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Osiedle mieszk aniowe
PARKOWE WZGÓR ZE
Mogilany, Kraków
projekt: 2002
pow.: 12 800m2
klient: Parkowe Wzgór ze Sp. z o.o.

Osiedle domów jest położone na łagodnym grzbiecie Góry
Mogilanskiej – w miejscu o wyjątkowych walorach widokowych.
Od strony południowej widoczna jest wspaniała panorama gór ze
szczytami Pilska, Babiej Góry oraz wierzchołkami Tatr Wysokich,
od strony północnej zaś podkrakowskie wzgórza z dominującym
klasztorem Kamedułów na Bielanach. W bezpośrednim sąsiedztwie
znajduje się zespół pałacowo – parkowy w Mogilanach, miejski
rynek, siedemnastowieczny kościół.
Całość – układ urbanistyczny i architektoniczne rozwiązania
poszczególnych domów – została podporządkowane idei pełnego
otwarcia na otaczający pejzaż.

PARKOWE WZGÓR ZE Housing Estate
Mogilany, Cracow
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The estate of houses is situated on a gentle slope of Góra
Mogilańska – a place of fering an exceptional view. To the south,
the area opens to a magnificent panorama of the mountains,
with the summits of Pilsko, Babia Góra and the peaks of the
High Tatras; to the nor th it overlooks the panorama of Cracow
and the surrounding hills with the Camaldolese monaster y
dominating the landscape. Situated in the immediate vicinity
is the Mogilany palace -and-park complex, the town’s market
square and a 17th centur y church. The whole – the urban
pattern and architectural solutions for the individual houses
– has been subordinated to the idea of full opening to the
surrounding landscape. The buildings situated along the hill
slope form layouts of the interiors of estate streets and private
gardens. The perspective of each of them is closed by a distant
mountain landscape. The houses, separated from the streets
by stone walls, open up to far views from the garden side.

