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Janusz  Lipiński                                                                           Warszawa, wrzesień 2012 r. 

 „Refleksje  nt.  doświadczeń  przy  przygotowywaniu  projektów  typu 

„miasto  w  mieście” 

na  śródmiejskich  terenach  pokolejowych  i  postoczniowych.” 

 

1. WSTĘP. 

Wielkoskalowe projekty deweloperskie realizowane szczególnie w centrach miast budzą 

zainteresowanie nie tylko okolicznych mieszkańców i użytkowników sąsiednich 

nieruchomości, ale także szerokiej opinii publicznej i władz lokalnych. Przedsięwzięcia takie 

często mają znaczenie miastotwórcze, zmieniając warunki życia i pracy istniejących oraz 

potencjalnych interesariuszy, tworzących gęste otoczenie społeczne w strefie oddziaływania 

projektu. Największe z takich przedsięwzięć niosą ze sobą potencjał zmiany nie tylko w 

najbliższej dzielnicy. Zdarza się, że wpływają na rozwój i zmianę postrzegania całego miasta. 

O takich projektach mówimy często że są to „miasta w mieście”, autonomiczne dzielnice 

aspirujące do odgrywania roli podstawowych modułów policentrycznego miasta. 

Jakie czynniki stymulują powstawanie idei takich samowystarczalnych jednostek 

urbanistycznych? Kim są interesariusze tych wielkoskalowych przedsięwzięć 

deweloperskich? Jakie mechanizmy decydują o rozwoju takich projektów i ich jakości ? Czy 

jest możliwa świadoma i zaplanowana realizacja „miasta w mieście” ?   Czy istnieje i jak 

powinna wyglądać instytucjonalna agora wspomagająca wymianę idei i informacji, 

pozwalająca interesariuszom indywidualnym i publicznym dochodzić do consensusu w 

sprawach urbanistyki, architektury i sposobów realizacji nowych fragmentów miasta ? 

Autor spróbuje odpowiedzieć na te pytania w formie osobistych refleksji opartych o 

wieloletnie doświadczenie zdobyte przy przygotowywaniu i realizacji wielkoskalowych 

przedsięwzięć deweloperskich o charakterze miastotwórczym, takich jak Nowe Miasto w 

Krakowie i Młode Miasto w Gdańsku. 

2. DEFINICJE POJĘĆ PODSTAWOWYCH. 

 

Zacznijmy od zdefiniowania na potrzeby tego opracowania grupy podstawowych pojęć 

wspomagających zrozumienie procesów zachodzących przy inicjowaniu i realizacji miejskich 

projektów rozwojowych. Mimo, że są to pojęcia ogólnie znane, przytoczenie ich na początku 

ułatwi, mam nadzieję, zaprezentowanie refleksji będących przedmiotem artykułu. 

 

Cechy endogeniczne (czynniki endogenne) – to lokalne/oddolne czynniki/determinanty 

rozwoju opisujące syntetycznie co najmniej cztery aspekty potencjału wzrostu danego 

obszaru: gospodarczy, społeczno-kulturowy, infrastrukturalny i środowiskowy. 

 



2 

 

Gęste otoczenie społeczne1 to sieć wzajemnych relacji gospodarczych, techniczno-

środowiskowych i społeczno-kulturowych między wszystkimi interesariuszami danego 

obszaru, powiązanych ze sobą wiązką wymienianych informacji, którzy nie mogą zaspokoić 

swoich potrzeb bez udziału interesariuszy spoza kręgu własnych interesów. 

 

Działania antropotechniczne to działanie sprawnościowe polegające na tym, by jednostka na 

którą się celowo oddziałuje, a która potem oddziaływać ma w określony sposób na innych, 

sądziła, że czyni to z własnej, nieprzymuszonej woli i z własnej inicjatywy, nie zaś z 

polecenia lub pod przymusem. 

 

Habitat – w odniesieniu do człowieka oznacza siedlisko - miejsce zamieszkania, pracy i 

wszechstronnego rozwoju, spełniające współczesne wymogi gospodarcze, techniczne i 

społeczno-kulturowe, miejsce, gdzie człowiek znajduje najdogodniejsze warunki życia.  

 

Interes indywidualny (prywatny) - to przypisana jednostce (osobie prywatnej) wiązka praw 

(dóbr prywatnych), o charakterze osobistym, własnym, indywidualnym, konkretnym i 

aktualnym, podlegająca prawu materialnemu regulującemu status jednostki ekonomicznie 

racjonalnej (homo oeconomicus). 

 

Interes publiczny - to subiektywnie określona przez daną społeczność wiązka dóbr 

publicznych (wspólnych, społecznych) dostępnych dla każdego członka tej społeczności 

(obywatela), dóbr finansowanych z funduszy publicznych i podlegających wolnej 

konsumpcji. 

(Nie ma zatem obiektywnej definicji interesu publicznego. Pojęcie to ma charakter nieostry, 

rozwarstwiony i należy do tzw. klauzul generalnych.) 

  

Miasto kompaktowe – to miejski obszar zurbanizowany charakteryzujący się wysoką 

gęstością zaludnienia (powyżej 1000 osób/ha), mieszanymi funkcjami użytkowymi, dobrze 

rozwiniętym, efektywnym transportem publicznym i preferowaniem rozwoju inteligentnego 

(smart growth) w gęstym otoczeniu społecznym. 

 

Rozwój inteligentny (smart growth) –to taki sposób przemiany obszarów miejskich, który 

wspiera prorozwojową działalność istniejących wspólnot miejskich, nadaje nowy sens 

obszarom zurbanizowanym, prowadzi do rewitalizacji dogęszczającej obszary z 

niewykorzystanym potencjałem, stwarza warunki do powiększania konkurencyjności 

gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy, kładzie akcent na rozwój komunikacji 

publicznej, redefiniuje zasady zagospodarowania terenów mieszkalnych, otwierając je i 

„zszywając” z tkanką miasta, integruje proces planowania i inwestowania, tworzy w procesie 

społecznym wizje rozwoju inteligentnego i doprowadza w efekcie do powstania w gęstym 

otoczeniu społecznym habitatu o ludzkiej skali.  

 

Główni interesariusze gęstego otoczenia społeczno-ekonomicznego projektu to: 

 

Res Publica – to instytucje i podmioty reprezentujące i definiujące interes publiczny a także 

odpowiedzialne za finansowanie i utrzymanie dóbr publicznych. 

                                                           
1 Jarosław Rudniański, „Elementy prakseologicznej teorii walki”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1983. 
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Res Economica – to podmioty gospodarcze inicjujące i rozwijające projekty poprzez 

dostarczanie usług i kapitału koniecznego do realizacji przedsięwzięć. 

Res Privata – to interesariusze prywatni: mieszkańcy, użytkownicy i pracownicy, konsumenci 

dóbr prywatnych i publicznych wytwarzanych w ramach przedsięwzięć tworzących habitat. 

Civitas – to habitat w formie miasta powstałego w efekcie dynamicznej kooperacji 

pozytywnej między Res Publica, Res Economica i Res Privata.  

 

3. POWSTAWANIE IDEI „MIASTA W MIEŚCIE” I JEJ IMPLEMENTACJA. 

 

Idea „miasta w mieście”, samodzielnego zespołu miejskiego o oryginalnych cechach 

zabudowy przestrzennej i  struktury społecznej oraz adekwatnej, ograniczonej skali, jest 

obecna  w historii urbanistyki od kiedy tylko człowiek zaczął żyć w większych skupiskach 

tworzących gęste otoczenie społeczne. Stare Miasto, Nowe Miasto, Mariensztat, Marywil i 

Jurydyki w Warszawie, Główne i Dolne, Stare i Młode Miasto, Wrzeszcz i Oliwa w Gdańsku, 

Stare Miasto, Kazimierz, Podgórze w Krakowie, z okresu międzywojennego warszawski 

Żoliborz i Sadyba, Mały Kack w Gdyni czy miasta – ogrody na styku z dużymi 

aglomeracjami.  Bardziej współczesne przykłady to: Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie 

koło Poznania i Miasteczko Wilanów w Warszawie2. Cecha wspólną tych zespołów 

urbanistycznych było wyodrębnienie formalne i organizacyjne jednostki przestrzennej o pro-

wzrostowych cechach endogennych, jako odpowiedzi na potrzeby tworzącego się lokalnie 

gęstego otoczenia społecznego, o skali i potencjale umożliwiającym sprawne zarządzanie 

zespołem, zdolności do tworzenie habitatu oraz korzystnej wymiany ze zurbanizowanym 

otoczeniem. A także nawiązanie do tradycyjnej struktury urbanistycznej miasta europejskiego 

z punktami grawitacji – skupienia funkcji publicznych w jasno określonych, centralnych 

lokalizacjach. 

