materiałów dostępnych na www.geo-
portal.gov.pl)/ Location of the study scope (source of graphic: M. Zieliński, J. Tarajko-Kowalska based on data available at www.geoportal.gov.pl) 
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aktywny udział społeczności lokalnych, dzięki czemu 
możliwe jest właściwe określenie celów i środków, jaki-
mi operować będzie proces przywracania UE (Asnake, 
Worku, Argaw 2021). Oczekiwania społeczne w zakresie 
estetyki przestrzeni, jej dostępności, UE świadczonych 
przez system wodny, są odmienne i różnią się w za-
leżności od stopnia wykształcenia, zamożności i oso-
bistej relacji z terenem. Poziom wykształcenia jest po-
zytywnie skorelowany z oczekiwaniem doświadczenia 
naturalności krajobrazu nadrzecznego, jego walorów 
estetycznych i edukacyjnych. Bez względu na poziom 
zamożności i wykształcenia, czytelne jest oczekiwanie 
przywrócenia UE regulacyjnych (w tym oczyszczanie 
wody, ograniczenie skutków powodzi) oraz kulturowych 
(szczególnie związanych z możliwością wypoczynku nad 
wodą). W społeczeństwach uboższych widoczne jest 
oczekiwanie zachowania UE kulturowych związanych 
z wartością ekonomiczną rzek (Wyżga, Zalewska, Le 
Lay 2009; Le Lay, Piégay, Rivière-Honegger 2013; Ju-
lian, Daly, Weaver 2018, Hua, Chen 2019). W badaniach 
przeprowadzonych między innymi w Chinach, Europie, 
USA oraz Australii wykazano znaczącą skłonność spo-
łeczeństw do udziału w ponoszeniu kosztów procesu 
rewitalizacji rzek. Najwyższą wartość przypisuje się po-
prawie jakości wody, w dalszej kolejności estetyce kra-
jobrazu, najniżej wyceniana jest wartość ochrony prze-
ciwpowodziowej (Brouver, Sheremet 2017; Hua, Chen 
2019; Uggledahl, Ohlsen 2019; Dai, Brouver, Lei 2021). 
Właściwie przeprowadzone działania rewitalizacyjne 
pozwalają na ukształtowanie wielofunkcyjnego układu 
społeczno-przyrodniczego o charakterze zbliżonym do 
naturalnego (Zingraff-Hamed et. al. 2018), w którym 
ujęta jest mozaika ekosystemów, oferujących wachlarz 
kulturowych i regulacyjnych UE, takich, jak: poprawa ja-
kości krajobrazu, zwiększenie potencjału rekreacyjnego 
terenów nadrzecznych, wzrost poziomu bioróżnorodno-
ści, regulacja zagrożenia powodziowego, ograniczenie 
erozji, poprawa jakości wody, stworzenie środowiska 
życia zwierząt i roślin (Vermaat et. al. 201; Brouver, She-
remet 2017). W ujęciu społecznym, odpowiednio wy-
kreowane przestrzenie powstałe w procesie rewitalizacji 
powinny: być zrównoważone, różnorodne, angażujące 
społecznie, dostępne nieodpłatnie, charakteryzować się 
unikalnością (Cramona 2015), jednocześnie zapewniając 
odpowiednie środowisko życia dla zwierząt (Zingraff-
-Hamed et. al. 2018).

3. Park linearny Młynówka Królewska w Krakowie
Jednym z przykładów terenu odznaczającego się dużym 
potencjałem, oferującego wiele możliwości, ale także 
podlegającego nieustannej presji urbanizacyjnej, jest 
obszar linearnego parku miejskiego Młynówka Królew-
ska, położonego w zachodniej części Krakowa (il. 1.). 
Jest to obszar o wysokich wartościach historycznych, 
przyrodniczych i społecznych. Położony jest wzdłuż ko-
ryta dawnej młynówki, która prowadziła wodę z lewe-
go dopływu Wisły – rzeki Rudawy do centrum Krako-
wa. Pierwsze prace związane z budową w tym miejscu 
sztucznego koryta Rudawy rozpoczęły się w II połowie 
XIII wieku, kiedy wykonano odcinek Młynówki Królew-
skiej łączący wsie położone na ówczesnych przedmieś-
ciach Krakowa (dziś stanowiących zachodnie dzielnice 

to which it is possible to properly define the goals and 
means of the ES restoration process (Asnake, Worku, 
Argaw 2021). Social expectations in terms of the aes-
thetics of space, its accessibility, the ESs provided 
by the water system, are different and vary depend-
ing on the level of education, wealth, and personal 
relationship with the area. The level of education is 
positively correlated with the expectation of experi-
encing the naturalness of the riverside landscape, its 
aesthetic and educational values. Regardless of the 
level of wealth and education, it is clear that the res-
toration of regulatory (including water purification, 
limiting the effects of floods) and cultural (especially 
related to the possibility of rest by the water) ESs is 
mostly appreciated. In poorer societies, the expec-
tation of maintaining the cultural EU related to the 
economic value of rivers is visible (Wyżga, Zalewska, 
Le Lay 2009; Le Lay, Piégay, Rivière-Honegger 2013; 
Julian, Daly, Weaver 2018, Hua, Chen 2019). Studies 
conducted, among others, in China, Europe, the USA, 
and Australia have shown a significant tendency of 
societies to participate in bearing the costs of the river 
revitalization process. The highest value is attributed 
to the improvement of water quality, followed by the 
aesthetics of the landscape, the lowest is the value 
of flood protection (Brouver, Sheremet 2017; Hua, 
Chen 2019; Uggledahl, Ohlsen 2019; Dai, Brouver, Lei 
2021). Properly carried revitalization activities allow 
for the formation of a multifunctional social and natu-
ral system of a close to the natural character (Zingraff-
Hamed et al. 2018), which includes a mosaic of eco-
systems, offering a range of cultural and regulatory 
ESs, such as: improving the quality of the landscape, 
increasing the recreational potential of riverside ar-
eas, increasing the level of biodiversity, regulating 
flood risk, limiting erosion, improving water quality, 
creating a living environment for animals and plants 
(Vermaat et. al. 201; Brouwer, Sheremet 2017). From 
a social perspective, properly created spaces created 
in the revitalization process should have the follow-
ing features: be sustainable, diverse, socially engag-
ing, available free of charge, unique (Cramona 2015), 
while ensuring an appropriate living environment for 
animals (Zingraff-Hamed et al. 2018).