Ale już w pierwszej połowie XX wieku próbowano, szczególnie w Europie Zachodniej, 

realizować osiedla-miasteczka w innej, modernistycznej estetyce. Punktem wyjścia było 

przekonanie o konieczności zmiany warunków mieszkaniowych szerokich mas poprzez 

odejście od tradycyjnej, zagęszczonej nadmiernie zabudowy kwartałowej na rzecz osiedli 

społecznych o strukturze urbanistycznej sprzyjającej zdrowiu i budowaniu pozytywnych 

więzi wspólnotowych.  

Również w Polsce, jako pokłosie modernistycznych idei, już w latach 30-tych powstała idea 

„osiedla społecznego” z hierarchicznym układem przestrzeni wspólnych3. Jednakże 

pozytywny początkowo wpływ nowych zasad  modernizmu „Corbusierowskiego” opisanych 

w Karcie Ateńskiej z 1933 roku, został politycznie wykorzystany i zniekształcony przez 

ustroje polityczne totalitaryzmu  państwowego, szczególnie w Europie Wschodniej. 

Od czasu zakończenia drugiej wojny światowej modernistyczne idee w urbanistyce  

(wulgaryzując - wolno stojące budynki wielorodzinne, jak sławna jednostka marsylska 

Corbusiera zbudowana w latach 1947-52, w pustej przestrzeni pociętej na monofunkcyjne 

obszary korytarzami transportowymi) wypierały z teorii i praktyki model klasycznego miasta 

ze zwartą, wielofunkcyjną zabudową kwartałową, przerywaną wyraźnymi akcentami budowli 

i przestrzeni publicznych. Miasta zaczęły się bezładnie rozlewać na przedmieścia. 

                                                           
2 Sławomir Gzell, „Miasto w mieście – narzędzia strukturalizacji miejskiej przestrzeni”, Urbanistyka – 

Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, Rok VIII, Gliwice, Gdańsk, Warszawa, Wrocław 2004. 

3 Magdalena Mostkowska, „Czy budować przestrzeń społeczną? Projektowanie przestrzennej i społecznej 

bliskości w zespołach mieszkaniowych”, Urbanistyka – Miedzyuczelniane Zeszyty Naukowe, Rok VIII/2004. 
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Powstawało coraz więcej wydzielonych, jednofunkcyjnych obszarów o wielkiej skali. 

Oddalone od siebie dzielnice - sypialnie, „parki” biurowe lub przemysłowe, dzielnice 

handlowe i administracyjne spowodowały konieczność masowych, codziennych, długich i 

męczących dojazdów do wydzielonego obszaru funkcjonalnego. Jednocześnie często 

brakowało środków na nowoczesną infrastrukturę, w tym komunikację publiczną.  

W Polsce po 1945 roku dodatkowym argumentem tak zdefiniowanej „modernistycznej” 

urbanistyki była ideologiczna walka z przedwojennym, „kapitalistycznym” miastem i jego 

kwartałową zabudową opartą głównie na własności prywatnej. Zrujnowana Warszawa 

nadawała się najlepiej dla wprowadzenia nowych zasad „socjalistycznej” urbanistyki, która 

zaczęła się od pozbawienia ludzi ich własności (obowiązujący do dzisiaj dekret 

„Bierutowski”), a jej sztandarowym osiągnięciem było wyburzenie centralnego obszaru 

Śródmieścia pod Pałac im. Józefa Wissarionowicza Stalina oraz zaprojektowanie i 

zbudowanie z iście „hausmanowskim” rozmachem Marszałkowskiej Dzielnicy 

Mieszkaniowej (MDM). Jednakże musimy pamiętać, że sytuacja nie była tak „czarno-biała”. 

W okresie bezpośrednio powojennym odbudowa miast historycznych (Warszawa, Gdańsk) z 

różnych powodów odbywała się z zachowaniem struktury zabytkowych zespołów 

staromiejskich. Nowe zespoły miejskie jak Nowa Huta w Krakowie (Zespół pod 

kierownictwem Tadeusza Ptaszyckiego) czy Nowe Tychy na Śląsku (Kazimierz i Hanna 

Wejchertowie) realizowano zgodnie z planami opracowanymi przez wysokiej klasy 

urbanistów Trzeba też wspomnieć o osiągnięciach twórców budownictwa społecznego: 

Heleny i Szymona Syrkusów, Barbary Brukalskiej.    

Po przełomie roku 1965, kiedy to ogłoszono powrót do Karty Ateńskiej, „powrót 

prefabrykowanych osiedli dokonał się w karykaturalnej, amorficznej postaci”.4 Powszechna 

praktyką budowania funkcjonalistycznych, ale też substandardowych, prefabrykowanych, 

wielkich osiedli służyła raczej do utrzymywania kontroli nad obywatelami niż do tworzenia 

pozytywnych więzi społecznych. Podobnie jak w radzieckich Kombinatach Nowego Życia. 

Architektura ta pozbawiona była często pierwiastka jakości, tego co twórcy Karty Lipskiej z 

2007 r. nazwali Baukultur. Proces ten kontynuowany był w mniej lub bardziej ortodoksyjny 

sposób aż do odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości na początku lat 90-tych.  

Kolejne 20 lat widziane z perspektywy 2012 roku to okres urbanistyki zdominowanej 

bezwzględnymi próbami odzyskania renty gruntowej i to zarówno przez prywatnych 

inwestorów (główny wskaźnik wartości działki to osławiony PUM) jak i publiczne władze 

samorządowe (uporczywe trzymanie się użytkowania wieczystego). Jeśli chodzi o władze 

państwowe , opowiadające się przeważnie po stronie „społecznej gospodarki rynkowej”, to 

bardzo charakterystyczne jest paradoksalne unikanie jak diabeł święconej wody, podatku od 

nieruchomości „ad valorem”. I jednoczesne wprowadzanie podatku „ad valorem” tylnymi 

drzwiami, poprzez preferowanie użytkowania wieczystego obciążonego opłatą opartą na 

wartościrynkowej gruntu. W dodatku uchwalanie planów miejscowych posuwa się z różnych 

przyczyn bardzo wolno. Można czasami odnieść wrażenie, że głównym standardem 

urbanistyki miejskiej jest przepis o nasłonecznieniu budynków mieszkalnych oraz 

negocjowane przez deweloperów i władze lokalne ustalenia zawarte potem w 

administracyjnych decyzjach planistycznych. 

Przełom wieku XX i XXI to z kolei pojawienie się w centrach miast nowego typu 

wielofunkcyjnych tworów urbanistycznych o zwartej strukturze architektonicznej, wyraźnie 

                                                           
4 Sławomir Gzell, „Urbanistyka modernistyczna po cezurze II Wojny Światowej – przykłady Warszawy i Nowych 

Tych.”, w wydawnictwie „Wpływ dorobku II Rzeczpospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną”, redakcja 

naukowa Witold Czarnecki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2011. 
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skontrastowanej z okalającą je przestrzenią publiczną. Te nowe struktury komercyjne 

odwracają się tyłem do miejskiej ulicy, próbując tworzyć pozór przestrzeni publicznej w 

prywatnym, ściśle kontrolowanym wnętrzu. Jednocześnie powstanie sieci elektronicznych i 

związane z tym zmiany zachodzące w stylu życia powodują rewizję znaczenia dawnych 

centrów komunikacyjnych (transportowych) zmieniających się w wielofunkcyjne, 

wielowarstwowe struktury urbanistyczne, zapewniające swobodny dostęp do sieci (świat 

wirtualny) i przekształcające się w atrakcyjne dla nowych pokoleń miejsca spotkań 

kulturowo-społecznych i wymiany twórczych idei (nowy typ „twórczego handlu”) w „realu” 

dla odróżnienia życia w przestrzeni „wirtualnej”. A więc dawny podział na miasto i nie-

miasto powoli jest wypierany przez układ „w zasięgu sieci szerokopasmowej” („miejsca 

spotkań - węzły sieciowo-społeczne” i „miejsca pobytu indywidualnego – obszary w zasięgu 

sieci”) i „poza zasięgiem sieci”.   