3. Młynówka Królewska linear park in Krakow
One example of an area with great potential, offering 
many opportunities, but also subject to constant ur-
banization pressure, is the area of   the linear city park 
Młynówka Królewska, located in the western part of 
Krakow (Fig. 1.). It is an area of   high historical, natural, 
and social value. It is located along the bed of the for-
mer mill stream, which led water from the left tribu-
tary of the Vistula - the Rudawa River, to the center of 
Krakow. The first works related to the construction of 
an artificial riverbed of the Rudawa River in this place 
began in the second half of the 13th century when 
a first section of the Młynówka Królewska was built, 
connecting the villages located in the then suburbs 
of Krakow (today constituting the western districts 
of the city): Mydlniki and Bronowice, where the mill 
was located. In the following years, the Młynówka 
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miasta): Mydlniki i Bronowice, gdzie zlokalizowany był 
młyn. W kolejnych latach przedłużono koryto Młynówki 
do granic murów miejskich. Na przełomie XIV i XV wieku 
woda prowadzona Młynówką Królewską zasilała wodo-
ciąg miejski, którym doprowadzona była woda do re-
zydencji królewskiej na Wawelu oraz do domów miesz-
czan, stanowiła podstawowe źródło energii niezbędnej 
do pracy rozbudowanego przemysłu funkcjonującego 
na przedmieściach Krakowa: licznych młynów, słodow-
ni, browarów, kuźni, szlifierni, tartaków, zakładów garn-
carskich. Zasilała stawy rybne oraz była wykorzystywa-
na do nawadniania ogrodów położonych w zachodnich 
przedmieściach Krakowa. Spadek znaczenia Młynówki 
w systemie wodnym Krakowa związany był z okresem 
wojen ze Szwecją (1655 r.), kiedy rozbudowany układ 
cieków zasilających miasto został zniszczony. W później-
szych latach, w związku z upadkiem ekonomicznym Kra-
kowa, nie przywrócono w pełni funkcjonowania układu 
wodnego opartego na sieci młynówek, którego głów-
nym elementem była Młynówka Królewska (Bąkowski 
1902; Pociask-Karteczka 1994; Schmager 2006; Hebda-
-Małocha, Małocha 2007). Pomimo postępującego za-
niedbania, koryto Młynówki Królewskiej na całej długoś-
ci pozostało w użytkowaniu do przełomu XIX i XX wieku. 
Na odcinku śródmiejskim (wschodnim), zostało ono 
ujęte w zamknięty kanał w latach 30 XX wieku. W od-
cinku zachodnim (najstarszym, którego geneza sięga XII 
wieku), gospodarcze wykorzystanie wody było podtrzy-
mywane jeszcze w latach 70 XX wieku, kiedy Młynówka 
zasilała stawy rybne w Bronowicach (Schmager 2006). 
Zaprzestanie gospodarczego użytkowania Młynówki 

riverbed was extended to the limits of the city walls. 
At the turn of the 14th and 15th centuries, the water 
led through the Młynówka Królewska supplied the 
water supply to the royal residence in Wawel and the 
houses of the townspeople. It also constituted the 
basic source of energy necessary for the operation 
of the extensive industry operating in the suburbs 
of Krakow: numerous mills, malt houses, breweries, 
forges, grinding mills, sawmills, pottery mills. It sup-
plied fish ponds and was used to irrigate gardens lo-
cated in the western suburbs of Krakow. The decline 
in the importance of Młynówka in the water system 
of Krakow was related to the period of wars with 
Sweden (1655), when the extensive system of wa-
tercourses supplying the city was destroyed. In later 
years, due to the economic decline of Kraków, the 
water system based on a network of mill rivers, the 
main element of which was the Młynówka Królewska 
(Bąkowski 1902; Pociask-Karteczka 1994; Schmager 
2006; Hebda-Małocha, Małocha 2007), was not fully 
operational. Despite progressive neglect, the entire 
length of the Młynówka Królewska bed remained in 
use until the turn of the 19th and 20th centuries. In 
the downtown (eastern) section, it was contained in 
a closed canal in the 1930s. In the western section 
(the oldest one, the genesis of which dates back to the 
13th century), the economic use of water was main-
tained in the 1970s, when Młynówka supplied fish 
ponds in Bronowice (Schmager 2006). The cessation 
of economic use of the Młynówka Królewska did not 
mean, however, complete degradation of the facility. 

il. 2 / Fig. 2  Zwycięski projekt w konkursie na opracowanie Planu Regulacyjnego Wielkiego Krakowa autorstwa J. Czajkowskiego, W. Ekielskie-
go, T. Stryjeńskiego, L. Wojtyczko, K. Wyczyńskiego. Wzdłuż Młynówki Królewskiej zaprojektowana jest ekskluzywna dzielnica willowa (źródło: 
Architekt 1910) / The winning project in the competition for the development of the Greater Kraków Regulatory Plan by J. Czajkowski, W. Ekielski, 
T. Stryjeński, L. Wojtyczko, K. Wyczyński. An exclusive villa district is designed along the Młynówka Królewska (source: Architekt 1910).
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Królewskiej nie oznaczało jednak całkowitej degradacji 
obiektu. Utrwalona w pamięci społecznej tradycja jej 
funkcjonowania jako źródła wody, pozwoliła na wykorzy-
stanie jako osnowy kompozycyjnej w rozwoju zachod-
nich dzielnic Krakowa we wczesnych latach XX wieku. 
Pomimo głosów zachęcających do całkowitej likwidacji 
koryta Młynówki Królewskiej ze względu na jej szkodliwe 
oddziaływanie na klimat i budynki miejskie (Bąkowski 
1902, s. 30), jedynie wschodni odcinek, przebiegający 
przez współczesne centrum Krakowa został całkowicie 
zlikwidowany, a jego przebieg jest zatarty w tkance urba-
nistycznej. Część środkowa i zachodnia pozostają wciąż 
czytelne w krajobrazie tej części miasta, w dużej mierze 
także w postaci widocznego suchego koryta (il. 1). Świa-
dectwem poszanowania walorów krajobrazowych i kul-
turowych Młynówki, są wyniki konkursu na Plan Regu-
lacji Wielkiego Krakowa, rozstrzygniętego w 1910 roku. 
We wszystkich pracach konkursowych uwzględniono 
i wykorzystano istnienie tego sztucznego koryta Ruda-
wy jako centralnego elementu kompozycji przestrzennej 
nowych dzielnic miasta. W pracach konkursowych Mły-
nówka jest rozbudowywana i przekształcana, lokowane 
są nad nią najbardziej wartościowe dzielnice mieszkanio-
we (Il. 2) (Kiecko 2019). Warto zwrócić uwagę, iż w tym 
czasie uwzględniano możliwość zachowania koryta Mły-
nówki na całej długości, aż do ujścia do Wisły, o czym 
świadczą propozycje szczegółowych rozwiązań estety-
zujących jego wybrane odcinki na końcowym odcinku 
(il. 3) (Architekt 1910). Także po II wojnie światowej, 

The tradition of its functioning as a water source, 
preserved in social memory, allowed it to be used 
as a compositional basis in the development of the 
western districts of Krakow in the early years of the 
20th century. Despite opinions encouraging the com-
plete liquidation of the Młynówka Królewska bed due 
to its harmful impact on the climate and city build-
ings (Bąkowski 1902, p. 30), only the eastern section, 
running through the modern center of Kraków, has 
been completely ceased, and its course is obliterated 
in the urban tissue. The central and western parts are 
still legible in the landscape of this part of the city, 
also largely in the form of the still visible dry riverbed 
(Fig. 1). The results of the competition for the Reg-
ulation Plan of Greater Krakow concluded in 1910, 
are proof of respect for the landscape and cultural 
values   of Młynówka. The existence of this artificial 
riverbed of the Rudawa river as the central element 
of the spatial composition of the new districts of the 
city was taken into account and used in all compe-
tition entries. In the competition works, Młynówka 
is expanded and transformed, and the most valu-
able residential districts are located above it (Fig . 2) 
(Kiecko 2019). It is worth noting that at that time the 
possibility of maintaining the Młynówka bed along 
its entire length, up to the mouth of the Vistula, was 
taken into account, as evidenced by the proposed 
detailed solutions aestheticizing its selected sections 
in the final section (Fig. 3) (Architekt 1910). Even after 

il. 3 / Fig. 3  Szkic ulicy nad Młynówką Królewską w rejonie ujścia do Wisły. III nagroda w konkursie na projekt Planu Regulacyjnego Wielkiego 
Krakowa autorstwa F. Mączyńskiego i T. Niedzielskiego (źródło: Architekt 1910) / Sketch of the street on the Młynówka Królewska street near 
the mouth of the Vistula river. 3rd prize in the competition for the design of the Greater Kraków Regulatory Plan by F. Mączyński and T. Niedzielski 
(source: Architekt 1910).
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w planach rozwoju Krakowa nieprzerwanie uwzględnia-
no pozostałości Młynówki jako istotnego komponentu 
systemu zieleni miejskiej. Troska o zachowanie charak-
teru parkowego terenów położonych wzdłuż Młynówki 
widoczna jest zarówno w studium A. Ptaszyckiej z 1957 
roku (Kraków… 1957, il. 4), jak również w zapisach kolej-
nych planów ogólnych Krakowa z lat 1966-1994.
Obecnie obszary wzdłuż dawnego koryta Młynówki Kró-
lewskiej zaliczane są do najbardziej atrakcyjnych tere-
nów inwestycyjnych na obszarze Krakowa. Choć objęte 
są w większej części ochroną w prawie miejscowym, 
obserwuje się znaczną presję ze strony rynku dewelo-
perskiego. W rezultacie intensywnej zabudowy gruntów, 
szczególnie w (dawnym) środkowym odcinku Młynówki 
(na il. 1 oznaczonej kolorem pomarańczowym), widocz-
ne jest przeinwestowanie, co skutkuje utrudnionym do-
stępem do podstawowych funkcji społecznych terenu 
i degradacją większości UE. Całkowita powierzchnia 
parku Młynówka Królewska, który został utworzony na 
działkach stanowiących własność publiczną, położonych 
na i w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego koryta Mły-
nówki Królewskiej, wynosi obecnie 29,4 ha, co stanowi 
znaczącą powierzchnię w skali miasta. Jednak dynamicz-
nie rosnąca w latach 2010-2020  liczba mieszkańców ko-
rzystających z tego terenu powoduje, iż jego chłonność 
została przekroczona, bowiem powierzchnia przypada-
jąca na mieszkańca (przy założeniu zakresu dostępno-
ści wynoszącego 750 m), wynosi jedynie 2 m2 (Dudzic-
-Gyurkovich 2021). Park ma formę klina zwężającego się 
w kierunku wschodnim, którego całkowita długość sięga 
8 km, natomiast szerokość zamyka się w przedziale od 
około 10 do niemal 80 m. Obecnie w żadnej części Mły-
nówki nie jest zachowany przepływ. Projekt zagospoda-
rowania terenu opracowany jeszcze w latach 70 XX wie-
ku oraz późniejsze starania władz dzielnic zmierzające 
do pełniejszego udostępnienia przestrzeni publicznych 
wzdłuż Młynówki Królewskiej, skutkowały wydaniem 
pozwolenia wodnoprawnego na ponowny pobór wody 