Pozwolę sobie w tym miejscu na refleksję ogólniejszą, dotycząca istoty miast współczesnych. 

Tak jak nasza kultura w szerszym tego słowa znaczeniu, nie są one obrazem spójnej i 

uniwersalnej kultury. Mimo objawów wszechogarniającego nas globalizmu „…nowoczesne 

miasto wydaje się nacechowane brakiem spójności, fragmentacją kulturową i dezorientacją”. 5 

Dzieje się tak między innymi dlatego, bo zarówno planiści jak i deweloperzy (inwestorzy) w 

swojej działalności profesjonalnej preferują często z wygody monofunkcyjne, odseparowane 

od żywej tkanki miasta modernistyczne struktury (poprzez urbanistyczne strefowanie 

funkcjonalne), podczas gdy sami na ogół pragną żyć, pracować i odpoczywać w habitacie 

zróżnicowanym funkcjonalnie, naturalnym (ekologicznym) i bogatym kulturowo, w formach 

dobrze sprawdzonych od stuleci, choć wyposażonych we wszystkie udogodnienia 

technologiczne. Interesujące jest też jaką postać przyjmie urbanistyka, a szerzej - habitat w 

świecie wirtualnym (np. www.secondlife.com), gdzie jedynym ograniczeniem jest 

wyobraźnia jego uczestników. 

Jak pisze w swojej książce Leon Krier: „Buduj więc w taki sposób, abyś ty sam i osoby 

drogie twemu sercu odczuwały przyjemność, użytkując twoje budynki, patrząc na nie, żyjąc 

w nich i pracując, spędzając wakacje czy wreszcie starzejąc się w nich.” 6 Natomiast jeśli 

mówimy o urbanistyce z perspektywy nieuniknionego powiększania skali miast, wydaje się 

że najbardziej pro-rozwojowym i przyjaznym jego użytkownikom i mieszkańcom jest model 

miasta policentrycznego, złożonego z wielu dzielnic / ”miast w mieście” o 

samowystarczalnym charakterze i uformowanych społecznościach obywateli, czujących 

bezpośredni związek właśnie z tym miejscem na ziemi. Dzielnice te mogłyby mieć optymalną 

wielkość (30-50 ha, ok. 10.000-20.000 ludzi w wypadku Europy) oraz zwartą strukturę 

zapewniającą autonomię funkcjonalną (max. 1000 m od lokalnego centrum). A także 

synergetyczną współzależność elementów publicznych i prywatnych. Duże miasto oparte o 

powyższe założenia przypominałoby federację wspólnot mieszkających i użytkujących 

samodzielne dzielnice. Z kolei związek dużego miasta i otaczających je satelitów lub 

federacja kilku policentrycznych miast tworzyłyby razem zurbanizowany obszar (region) 

metropolitalny o znaczeniu krajowym lub europejskim. 

Mając na względzie tak zarysowaną perspektywę, przyjrzyjmy się dwóm przykładom 

nowo powstających dzielnic o ponad lokalnym potencjale, w centralnych obszarach 

dwóch  miastach polskich o bardzo bogatej, ponad tysiącletniej historii : w Krakowie i 

Gdańsku. 

  

                                                           
5 Ben van Berkel, Caroline Bos „Niepoprawni Wizjonerzy”, str.39, Murator, Warszawa 2000. 

6 Leon Krier, „Architektura Wspólnoty”, str. 23, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2011. 

http://www.secondlife.com/
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4. NOWE MIASTO W KRAKOWIE. 

 

4.1 Sytuacja wyjściowa. 

Rejon Dworca Głównego w Krakowie, położony w bezpośrednim styku ze Starym Miastem, 

w początkach lat 90-tych XX w. był tak zaniedbany, że przestał spełniać swoje podstawowe 

funkcje centrum komunikacyjnego w śródmieściu dużego, historycznego miasta. 

Zdekapitalizowana, barakowa zabudowa, niefunkcjonalne ciągi komunikacyjne, rozsypujący 

się dworzec kolejowy, prymitywny dworzec autobusowy, brak połączeń z rejonem lotniska. 

Władze miasta wraz z innymi partnerami publicznymi postanowiły zmienić taki stan rzeczy 

budując Krakowskie Centrum Komunikacyjne (KCK) – którego głównym celem jest 

poprawienie komunikacji w ścisłym centrum Krakowa. Do zadań tej infrastrukturalnej 

inwestycji należą: 

 Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego Kraków Główny,  

 podziemna hala dworca kolejowego Kraków Główny pod peronami dworca 

(planowane otwarcie: jesień 2012), wraz z peronami i łączącymi je przejściami 

podziemnymi i nadziemnymi, 

 Regionalny Dworzec Autobusowy (otwarty w listopadzie 2005) od strony ul. 

Bosackiej, 

 ulica Wita Stwosza (otwarta w grudniu 2004), poprzez ulicę Lubomirskiego łącznik 

od Ronda Mogilskiego do Alei 29 Listopada, 

 ulica Pawia – w tym budowa torowiska tramwajowego od ul. Lubicz do ul. 

Warszawskiej oraz modernizacja skrzyżowania Basztowa-Lubicz-Westerplatte 

(otwarta we wrześniu 2006), 

 Parkingi: Galerii Krakowskiej i na płycie nad peronami Dworca Kolejowego (2006), 

 tunel drogowy pod Dworcem Głównym PKP wraz z ulicą św. Rafała Kalinowskiego, 

łączący ul. Pawią z ul. Wita Stwosza (otwarty w maju 2007), 

 tunel szybkiego tramwaju (otwarty w grudniu 2008) pod peronami dworca 

kolejowego. 

4.2 Kalendarium. 

 

1968 r. powołanie Pracowni Centrum Komunikacyjnego w Biurze Projektów Kolejowych w 

Krakowie. Generalny projektant – Ryszard Frankowicz, zaangażowany był w prace dotyczące 

KCK przez kolejne 40 lat. Powstają kolejne koncepcje KCK. 

4 maja 1994 r. założenie przez podmioty publiczne spółki „Krakowskie Centrum 

Komunikacyjne” Sp. z o.o. (KCK), której głównym celem jest zebranie i przygotowanie 

gruntów, które mają być przekazane spółce przez jej udziałowców, tj. Miasto Kraków, 

ówczesnego Wojewodę Krakowskiego oraz PKP, selekcja inwestora strategicznego, inicjacja 

i koordynacja działań mających doprowadzić do realizacji KCK. 

16 listopada 1994 r. uchwałą Nr VII/58/94 Rada Miasta Krakowa wprowadza kolejny 

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (autorstwa 

zespołu prof. Zygmunta Ziobrowskiego), obowiązujący aż do 2003 roku. Dotyczące obszaru 

KCK o powierzchni 62 ha ustalenia pozwalają na elastyczne rozwiązania funkcjonalno- 

przestrzenne.7  

                                                           
7 Grzegorz Buczek, „Problemy przestrzenne i ekonomiczne przy przygotowaniu wielkiej inwestycji – Studium 

przypadku: Nowe Miasto w Krakowie”, Zeszyty BRE Bank-CASE, Nr 63, Warszawa 2002. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w_G%C5%82%C3%B3wny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w_G%C5%82%C3%B3wny
http://pl.wikipedia.org/wiki/2012
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalny_Dworzec_Autobusowy_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/2005
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Wita_Stwosza_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/2004
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Pawia_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Lubicz_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulica_Warszawska_w_Krakowie&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulica_Warszawska_w_Krakowie&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Basztowa_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Westerplatte_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/2006
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tunel_Rafa%C5%82a_Kalinowskiego_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w_G%C5%82%C3%B3wny
http://pl.wikipedia.org/wiki/2007
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tunel_Krakowskiego_Szybkiego_Tramwaju
http://pl.wikipedia.org/wiki/2008
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18 września 1996 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kraków”. 