World War II, the relics of the Młynówka as an impor-
tant component of the urban greenery system were 
continuously taken into account in Krakow’s devel-
opment plans. The concern for the preservation of 
the park character of the areas along the Młynówka 
is visible both in the study by A. Ptaszycka from 1957 
(Kraków… 1957, Fig. 4), as well as in the records of 
subsequent general plans of Krakow from 1966-1994.
Currently, the areas along the former Młynówka 
Królewska bed are among the most attractive invest-
ment areas in the area of   Krakow. Although they are 
mostly protected by local law, there is considerable 
pressure from the property development market. As 
a result of intensive land development, especially in 
the (former) middle section of the Młynówka (orange 
symbols in Fig. 1), overinvestment is visible, which re-
sults in difficult access to basic social functions of the 
area and the degradation of most of the ESs. The total 
area of   the Młynówka Królewska park, which was es-
tablished on plots of land which are publicly owned, lo-
cated in and near the former Młynówka Królewska bed, 
currently amounts to 29.4 ha, which is a significant area 
in the scale of the city. However, the dynamically grow-
ing number of inhabitants using this area in 2010-2020 
means that its absorption capacity has been exceeded 
because the area per inhabitant (assuming the acces-
sibility range of 750 m) is only 2 m2 (Dudzic-Gyurkovich 
2021). The park has the form of a wedge narrowing to-
wards the east, the total length of which reaches 8 km, 
while its width varies between approximately 10 to 
approximately 80 m. Currently, no water flow is pres-
ent in any part of Młynówka. The land development 
project developed back in the 1970s, and the subse-
quent efforts of the district authorities to provide more 
complete access to public spaces along the Młynówka 
Królewska, resulted in the issuance of a water permit 
for re-abstraction of water from the Rudawa river to fill 
the Młynówka bed. The possibility of water flow in an 
open circuit exists only in the oldest, western section, 
related to the operation of the Bronowice mill (Schmag-
er 2006). Currently, consultations are underway to ob-
tain the necessary consents to restore water flow in 
the oldest section of the Młynówka. It is envisaged to 
restore the flow of water to make the regulatory and 
cultural ESs available again. It is assumed that the ex-
isting functional program of the space will be modified 
by creating a linear educational, historical and natural 
park along the Młynówka Królewska, as well as intro-
ducing measures to improve the retention of rainwater, 
climate regulation, and biodiversity enrichment of the 
area. In its present form, the Młynówka Królewska Park 
is a valuable, vast enclave of greenery in the urban fab-
ric of the western districts of Krakow. The park’s spatial 
parameters, including the minimum width of the green 
belt, determine its importance in reducing the UHI ef-
fect. The minimum effective width of the GI corridor, 
which contributes to lowering the ambient tempera-
ture, is 40 m (Sun, Chen 2012), it is not scored along 
the entire length of the Park. In some places, the cor-
ridor of the Park is narrowed to about 10 m. It is neces-
sary to take actions aimed at the functional and spatial 
reconstruction of the park area, the aim of which is to 

il. 4 / Fig. 4  „Schemat rozwoju przestrzennego Krakowa w perspekty-
wie około 25 lat” – wg projektu Zespołu Pracowni Planu Krakowa „Mia-
stoprojekt” (oprac. Anna Ptaszycka). Młynówka stanowi element pro-
jektowanego wówczas sytemu zieleni miejskiej (źródło: Kraków 1957) 
/  „A diagram of the spatial development of Krakow in the perspective of 
about 25 years” - according to the design of the Krakow Plan Studio Team 
„Miastoprojekt” (prepared by Anna Ptaszycka). Młynówka is an element 
of the urban greenery system that was planned at that time (source: Kra-
ków 1957)
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z Rudawy do napełnienia koryta Młynówki. Możliwość 
przepływu wody w obiegu otwartym istnieje wyłącznie 
w najstarszym, zachodnim odcinku, związanym z funk-
cjonowaniem młyna Bronowickiego (Schmager2006). 
Aktualnie prowadzone są konsultacje zmierzające do 
ponownego uzyskania niezbędnych zgód, umożliwiają-
cych przywrócenie przepływu wody w najstarszym od-
cinku Młynówki. Przewiduje się odtworzenie przepływu 
wody w celu ponownego udostępnienia regulacyjnych 
i kulturowych UE. Zakłada się modyfikację istniejącego 
programu funkcjonalnego przestrzeni poprzez utwo-
rzenie wzdłuż Młynówki Królewskiej linearnego parku 
o charakterze edukacyjnym, o tematyce historyczno-
-przyrodniczej, a także wprowadzenie działań zmierzają-
cych do poprawy retencji wód opadowych, mikroklima-
tu i bioróżnorodności terenu. Park Młynówka Królewska 
w obecnej formie stanowi cenną, rozległą enklawę ziele-
ni w tkance urbanistycznej zachodnich dzielnic Krakowa. 
Parametry przestrzenne parku, w tym minimalna szero-
kość pasma zieleni, stanowią o jego istotności w ogra-
niczaniu efektu MWC. Minimalna efektywna szerokość 
korytarza ZI, która przyczynia się do obniżania tempera-
tury otoczenia, wynosi 40 m (Sun, Chen 2012), nie jest 
dostępna na całej długości Parku. W niektórych miej-
scach korytarz Parku jest zawężony do około 10 m. Nie-
zbędne jest podjęcie działań zmierzających do przebu-
dowy funkcjonalnej i przestrzennej terenu parku, których 
celem jest pełniejsze i zrównoważone udostępnienie UE 
kulturowych i regulacyjnych.

4. Projekt koncepcyjny zagospodarowania zachodniego 
i środkowego odcinka Młynówki Królewskiej
We współpracy z Radami Dzielnic V i VI Krakowa, w roku 
akademickim 2020/2021 podjęto się opracowania pakie-
tu rozwiązań koncepcyjnych, które wytyczą dalsze kie-
runki działań związanych z rewitalizacją parku Młynówka 
Królewska. Temat ten stał się przedmiotem projektowym 
dla studentów I semestru studiów II stopnia na kierun-
ku Architektura krajobrazu, prowadzonego na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej. Wizjonerskie pro-
jekty koncepcyjne zostały opracowane w zespołach 2 i 
3 osobowych. Pracy nad tym tematem podjęli się także 
studenci studiów częściowych, biorący udział w progra-
mie wymiany międzynarodowej Erasmus+. Pomimo 
ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, opraco-
wanych zostało 10 propozycji rozwiązań przestrzennych 
i funkcjonalnych dla parku Młynówka Królewska.

4.1. Cel i zakres projektu
Celem opracowania projektu w ramach programu 
studiów na kierunku architektura krajobrazu jest uzy-
skanie propozycji rozwiązań nie ujętych w ramy ogra-
niczeń formalno-prawnych wynikających między inny-
mi z prawa własności, czy aspektów ekonomicznych. 
Określone zostały szczegółowe cele funkcjonalne i for-
malne. Do grupy celów formalnych zaliczono: kom-
pozycyjne ujednolicenie i uporządkowanie przestrzeni 
parku na całej długości oraz maksymalne poszerze-
nie jego korytarza, szczególnie we wschodniej czę-
ści, w taki sposób, by uzyskać parametry niezbędne 
do uzyskania ograniczenia efektu MWC. Wśród celów 
funkcjonalnych wskazano: ugruntowanie pozycji Parku 

provide cultural and regulatory access to the ESS more 
comprehensively and sustainably.  

4. Conceptual design for the development of 
the western and middle section of the Młynówka 
Królewska
In cooperation with the Councils of Districts V and VI 
of Krakow, in the 2020/2021 academic year, a chal-
lenge was undertaken to develop a set of conceptual 
solutions that will set further directions for activities 
related to the revitalization of the Młynówka Królews-
ka park. This topic has become a design subject for 
students of the first semester of second-cycle studies 
in the field of Landscape Architecture at the Faculty 
of Architecture of the Krakow University of Technol-
ogy. Visionary concept designs were developed in 
teams of 2 and 3 people. Work on this topic was also 
undertaken by part-time students participating in the 
Erasmus + international exchange program. Despite 
the limitations related to the COVID-19 pandemic, 10 
proposals for spatial and functional solutions have 
been developed for the Młynówka Królewska park.