1996 r. – Wydział Architektury UM Krakowa przedstawia dokument pt. „Krakowskie 

Centrum Komunikacyjne. Plan Koordynacyjny.” Oparty on został na zwycięskiej koncepcji 

zespołu arch. Romualda Loeglera, który w wyniku konkursu urbanistycznego przygotował 

wytyczne do kształtowania zabudowy przestrzennej i programu użytkowego KCK8. Plan 

Koordynacyjny KCK spełnił swoje przeznaczenie jako obszarowa wytyczna urbanistyczna, 

choć z powodu nieosadzenia w prawie lokalnym, pozbawiony był całkowicie egzekutywy, 

będąc tylko tłem dla negocjowanych przez deweloperów i Miasto rozwiązań, 

sankcjonowanych następnie w wydawanych decyzjach administracyjnych i pozwoleniach 

budowlanych. 

Luty 1998 r. – Tishman Speyer Properties (TSP), amerykańska firma deweloperska (w NYC  

między innymi Chrysler Building i Rockefeller Center) została wybrana w wyniku 

postępowania selekcyjnego jako inwestor strategiczny dla zagospodarowania terenów KCK. 

Partnerzy publiczni i TSP podpisują umowę regulującą sposób realizacji przez dewelopera 

przedsięwzięcia, w tym sposób nabycia gruntów a także zasady współpracy między stroną 

publiczną a inwestorem. W skrócie, obowiązkiem dewelopera jest nabycie, scalenie i 

przygotowanie gruntów do inwestycji (około 14 ha wzdłuż ul. Pawiej) oraz przeprowadzenie 

inwestycji, obowiązkiem strony publicznej jest wykonanie infrastruktury publicznej. TSP 

przedstawia pierwszą koncepcję zabudowy i zagospodarowania terenu przygotowaną przez 

RTKL-UK Ltd.(London) i IMB Atelier & Asymetria (Kraków).  

 

 
Il. 1. Nowe Miasto – zespół obiektów I Fazy projektu, zlokalizowanych wzdłuż ul. Pawiej. 

(mat. prasowe TSP) 

 

Czerwiec 1998 r. - Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę akceptującą zawiązanie spółki 

pomiędzy Gminą Miasta Krakowa a TSP. Rada Miasta wyraziła zgodę na wniesienie do 

                                                           
8 Daniel Ogrodnik, „Krakowskie Centrum Komunikacyjne a problemy kształtowania przestrzeni publicznych w 

otoczeniu dworców kolejowych”, „Urbanista”, Nr 12(24), grudzień 2004 r. 
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spółki z inwestorem będące w posiadaniu Gminy grunty komunalne znajdujące się na terenie 

Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. 

 

5 października 1998 w Centrum Konferencyjnym na Wawelu, w obecności Konsula Stanów 

Zjednoczonych w Krakowie, Posłów i Senatorów RP, Wojewody Krakowskiego i Prezydenta 

Miasta Krakowa, odbyła się przygotowana przez TSP prezentacja zespołu urbanistycznego 

„nowe miasto - Krakowskie Centrum Komunikacyjne”. Przybyłym gościom została 

zaprezentowana makieta zespołu urbanistycznego oraz schemat rozwiązań komunikacyjnych 

w obrębie nowej dzielnicy. Prezentację poprzedziła konferencja prasowa, na której w 

obecności dziennikarzy m.in. z Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Polskiego i 

Gazety Krakowskiej oraz stacji radiowych i telewizyjnych Radia Zet, RMF FM oraz 

Telewizji TVN i Telewizji Kraków zaprezentowano rozwiązania urbanistyczne i 

komunikacyjne planowanej inwestycji. 

 

 
Il. 2. Nowe Miasto – Widok I Fazy projektu od strony Placu Kolejowego (obecnie Plac im. 

Jana Nowaka – Jeziorańskiego). (mat. prasowe TSP) 

 

18 lutego 1999 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Tishman Speyer Properties a 

Polskimi Kolejami Państwowymi sygnowane przez Dyrektora TSP na Europę Środkową oraz 

Dyrektora Generalnego PKP. Porozumienie dotyczy procedury sprzedaży TSP gruntów PKP 

znajdujących się na terenie Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. 

 

2 marca 1999 r. TSP przedstawia kolejną wersję całościowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wraz z założeniami techniczno-ekonomicznymi (koncepcją) dla Etapu I 

Nowego Miasta w obszarze ograniczonym ulicami Lubicz, Pawią, Szlak i peronami dworca 

kolejowego. Przewidziano funkcje handlowe, biurowe i hotelowe. Pierwszy wariant 

powierzchni: handel- ok. 96000 m2, hotel – ok.51000 m2, biura – 48000 m2, parkingi – 



9 

 

27000 m2 + parking nad peronami, istniejące budynki zabytkowe (poczta i budynek dworca) 

– 8100 m2. Opracowanie zawiera: 1. Koncepcję rozwiązań przestrzennych wraz z planami 

poszczególnych kondygnacji, 2. Obliczenia powierzchni, 3. Opis rozwiązań 

architektonicznych i konstrukcyjnych, 4. Koncepcję konstrukcji wielopoziomowego parkingu 

nad peronami dworca, 5. Założenia rozwiązań technicznych w poszczególnych branżach, 6. 

Opis rozwiązań i infrastruktury komunikacyjnej. W wykonywaniu studiów brali udział 

między innymi: architekci RTKL z Londynu wraz z IMB Asymetria Architekci z Krakowa.  

Na zlecenie TSP wykonane zostało wiele opracowań o charakterze technicznym i 

ekonomicznym, w tym między innymi „Studium komunikacyjne” autorstwa „Agencji 

Centrum”.  

 

20 października 1999 r. Rada Miasta Krakowa uchwaliła Strategię Rozwoju Krakowa.   

„…Przez strategię rozwoju należy rozumieć określoną koncepcję świadomego i systemowego 

sterowania długookresowym rozwojem miasta. Na jej podstawie będą następnie precyzowane 

szczegółowe programy realizacyjne w zakresie opieki socjalnej, mieszkalnictwa, 

infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego. Misja, jaką 

przyjęto dla miasta została sformułowana ze świadomością możliwości jej realizacji: 

Umocnienie metropolitalnych funkcji Krakowa jako europejskiego ośrodka kultury, sztuki, 

nauki, turystyki, usług oraz nowoczesnego przemysłu i w oparciu o te atuty stworzenie 

warunków stałej poprawy jakości życia mieszkańców.  
Strategia z założenia miała być tylko dokumentem kierunkowym dla przygotowywanych w 

przyszłości dokumentów planistycznych, choć bez formalnych związków z procesem 

planistycznym i budżetem miasta. Jej rola jako źródła praw lokalnego pozostała więc bardzo 

ograniczona. 

 

Luty 2000 r. mija dwa lata od chwili kiedy TSP został wybrany jako inwestor strategiczny 

dla obszaru KCK. Deweloper ciągle nie posiada wszystkich gruntów pod przedsięwzięcie. 

 

Maj 2000 – po długim okresie negocjacji zawarte zostały umowy przedwstępne na nabycie 

przez TSP gruntów od PKP. 

 

Luty 2001 r. minęły 3 lata – TSP ciągle nie posiada wszystkich gruntów pod 

przedsięwzięcie. 

 

30 października 2001 r. spółka KCK postawiona została przez jej udziałowców w stan 

likwidacji. Udziałowcy Spółki nigdy nie wykonali podstawowego zadania przekazania Spółce 

pakietu gruntów pod realizację KCK. 

 

Przełom 2001/2002 r. Minister Infrastruktury Marek Pol zablokował zbycie przez PKP 

prawa użytkowania wieczystego gruntów po enuncjacjach prasowych dotyczących transakcji. 

 

Luty 2002 r. minęło 4 lata - TSP ciągle nie uzyskało gruntów potrzebnych do realizacji 

przedsięwzięcia. 