4.1. Purpose and scope of the project
The purpose of developing a project as part of the 
landscape architecture study program is to obtain 
proposals for solutions not included in the formal and 
legal restrictions resulting, inter alia, from the owner-
ship rights or economic aspects. Detailed functional 
and formal goals have been defined. The group of for-
mal goals includes the compositional unification and 
order of the park space along its entire length and the 
maximum extension of its corridor, especially in the 
eastern part, in such a way as to obtain the parameters 
necessary to reduce the UHI effect. Among the func-
tional goals, the following was indicated: strengthen-
ing the Park’s position in the system of urban green-
ery in Krakow, increasing the park area available to 
users, recreating parts of the Młynówka Królewska to 
emphasize its importance as a technical monument 
from the period of the First Polish Republic, organiz-
ing the functional program, including determining the 
location of recreation and social integration zones, 
increasing accessibility for people with disabilities, 
identifying a corridor for a bicycle path connecting the 
city center with peripheral districts, preserving and 
improving the level of biodiversity and ESs accessibil-
ity, emphasizing the landscape values   of the area. An 
important issue was also the problem of reintroduc-
ing water into the Młynówka riverbed.
In the formal context, the scope of the project 
covered the entire spatial range of the Młynówka 
Królewska park, included in the planning documents 
of Kraków. However, the necessity to apply the prin-
ciples resulting from the concept of green infrastruc-
ture as presented by Benedict and McMahon (2006) 
and Ahern (2011) was imposed. Therefore, the proj-
ect includes areas that are currently included in the 
BAS, also those that are not currently part of the park, 
regardless of their intended use in local law and the 
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w systemie zieleni miejskiej Krakowa, zwiększenie po-
wierzchni parku dostępnej dla użytkowników, odtwo-
rzenie fragmentów Młynówki Królewskiej pod kątem 
podkreślenia jej znaczenia jako zabytku techniki z okre-
su I Rzeczypospolitej, uporządkowanie programu funk-
cjonalnego, w tym określenie lokalizacji stref rekreacji 
i integracji społecznej, zwiększenie dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami, wskazanie korytarza 
ścieżki rowerowej łączącej centrum miasta z dzielnica-
mi peryferyjnymi, zachowanie i poprawa poziomu bio-
różnorodności oraz dostępności UE, podkreślenie wa-
lorów krajobrazowych terenu. Istotnym zagadnieniem 
był także problem ponownego wprowadzenia wody do 
koryta Młynówki.
W kontekście formalnym, zakres projektu obejmował 
cały zasięg przestrzenny parku Młynówka Królewska, 
ujęty w dokumentach planistycznych Krakowa. Narzuco-
no jednak konieczność stosowania zasad wynikających 
z koncepcji zielonej infrastruktury w ujęciu przedstawio-
nym przez Benedicta i McMahona (2006) oraz Aherna 
(2011). Zatem w projekcie ujęte zostały tereny, które 
obecnie są zaliczane do PBC w miejskich dokumentach 
planistycznych , również te nie będące obecnie częś-
cią składową parku, bez względu na ich przeznaczenie 
w prawie miejscowym oraz strukturę własności. Do 
projektu włączone zostały zarówno obszary zieleni, jak 
i wód powierzchniowych. W zakresie projektu uwzględ-
niono – jako element stanu istniejącego – projektowaną 
drogę klasy GP, która będzie łączyła III Obwodnicę mia-
sta z lotniskiem w Balicach. Taka decyzja podyktowana 
została zaawansowaniem prac projektowych koordyno-
wanych przez Urząd Miasta, zmierzających do powsta-
nia tej drogi w krótkim czasie. Tego typu element stano-
wi silną barierę w krajobrazie (Dudzic-Gyurkovich 2021), 
jednym z zadań szczegółowych było określenie propo-
zycji takiego prowadzenia drogi, by ograniczyć skutki 
przyrodnicze i krajobrazowe jej obecności w sąsiedztwie 
parku Młynówka Królewska.
4.2. Zasady opracowania projektu
Przygotowanie projektu poprzedzone zostało szeregiem 
analiz in situ oraz prowadzonych w ramach prac kame-
ralnych. W ich ramach określono i zwaloryzowano za-
sób przyrodniczy, kulturowy, krajobrazowy i społeczny, 
określona została własność gruntów oraz sposób użyt-
kowania w zakresie stanu istniejącego i przeznaczenia 

ownership structure. Both green areas and surface 
waters were included in the project. Within the scope 
of the project - as an element of the existing state 
- the planned express road, which will connect the 
3rd ring road of the city with the airport in Balice, was 
taken into account. Such a decision was dictated by 
the advancement of design works aimed at creating 
this road in a short time at City Council level. This 
type of element is a strong barrier in the landscape 
(Dudzic-Gyurkovich 2021), one of the detailed tasks 
was to define a proposal of such a route to reduce the 
natural and landscape effects of its presence in the 
vicinity of the Młynówka Królewska park.
4.2. Principles of project development
The preparation of the project was preceded by a se-
ries of in situ analyzes and conducted as part of in-
office works. As part of them, the natural, cultural, 
landscape, and social resource was determined and 
valorized, land ownership and the manner of use 
in terms of the existing condition and intended use 
were specified in planning documents. The transpor-
tation accessibility of individual parts of the park was 
described, as well as formal and functional barriers.
Based on the analyzes, design guidelines were de-
veloped, separately for each analyzed thematic layer: 
shaping the natural resource, including the necessary 
system of connections with other green spaces and 
open landscape; implementation of the transport 
system; principles of development of building areas; 
defining priorities in terms of the land acquisition nec-
essary to expand the park area; the objectives and 
principles of protecting and shaping the landscape 
values   of the park area. The key activity in the field 
of design guidelines was to define the principles of 
shaping the GI system, taking into account the distri-
bution and size of hub areas, buffer, and connection 
zones. An example of the development of guidelines 
for shaping the GI system is shown in Figure 5.  
Based on detailed analyzes and guidelines, concep-
tual proposals for land development have been de-
veloped, which are presented on the images at the 
end of this article. They present in a synthetic form 
the main directions of development of the area of   the 