  

16 kwietnia 2002 r. na terenie Politechniki Krakowskiej odbyło się posiedzenie Zespołu 

Dzielnicy I ds. Rozwoju i Kształtowania Śródmieścia Miasta Krakowa w sprawie rozwoju 
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obszaru KCK z  wiceprezydentem Miasta Krakowa Krzysztofem Adamczykiem.. Wszyscy 

uczestnicy podkreślali konieczność jak najszybszej realizacji KCK. 9 

 

Kwiecień 2002 r. TSP finalizuje umowę „gruntową” z PKP. 

 

Czerwiec 2002 r. TSP nawiązuje współpracę z niemieckim deweloperem ECE. 

 

Lipiec 2002 r. TSP wzywa swojego partnera w spółce celowej, Miasto Kraków, do zbycia 

udziałów MK na rzecz TSP. TSP informuje, że dotychczasowe wydatki na przygotowanie 

inwestycji w obszarze KCK wyniosły 92 mln zł. 

Październik 2002 r. Przedstawiciele TSP w Krakowie w wywiadzie dla Tygodnika 

Powszechnego, pytani o powody wieloletniego przewlekania przez władze publiczne decyzji 

dot. przedsięwzięcia, powiedzieli: „To kwestia braku wyobraźni. Kiedy rozmawia się z 

urzędnikami, z tzw. „władzami”, odnosi się wrażenie, że kierują się w swoich działaniach 

wyłącznie własnym bezpieczeństwem. Starają się uniknąć odpowiedzialności, która zawsze 

wiąże się z podejmowaniem decyzji, wszystko jedno, negatywnej czy pozytywnej. Lepiej 

więc nic nie robić. (…) Nie zdarzyło się w naszych kontaktach z administracją, aby ktoś w 

jakikolwiek sposób został ukarany za opóźnienie. Zresztą decyzje są podejmowane w sposób 

tak zakamuflowany i kolektywny, że trudno wskazać nazwisko osoby odpowiedzialnej.”10  

 

Listopad 2002 r. TSP finalizuje umowę z PKS. 

 

Grudzień 2002 r. TSP finalizuje umowę z Pocztą Polską. 

 

31 grudnia 2002 r. – na mocy przepisów ustawy wygasa plan ogólny miasta Krakowa dla 

obszaru KCK. 

  

Luty 2003 r. mija 5 lat od wyboru TSP – deweloper ciągle nie posiada wszystkich gruntów 

potrzebnych do realizacji projektu. 

 

12 kwietnia 2003 r., po 7 latach prac planistycznych, Rada Miasta Krakowa uchwaliła 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w którym to 

tereny położone na północ i północny wschód od Starego Miasta określone są mianem 

Nowego Centrum Miasta. Centrum to, wg. Studium, powinno „wyraźnie wyróżniać się 

ilością, różnorodnością i proporcją funkcji o charakterze publicznym, w którym koncentrują 

się najważniejsze dziedziny życia publicznego, a sposób użytkowania przestrzeni ma 

zdecydowanie odmienny charakter od pozostałych obszarów miasta”.  

Obszar nas interesujący określony jest w rozdziale „Model układu transportowego Krakowa” 

w następujący sposób: „Głównym punktem węzłowym systemu transportowego jest 

Krakowskie Centrum Komunikacyjne, skupiające kolejowy Dworzec Główny i Centralny 

Dworzec Autobusowy, integrujące różne środki komunikacji zbiorowej (kolejowej, 

tramwajowej, autobusowej, lotniczej) o zasięgu kontynentalnym, krajowym, regionalnym i 

lokalnym w powiązaniu z podstawowym układem drogowym”. 

                                                           
9 Jacek Przędzik, „Krakowskie Centrum Komunikacyjne – historia i perspektywy”, Kraków, kwiecień 2002.  

10 „Droga do Nowego Miasta”, Z Chrisem Humnickim i Witoldem Paskiem – przedstawicielami firmy „Tishman 

Speyer” w Polsce rozmawia Jacek Ślusarczyk, Tygodnik Powszechny Nr 39, Kraków 2002. 
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W rozdziale dotyczącym planów miejscowych, w grupie planów wskazanych do kontynuacji, 

czyli wymagające dostosowania problematyki i procedury do wymagań nowej ustawy o 

zagospodarowaniu przestrzennym, wymieniony jest z nr 5 plan „Krakowskie Centrum 

Komunikacyjne” o powierzchni obszaru planu 62 ha. 

 

 
 
Fragment mapy K1 – Struktura przestrzenna – kierunki i zasady rozwoju, Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania 
 

9-12 maja 2003 r. Miasto Kraków i TSP potwierdzają aktualność planów kontynuacji 

projektu Nowe Miasto. Miasto sprzedaje swoje udziały do TSP (5 lat po uchwale Rady 

Miasta), przekazując tym samym na rzecz inwestora – TSP pierwsze nieruchomości 

komunalne z obszaru KCK przeznaczone pod zabudowę deweloperską. 

 

Luty 2004 r. Po 6 latach prac przygotowawczych oraz wydaniu ok. 120 mln zł, TSP nie 

widząc możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie ze swoimi 

standardami, przekazuje prawa do zarządzania projektem niemieckiemu deweloperowi 

z Hamburga – ECE. To ostateczne potwierdzenie faktu wycofywania się TSP z czynnego 
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udziału w realizacji przedsięwzięcia Nowe Miasto w Krakowie. A także, jak się wkrótce 

okazało, z inwestycji w Polsce.11  

 

9 marca 2004 r. Minister Pol odpowiadając na pytanie Gazety Wyborczej czy to również 

jego postawa doprowadziła do podjęcia przez TSP decyzji o wycofaniu się z Polski, 

odpowiedział: „Zarzut jest absurdalny. Jako Minister Infrastruktury zleciłem jedynie by przed 

podpisaniem aktu sprzedaży podjęto wszelkie działania prawne mające na celu 

zabezpieczenie interesów PKP w przypadku wycofania się TSP z inwestycji. Jak widać – 

dyspozycja była zasadna. Od początku bowiem występowały uzasadnione podejrzenia, że 

firma nie ma zamiaru realizować procesu inwestycyjnego, zamierza jedynie wejść w 

posiadanie terenów.” 

 

1 kwietnia 2004 r. ECE zaprezentowało projekt planowanego centrum handlowego – galerii 

Krakowskiej. Jeden z radnych „…ze smutkiem w głosie przyznał, że Rada żegna się z 

mirażem wielkiej inwestycji i musi przystać na aktualny, okrojony projekt.” Rozbudzone 

przez poprzednie lata aspiracje zetknęły się z zimnym prysznicem deweloperskiej 

„Realpolitik”. Wśród zebranych przeważa pogląd: „Niech już wreszcie zaczną budować…”. 

 

12 października 2004 r. rozpoczęła się budowa Galerii Krakowskiej (270 sklepów + 33 

punkty usługowe i gastronomiczne) przez konsorcjum niemieckiej grupy deweloperskiej 

ECE, zgodnie z jej standardami. 12 Nowy projekt przedsięwzięcia, odmienny od koncepcji 

TSP został zatwierdzony w drodze decyzji administracyjnej (plan miejscowy dla tego rejonu 

nie istnieje), bez konsultacji społecznych. 

 

Listopad 2005 r. nowy dworzec autobusowy po wschodniej stronie dworca kolejowego 

oddany do użytku.  

Spółka Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie Sp. z o.o. została powołana w dniu 

28 października 2003 roku. Jej udziałowcami są: Województwo Małopolskie ( zgodnie z 

przyjętą przez Sejmik "Strategią rozwoju Województwa Małopolskiego" (uchwała nr 

XXIII/250/2000 r.), Gmina Miejska Kraków (realizacja zadań własnych gminy w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego) oraz PKS w Krakowie S.A. Budowę dworca realizowała 

firma BUDIMEX-DROMEX S.A. Koszt inwestycji wyniósł ponad 24 mln zł.13 
 

Wrzesień 2006 r. oddano do użytku ul. Pawią wraz z torowiskiem tramwajowym. Główna 

część wschodniej pierzei ulicy Pawiej to odwrócona tyłem do ulicy Galeria Krakowska. 

Zamiast śródmiejskiej promenady powstał de facto lokalny korytarz transportowy.  