il. 5 / Fig. 5  Przykładowe wytyczne w zakresie tworzenia systemu zielonej infrastruktury Młynówki Królewskiej. Oznaczone obszary węzłowe, 
łączniki, możliwości poszerzenia korytarza parku. (Autor: A. Clementel. E. Zelienkova) / Examples of guidelines for the creation of the Młynówka 
Królewska green infrastructure system. Marked hubs, links, possibilities of extending the park’s corridor. (Author: A. Clementel. E. Zelienkova)
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w dokumentach planistycznych. Opisana została do-
stępność komunikacyjna poszczególnych części parku 
oraz bariery formalne i funkcjonalne.
Na podstawie przeprowadzonych analiz opracowane 
zostały wytyczne projektowe, oddzielnie dla każdej ana-
lizowanej warstwy tematycznej: kształtowania zasobu 
przyrodniczego, w tym niezbędnego systemu połączeń 
z innymi obszarami zieleni i terenami otwartymi;  reali-
zacji układu transportowego; zasad rozwoju obszarów 
zabudowy; określenia priorytetów w zakresie pozy-
skania terenów niezbędnych do poszerzenia obszaru 
parku; celów i zasad ochrony i kształtowania walorów 
krajobrazowych terenu parku. Kluczowym działaniem 
w zakresie wytycznych projektowych, było określe-
nie zasad kształtowania systemu ZI, z uwzględnieniem 
rozmieszczenia i wielkości obszarów węzłowych, stref 
buforowych i łącznikowych. Przykładowe opracowanie 
wytycznych do kształtowania systemu ZI przedstawiono 
na ilustracji 5. 
W oparciu o szczegółowe analizy oraz wytyczne, opraco-
wane zostały założenia koncepcyjne zagospodarowania 
terenu, które przedstawione zostały na planszach na koń-
cu niniejszego artykułu. Przedstawiały one w syntetycznej 
formie główne kierunki rozwoju terenu parku Młynówka 
Królewska. W szczególności, zgodnie z indywidualną oce-
ną, określony został niezbędny zakres przestrzenny przy-
szłego parku, który umożliwi poprawę trudnej sytuacji 
funkcjonalnej parku w jego obecnych granicach, w szcze-
gólności poprzez zwiększenie powierzchni dostępnej dla 
użytkownika oraz wprowadzenie wody do koryta Mły-
nówki. Zdefiniowane zostały obszary funkcjonalne pod 
kątem oferowania różnych kategorii UE, w szczególności 
kulturowych i regulacyjnych, ale także zaopatrzeniowych 
i wspomagających. W zakresie prac indywidualnych 
znajdowało się opracowanie rozwiązań szczegółowych 
dla wybranych obszarów parku oraz przygotowanie wi-
zualizacji i prac abstrakcyjnych, obrazujących ideę, jaka 
przyświecała tworzonej koncepcji. Przykładową prace 
abstrakcyjną pokazano na ilustracji 6.

4.3. Synteza projektów
Najważniejszym wnioskiem, jaki płynie z analizy opraco-
wanych projektów, jest wykazanie możliwości znaczne-
go poszerzenia zakresu parku rozważanego w kontekście 
obszarów świadczących różne kategorie UE, przy zasto-
sowaniu reguł koncepcji zielonej infrastruktury. W takim 
rozwiązaniu, wskaźnik efektywnej PBC w ramach jed-
nostki urbanistycznej jest ponad trzykrotnie wyższy, niż 
wynikający z obecnej i potencjalnej własności terenów 
parku. W takim ujęciu uwidacznia się zatarcie granicy 
pomiędzy projektowaniem w zakresie dizajnu, a plano-
waniem przestrzennym, które jest charakterystyczne 
dla działania zgodnie z koncepcją zielonej infrastruktu-
ry. Czytelny jest także podział przestrzeni pod względem 
zakresu świadczonych usług ekosystemowych. Część 
śródmiejska parku to obszar dominacji usług kulturo-
wych i regulacyjnych, podczas gdy w części zachodniej 
znaczącą rolę odgrywają także usługi zaopatrzeniowe, 
związane z obszarami produkcji rolnej. Analiza projek-
tów wskazuje także na potrzebę przywrócenia przepły-
wu wody w korycie Młynówki Królewskiej, przynajmniej 
w jego najstarszym zakresie, którego historia sięga XIII 

Młynówka Królewska park. In particular, according to 
an individual assessment, the necessary spatial scope 
of the future park has been determined, which will 
enable the improvement of the comlicated functional 
situation of the park within its current boundaries, in 
particular by increasing the area available to the user. 
Functional areas have been defined in terms of offer-
ing individual ESs, in particular, cultural and regula-
tory, but also provisioning and supporting. The scope 
of individual works included the development of de-
tailed solutions for selected areas of the park as well 
as the preparation of visualizations and abstract works 
illustrating the idea behind the created concept. An 
example of abstract work is shown in Figure 6.

4.3. Project synthesis
The most important conclusion from the analysis 
of the developed projects is to show the possibility 
of a significant extension of the extent of the park 
considered in the context of areas providing various 
ESs categories, using the principles of the concept 
of green infrastructure. In such a solution, the effec-
tive BAS area within an urban unit is more than three 
times larger than that resulting from the current and 
potential tenure of the park areas. This approach 
shows the blurring of the boundary between design-
ing and spatial planning, which is characteristic of 
working following the concept of green infrastructure. 
The division of space in terms of ecosystem services 
provisioning is also clear. The downtown part of the 
park is an area of   the dominance of cultural and regu-
latory services, while in the western part, provision-
ing services related to agricultural production areas 

il. 6 / Fig. 6  Przykładowa praca abstrakcyjna prezentująca ideę 
projektu (Autor: A. Szczypka) / Sample abstract work presenting 
the idea of the project (Author: A. Szczypka)
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wieku. Staje się ona osnową kompozycji, oferując szero-
ki zakres korzyści społecznych i ekologicznych. W opra-
cowanych projektach czytelna jest zgodna opinia, jeśli 
chodzi o określenie zasad prowadzenia drogi kategorii 
GP. Wszystkie zespoły wskazują na konieczność masko-
wania projektowanego ciągu komunikacyjnego poprzez 
prowadzenie go w tunelu lub wykopie. Jeden z zespo-
łów przyjął także rozwiązanie polegające na prowadzeniu 
drogi na wysokiej estakadzie, która tworzyłaby swoiste 
okna widokowe, kierujące widoki na wybrane elementy 
krajobrazu. Co istotne, zgodnie z zasadami kształtowania 
zielonej infrastruktury (Benedict, McMahon 2006) okre-
ślona została również chłonność inwestycyjna terenu, 
bez ograniczenia zakresu usług ekosystemowych ofero-
wanych w poszczególnych częściach parku.