 

28 września 2006 r. – Zakończenie budowy Galerii Krakowskiej. Koszt budowy (razem z 

hotelem Andel’s)- ok. 250 mln Euro (wg doniesień prasowych). 

 

                                                           
11 Krzysztof Fijałek, „Tishman wycofuje się z Krakowa”,  
http://bi.gazeta.pl//im/1937/z1937858G.jpg, 28  lutego 2004 r., 01:31 PM 

12 pl.wikipedia.org/wiki/Galeria_Krakowska, 2012-09-09, 10:57. „Inwestycje: Ruszyła budowa „Nowego Miasta 

w Krakowie”, Onet.pl, 12 października 2004 r., 05:01 PM. 

13 www.rda.krakow.pl/pl/index.php?id=3, 2012-09-09, 11:06 

http://bi.gazeta.pl/im/1937/z1937858G.jpg
http://www.rda.krakow.pl/pl/index.php?id=3
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Il. 3. Nowe Miasto – wejście główne do Galerii Krakowskiej (od Placu im. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego) 

 

Maj 2007 r. otwarto tunel drogowy pod peronami dworca kolejowego. 

 

11 Grudnia 2008 r. z wieloletnim opóźnieniem, po 34 latach od rozpoczęcia prac, 

zakończyła się budowa liczącego 1538 m tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, 

łączącego Rondo Mogilskie z Politechniką Krakowską .  

 

9 lipca 2009 r. Krakowskie Stowarzyszenie Przestrzeń – Ludzie – Miasto, działające od lat 

na rzecz inteligentnego rozwoju Krakowa, zainteresowane w szczególności rozwojem obszaru 

Nowego Miasta po wschodniej stronie dworca kolejowego, wystosowało do Prezydenta 

Miasta Krakowa (i wszystkich zainteresowanych z sektora publicznego) list, postulujący 

konieczność przygotowania i uchwalenia planu miejscowego dla obszaru Nowego Centrum 

Miasta jako realizację centrotwórczych ustaleń zawartych w Studium. Przedłożono 

jednocześnie propozycje rozwiązań urbanistycznych przygotowane przez studentów 

Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Stowarzyszenie zaproponowało też 

wyłonienie koncepcji urbanistycznej w drodze międzynarodowego konkursu urbanistycznego. 

Do dnia dzisiejszego żadne odpowiednie instytucje publiczne nie podjęły prac nad planem 

miejscowym dla tego obszaru.14 

 

24 lipiec 2012 r. Z informacji uzyskanej w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta 

Krakowa (BPPMK) wynika, że po roku 2002 (czyli od daty wygaśnięcia ważności planu 

ogólnego) aż do chwili obecnej (ponad 10 lat) nie zostały wykonane żadne prace nad planem 

miejscowym Nowego Miasta (zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej dworca 

kolejowego), czyli praktycznie odstąpiono od wykonania planu nr 5. Także w 

przygotowywanej obecnie aktualizacji Studium nie przewidziano żadnych czynności 

                                                           
14 „Projekt Nowe Centrum Miasta”, Krakowskie Stowarzyszenie „Przestrzeń – Ludzie – Miasto”, 

http://przestrzen.krakow.pl/nowecentrum, 2012-07-25, godz. 12.40 

http://przestrzen.krakow.pl/nowecentrum
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dotyczących nowego planu dla obszaru KCK, czy szerzej mówiąc, Nowego Centrum 

Krakowa. Od 2003 r. przygotowywane są tylko jednostkowe decyzje administracyjne, np. 

ostatnio na blokową zabudowę mieszkaniową dla terenów w rejonie ul. Rakowickiej i Wita 

Stwosza (po wschodniej stronie dworca kolejowego). Wg opinii planisty z BPPMK, nie ma 

potrzeby uchwalenia nowego planu miejscowego, gdyż ilość wydanych decyzji 

administracyjnych w tym obszarze i zrealizowanych na ich podstawie przedsięwzięć 

budowlanych i tak przesądziły już o kształcie zagospodarowania przestrzennego terenów 

Nowego Miasta. 

 

Sierpień 2012 r. Niektóre perony dworca kolejowego wreszcie po 40 latach zyskały trochę 

postindustrialnego sznytu. Podziemna część dworca ciągle w budowie. Galeria Krakowska 

jako typowe centrum handlowe przy dworcu kolejowym ma się całkiem dobrze. Na terenie 

Nowego Miasta planowana jest realizacja kolejnego monofunkcyjnego kwartału o charakterze 

komercyjnym. KCK Sp. z o.o.  już niemal od 11 lat jest ciągle w stanie likwidacji.  

 

 
 
5. MŁODE MIASTO W GDAŃSKU. 

 

 

5.1 Sytuacja wyjściowa. 

Gdańsk historyczny, w granicach XIV wiecznych struktur urbanistycznych, szukał terenów 

pod rozwój, głównie na północ od Starego Miasta, wzdłuż koryta Wisły. W 1380 roku, 

została założona na tych terenach, w oparciu o prawo chełmińskie, nowa dzielnica pod 

nazwą Młode Miasto (łac. iuvenis civitas, niem. Jungstadt)15. W 1445 r. została całkowicie 

zburzona przez mieszkańców innych dzielnic obawiających się konkurencji Młodego Miasta, 

położonego bliżej Zatoki Gdańskiej. Teren został całkowicie wyłączony z zabudowy aż do 

połowy XIX wieku, kiedy to po zburzeniu obwarowań miejskich zaczęła się tu rozwijać 

działalność stoczniowa.  

W 1844 r. rząd pruski zakupił ziemię od Gdańska na wybrzeżu Martwej Wisły, w okolicy 

młodomiejskich składów drewna (Jungstadtischer Holzraum), pod bazę postojową korwet 

królewskich (Koniglicher Korvetten-Depot-Platz). W 1850 r. na tym terenie zaczęto budowę 

pierwszej pochylni a na niej pierwszej żelaznej parowo-żaglowej korwety „Danzig”. 

Kierownikiem budowy był Johann Wilhelm Klawitter16. Stocznia Królewska (Koenigliche 

Werft) rozrosła się znacznie, po czym została przekształcona w Stocznię Cesarską 

(Kaiserliche Werft, 1871r.). Po przegranej przez Rzeszę Niemiecką I Wojnie Światowej, 

zakład został przejęty przez mocarstwa sprzymierzone i zaczął funkcjonować od 1922 r. jako 

międzynarodowe przedsiębiorstwo stoczniowe: „The International Shipbuilding and 

Engineering Company”, w którym 60% udziałów miały rządy państw alianckich i 

reprezentujące ich firmy, a po 20% - Rząd Polski i władze Wolnego Miasta Gdańska. 

Stocznia zaczęła używać nazwy Danziger Werft (Stocznia Gdańska).  

                                                           
15 „Historia Gdańska”, Opracowanie zbiorowe pod redakcją Edmunda Cieślaka, Tom I do roku 1454, Pod 

redakcją E. Cieślaka, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978/85 

16 Jerzy Litwin, „Morskie dziedzictwo Gdańska”, Wydawnictwo „Okrętownictwo i Żegluga”, Gdańsk, 1998 r. 
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Po II Wojnie Światowej, 19.X.1947 r. dołączono do niej działającą w sąsiedztwie Stocznię 

Schihau’a (1891-1945 r.) a łączna powierzchnia zajmowanych przez nią terenów „na 

kontynencie” i na Wyspie Ostrów wynosiła ok. 136 ha. Stocznia w okresie powojennym 

wyprodukowała ponad 1000 statków a w 1980 r. stała się miejscem narodzin NSZZ 

„Solidarność”. Pod koniec lat osiemdziesiątych PRL-owski rząd Rakowskiego przeznaczył 

Stocznie Gdańską do likwidacji, co znacznie zachwiało podstawami jej egzystencji.  

W latach 90-tych XX w. Stocznia Gdańska przekształcona została w spółkę akcyjną i 

rozpoczęła nowy etap na rodzącym się wolnym rynku w wolnej, demokratycznej Polsce. SG 

obejmowała wtedy tereny dawnej Stoczni Cesarskiej i Schihau’a (73,2 ha) oraz zachodnią 

część pobliskiej Wyspy Ostrów (62,5 ha), gdzie zbudowane zostały nowoczesne hale 

produkcyjne. Stocznia jako przedsiębiorstwo sprawowała się na wolnym rynku nienajlepiej, 

co doprowadziło do jej upadłości w 1996 r. Upadłą Stocznię Gdańską kupiła Stocznia Gdynia, 

planując przeniesienie całej produkcji na Wyspę Ostrów a tereny na północ od Starego Miasta 

(73,2 ha), po uwolnieniu od działalności stoczniowej miały być przygotowane pod budowę 

nowej, śródmiejskiej dzielnicy o historycznej nazwie Młode Miasto. 

 

Nieruchomość przeznaczona do zabudowy, o powierzchni ok. 73 ha, położona jest w 

północnej części śródmieścia Gdańska. Jest to pas gruntu o szerokości nie przekraczającej 500 

m i długości ok. 1200 m w części centralnej, oraz szerokości do 200 m i długości ok. 1000 m 

w części północnej, leżący na osi: południowy wschód - północny zachód, wzdłuż nadbrzeża 

Martwej Wisły. Centralna część nieruchomości rozciąga się od Placu Solidarności aż do 

nadbrzeża rzeki i jest dostępna pieszo w ciągu 10 minut od Dworca Głównego PKP. Część 

północna położona jest między ul. Jana z Kolna (droga krajowa E-75) i nadbrzeżem Martwej 

Wisły aż do granicy ze Stocznią Północną. Oprócz drogi krajowej, wzdłuż nieruchomości od 

strony miasta przebiega szereg dróg lokalnych, z których bezpośrednio wjeżdża się na 

opisywany teren.  

 

W latach 90-tych XX w., wśród ludzi zainteresowanych rozwojem Gdańska narasta 

przekonanie, że przemysłowo-administracyjny charakter miasta i jego amorficzno-linearna 

struktura pozbawionego wyraźnie zdefiniowanego współczesnego centrum musi ulec zmianie, 

jeśli miasto ma się dalej rozwijać i utrzymać wiodącą rolę w rejonie południowego Bałtyku. 

Jako miejsce potencjalnego rozwoju śródmieścia Gdańska o znaczeniu miastotwórczym 

zaczęto postrzegać uwalniane od przemysłu ciężkiego tereny postoczniowe. 

5.2  Kalendarium. 

1988 r. – decyzja rządu PRL Mieczysława Rakowskiego o likwidacji Stoczni Gdańskiej im. 

Lenina podjęta została bez uzasadnienia ekonomicznego i przyniosła w następnych latach 

wiele negatywnych skutków finansowych. 

1990-94 r. – utworzona 13 kwietnia 1990 r. jednoosobowa spółka Skarbu Państwa – 

„Stocznia Gdańska – Spółka Akcyjna” przeznaczona została do restrukturyzacji i 

prywatyzacji. Postanowienia te nie zostały właściwie wykonane. 

1994 r. - Lipiec 1996 r. Na zlecenie Stoczni Gdańskiej i władz Miasta zespół prof. M. 

Kochanowskiego z Politechniki Gdańskiej wykonał opracowanie urbanistyczne pt. 

„Studium Rewitalizacji Północnej Części Śródmieścia Gdańska”, w którym to założono 

zmianę przeznaczenia większości terenów przemysłowych położonych na wschód i północ od 
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ulicy Wałowej na potrzeby rozwijającej się tkanki miejskiej nowego centrum Gdańska17. „W 

wyniku restrukturyzacji w miejsce ośrodka głównie przemysłowo-administracyjnego (taki 

charakter ma Gdańsk od ponad stu lat) powinien się wykształcić współczesny ośrodek 

portowo-dyspozycyjno-handlowo-usługowy i kulturalny. Transformacja taka będzie 

procesem wyjątkowo trudnym i złożonym, ale jeżeli nie dokona się, to Gdańsk wejdzie w 

fazę stagnacji i zajmie pozycję ośrodka marginalnego na mapie Europy.” 

1996 r. wskutek nieustannie powiększającego się zadłużenia upada przedsiębiorstwo Stocznia 

Gdańska S.A.. 

21 kwietnia 1997 r. NIK w Raporcie pokontrolnym wskazuje przyczyny i winnych upadku 

Stoczni Gdańskiej. Poczynając od zaniechań rządów i ich przedstawicieli, poprzez 

niewystarczające działania zarządów Stoczni, skończywszy na destrukcyjnych działaniach 

związków zawodowych, głównie NSZZ Solidarność18. 

1998 r. syndyk sprzedaje Stocznię Gdańską w upadłości konsorcjum kontrolowanym przez 

Stocznię Gdynia, rozpoczyna działalność nowe przedsiębiorstwo: Stocznia Gdańska – 

Grupa Stoczni Gdynia S.A.. Nowa stocznia ma docelowo przenieść całkowicie produkcję 

stoczniową na Wyspę Ostrów a uwalniane tereny o pow. 73 ha mają stać się z czasem nowym 

terenem inwestycyjnym gdańskiego śródmieścia.  

Grudzień 1998 r. – z inicjatywy Pawła Adamowicza, byłego Przewodniczącego Rady Miasta 

Gdańska i świeżo wybranego Prezydenta Gdańska, zostaje zawiązana Fundacja Centrum 

Solidarności z udziałem Lecha Wałęsy, arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, struktur 

„Solidarności”, Miasta Gdańsk i samorządu wojewódzkiego. Pierwszym zadaniem Fundacji 

jest zorganizowanie obchodów 20-lecia Solidarności a następnie dbanie o właściwą 

prezentację dorobku Solidarności. 

1999 r. rozpoczyna działalność spółka Synergia 99 (S99), powołana przez Stocznię Gdynia i 

nową Stocznię Gdańską w celu przygotowania do inwestycji stopniowo uwalnianych od 

produkcji stoczniowej terenów o powierzchni 73 ha, oraz pozyskania 

deweloperów/inwestorów z rynku nieruchomości. Stocznia Gdańska przekazuje aportem 

powyższą część swoich terenów do spółki Synergia 99, z gwarancją użytkowania do 2006 r. 

ok. 10 ha terenów dla celów produkcyjnych (pochylnie). 

Luty 2000 r. Synergia 99 z pozyskanego  finansowania spłaca udziały Stoczni Gdańskiej w 

S99 oraz znajduje prywatnych inwestorów kapitałowych z rynku amerykańskiego. Od tej 

chwili Synergia 99, już bez Stoczni Gdańskiej wśród udziałowców, może rozpocząć 

samodzielną działalność jako deweloper gruntowy. A Stocznia Gdańska, która za pieniądze 

otrzymane od Synergii 99 spłaca swój największy dług bankowy, może skupić się na 

produkcji stoczniowej. 

 

                                                           
17 Mieczysław Kochanowski, Maciej Berendt, Danuta Kochanowska, Piotr Lorens, Gabriela Rembarz, „Studium 

Rewitalizacji Północnej Części Śródmieścia Gdańska”, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra 

Rozwoju Miasta, Gdańsk 1996 r. 

18 „Informacja o wynikach kontroli działalności organów państwowych oraz władz Stoczni Gdańskiej w okresie 

od 1988 r. do upadłości Spółki.” NIK, Warszawa, 21 kwietnia 1997 r. 
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Sierpień 2000 r. z inicjatywy S99 zespół urbanistów z amerykańskiej firmy Sasaki 

(prowadzący Dennis Pieprz) – przy współpracy specjalistów z Politechniki Gdańskiej 

(Mieczysław Kochanowski, Danuta Kochanowska, Piotr Lorens „Land use structure 

determinants for the Gdansk Shipyard Area.” Gdansk, July 2000.) oraz innych uczelni i 

ośrodków badawczych – opracował „Vision Master Plan” czyli koncepcję 

zagospodarowania przestrzennego terenów stoczniowych. Pojawiły się nowe propozycje 

ukształtowania przestrzeni publicznych połączone z tradycyjną, kwartałową strukturą 

zabudowy. 