5. Podsumowanie
Dawne sztuczne koryto Rudawy – Młynówka Królew-
ska – stanowi ciąg ekologiczny o wysokim potencjale 
ekologicznym i społecznym w strukturze urbanistycz-
nej Krakowa. Na podstawie przeprowadzonych analiz 
poprzedzających przygotowanie projektów koncepcyj-
nych, należy stwierdzić, iż zakres terenu stanowiącego 
obecnie dostępną publicznie przestrzeń parku Młynów-
ka Królewska jest niewystarczający zarówno dla zaspo-
kojenia minimalnych wymagań w zakresie dostępności 
terenów zieleni (Szulczewska et. al. 2013; Russo, Cirella 
2018, Dudzic-Gyurkovich 2021; Kochel, Zieliński 2021) 
oraz zapewnienia właściwego poziomu UE, w szczegól-
ności w zakresie ograniczenia efektu miejskiej wyspy 
ciepła. Poprawę parametrów może zapewnić ponowne 
zasilenie koryta Młynówki wodą, co wzmocni oddzia-
ływanie parku w zakresie ograniczenia efektu MWC. 
W zakresie szczegółowych rozwiązań projektowych na-
leży kierować się zasadami koncepcji „Kultury Rzecznej” 
(Wantzen et al. 2016), która umożliwia zrównoważone 
współistnienie rzek z terenami zabudowanymi. Przygo-
towując projekt parku, należy uwzględnić aktywny udział 
społeczności lokalnych w celu prawidłowego określenia 
UE oferowanych w poszczególnych częściach parku, 
wynikających ze sposobu zagospodarowania i użytko-
wania terenu. Kolejnym argumentem przemawiającym 
za koniecznością inwestowania w rozwój Młynówki Kró-
lewskiej jako parku, jest jej linearny układ, który pozwala 
na wykorzystanie tego zielonego pasma, jako zielonego 
korytarza rekreacyjno-transportowego, udostępniające-
go w odseparowany od miejskiego ruchu sposób tereny 
zieleni (Kochel, Zieliński 2021). Kluczowym działaniem 
jest rozważenie zakresu przestrzeni zielonej parku Mły-
nówka Królewska jako kompleksu zielonej infrastruktury, 
w którą włączone są zarówno tereny prywatne, jak i pub-
liczne, o różnym sposobie użytkowania, ale zawsze za-
gospodarowane jako powierzchnie biologicznie czynne.

also play a significant role. The analysis of the proj-
ects also indicates the need to restore the water flow 
in the Młynówka Królewska bed, at least in its oldest 
range, dating back to the 13th century. It becomes 
the spine of the composition, offering a wide range 
of social and ecological benefits. In the developed 
projects, there is a clear consensus regarding the 
definition of the rules for running an express road. All 
teams indicate the need to cover the designed com-
munication route by running in a tunnel or a ditch. 
One of the teams also adopted a solution consisting 
in running the road on a high viaduct, which would 
create specific viewing windows directing views to 
selected landscape elements. Importantly, by the 
principles of shaping green infrastructure (Benedict, 
McMahon 2006), the investment capacity of the area 
was also determined, without limiting ecosystem ser-
vices offered in individual parts of the park.

5. Summary
The former artificial riverbed of the Rudawa River 
- Młynówka Królewska - is an ecological sequence 
with high ecological and social potential in the city 
structure. Based on the analyzes carried out before 
the preparation of concept designs, it should be stat-
ed that the scope of the area currently available to 
the public of the Młynówka Królewska park is insuf-
ficient both to meet the minimum requirements for 
the availability of green areas (Szulczewska et al. 2013; 
Russo, Cirella 2018, Dudzic- Gyurkovich 2021; Kochel, 
Zieliński 2021) and ensuring the appropriate ESs provi-
sion level, in particular in terms of reducing the urban 
heat island effect. The improvement of parameters 
may be ensured by re-supplying the Młynówka bed 
with water, which will strengthen the park’s impact in 
terms of reducing the UHI effect. In terms of detailed 
design solutions, one should follow the principles of 
the concept of “River Culture” (Wantzen et al. 2016), 
which enables the balanced coexistence of rivers with 
built-up areas. When preparing the park design, the 
active participation of local communities should be 
taken into account for the correct determination of the 
ESs available in individual parts of the park, resulting 
from the way of land development and use. Another 
argument in favor of the necessity to invest in the de-
velopment of Młynówka Królewska as a park is its lin-
ear layout, which allows the use of this green belt as 
a recreational and transport corridor, providing access 
to green areas separated from the city traffic (Kochel, 
Zieliński 2021). The key activity is to consider the scope 
of the green space of the Młynówka Królewska park as 
a complex of green infrastructure, which includes both 
private and public areas, with various types of use, but 
always developed as biologically active areas.
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