 

28 sierpnia 2000 r., „Drogi do Wolności” – specjalny dodatek do dziennika ŻYCIE, gdzie 

oprócz wspomnień związanych z 1980 rokiem przedstawiona została wizja nowej dzielnicy 

Gdańska na terenach postoczniowych: „…na 73 ha położonego w sercu miasta terenu po 

Stoczni Gdańskiej spółka Synergia 99 zamierza wybudować nowe centrum. Wśród 

stoczniowych dźwigów wyrosnąć mają biurowce, hotele i nowe budynki mieszkalne. 

Znajdzie się miejsce na marinę i przystań pasażerską…. Sercem nowego city ma być Plac 

Solidarności i pomnik Poległych Stoczniowców…. Powstaje nowe centrum: aglomeracji, 

województwa, południowego Bałtyku…” 

 

Grudzień 2000 r. PG wraz z Synergią 99 organizują międzynarodową konferencję „Large 

scale urban developments” z udziałem specjalistów klasy międzynarodowej, takich jak: 

Rinio Bruttomesso z Wenecji, Dennis Frenchman z MIT, Hana Meyer z Delft, Rudolf 

Schaefer z Berlina oraz polscy urbaniści jak: Zbigniew Zuziak z Krakowa, Sławomir Gzell z 

Warszawy, Nina Juzwa z Politechniki Śląskiej. W efekcie powstała publikacja dogłębnie 

naświetlająca problemy projektów nadwodnych z konkretnymi wytycznymi dot. Młodego 

Miasta. 

 

2001 r. – na zlecenie S99 arch. Jacek Dominiczak wraz z zespołem wykonał pracę badawczą 

definiującą tzw. „kod źródłowy” dla obszaru Młodego Miasta, w oparciu o analizy „ukrytych 

warstw tożsamości miasta”.19 

Czerwiec 2001 r. – luty 2002 r. - „Międzynarodowe warsztaty deweloperskie” pod 

kierownictwem Romualda Loeglera. Deweloperzy europejscy wraz z rekomendowanymi 

przez nich architektami: AIR Jurkowscy (Katowice), Arch-Deco (Gdynia), Atelier Loegler 

(Kraków), Aukett Polska (Warszawa), Chapman Taylor (London), Feddersen Herder 

Winkelbauer (Berlin), Fugmann & Janotta (Berlin), Jems (Warszawa), Karpinski & Tan 

(Toronto), Rave (Berlin), Red Design(Gdańsk), Reidemaister & Glaessel (Berlin), Rhode 

Kellermann Wawrowsky Polska (Warszawa), Studio Bednarski (London), Studio EL 

(Wrocław), Zvi Hecker (Berlin-TelAviv), we współpracy z PG (prof. Kochanowski, dr 

Lorens), w oparciu o zaproponowany plan koordynacyjny przygotowany przez R. Loeglera, 

przygotowali propozycje zagospodarowania przydzielonych im działek. W efekcie uzyskano 

od zespołów dewelopersko-architektonicznych zweryfikowany zbiór uwarunkowań 

projektowych dla każdej z planowanych działek budowlanych. 

Październik 2001 r. – „The New York Times” zamieszcza artykuł o projekcie MM 

pt.:„Mapping a Glossy Future for a Has-Been Shipyard.”20 

                                                           
19 Jacek Dominiczak, Katarzyna Moro, Magdalena Szarmach, Monika Zawadzka „Gdańsk Młode Miasto. Kod 

źródłowy.” Architektura/dialog STUDIO. Gdańsk 2001 r. 
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26 czerwca 2002 r. – S99 wraz z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku prezentuje idee 

MM jako bałtyckiego forum związanego z gospodarką morską.  

2002-2003 r. – S99 walczy o przetrwanie atakowana przez NSZZ Solidarność Stoczni 

Gdańskiej („złodzieje, ukradli nam pół stoczni”), miejscową prokuraturę (która zwraca się do 

FBI o sprawdzenie „podejrzanych inwestorów” z Ameryki) i grupy lokalnych interesów 

(„Dlaczego oni a nie my?” – Lech Wałęsa po prezentacji przez S99 projektu MM na zebraniu 

Rady Fundacji „Centrum Solidarności”). Stocznia Gdańska nie płaci za dostarczone przez 

S99 usługi . W tym samym czasie S99 pracuje intensywnie nad rozwojem projektu, promuje 

go wśród profesjonalnych uczestników rynku nieruchomości i wspierana przez własnych 

udziałowców uzyskuje pożyczkę pomostową za granicą restrukturyzując finansowo projekt. 

 

2002-4 r. – 2005 r. – S99 przyjmuje i wspiera działania kulturalne na terenie MM. 

Przykłady: „Happy End” (reż Marjorie Hayes)  i „Makbet”(reż. Jan Klata) – spektakle 

Teatru Wybrzeże wystawiane w Hali 42 A w latach 2002-2004 r. „Balet Żurawi”(Jacek 

Niezgoda - 2003 r.) oraz „OdysSEAS”(Robert Rumas i Leszek Bzdyl - 2004 r.) – 

przedsięwzięcia artystyczne organizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury (NCK). 

„Festyn Europejski” zorganizowany przez NCK (wiosna 2004 r.) z udziałem ok. 2000 osób, 

BHP (2004), Strażnicy Doków (2005) organizowane przez Instytut Sztuki Wyspa. 

Sierpień 2003 r. – S99 kończy prace nad zdefiniowaniem pełnego programu urbanistycznego 

dla obszaru MM.21 

 

Czerwiec 2004 r. – wykonany na zlecenie S99 „Wniosek do Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego” wykonany przez zespół z PG pod kierownictwem 

Piotra Lorensa w formie kompletnego projektu MPZP oraz Studium kubaturowo-

funkcjonalne pokazujące urbanistyczny potencjał przedsięwzięcia, zwieńczają wkład S99 do 

planów miejscowych. 

30 września 2004 r. Rada Miasta Gdańsk uchwaliła dwa miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, pokrywające całkowicie tereny przewidywane do 

rozwoju Młodego Miasta. Plany przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska zostały 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 15 listopada 2004 r. 

Plany  uwzględniały częściowo rezultaty  prac  wykonanych na zlecenie różnych 

interesariuszy potencjalnego obszaru Młodego Miasta, w tym kompleksowego wniosku S99. 

Ustalają one nowe przeznaczenie terenów, głównie na funkcje usługowe i mieszkalne. 

Funkcje produkcyjno-usługowe zostały zachowane tylko w tych obszarach, gdzie działalność 

przemysłowa będzie jeszcze kontynuowana w przyszłości. Zachowane zostały na cele 

publiczne tereny Placu Solidarności i Drogi do Wolności wraz ze sławną salą BHP. Głównym 

ciągiem komunikacyjnym ma być ulica Nowa Wałowa, która w przyszłości ma domknąć 

wewnętrzną obwodnicę gdańskiego Śródmieścia. Wybudowanie Nowej Wałowej na terenie 

MPZP jest warunkiem odbioru nowych budynków. W odróżnieniu od propozycji zawartych 

we wniosku S99, planista miejski nie włączył do terenów publicznych nabrzeży na styku z 

Martwą Wisłą, Droga do Wolności straciła charakter dużego, osiowego założenia, Nowa 

                                                                                                                                                                                     
20 Edmund L. Andrews, „Gdansk Journal - Mapping a Glossy Future for a Has-Been Shipyard”, The New York 

Times International, October 1, 2001. 

21 Janusz Lipiński, „Młode Miasto Gdańsk – szansa na centrum metropolii”, Urbanista Nr 8, sierpień 2003 r. 
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Wałowa uzyskała status przelotowej arterii tworzącej barierę oddzielającą nadwodne tereny 

Stoczni Cesarskiej od rejonu Placu Solidarności. Jednocześnie na tym samym 

odseparowanym i stosunkowo niewielkim obszarze o dużej ilości starych hal produkcyjnych 

do zachowania, planista wprowadził obowiązek umiejscowienia zabudowy mieszkaniowej o 

powierzchni 150-250 tys. m2. Ponadto mając pełną świadomość jak trudne w realizacji będą 

wyznaczone w planie obiekty oraz , że finansowanie infrastruktury publicznej będzie musiało 

się odbywać ze znaczącą partycypacją inwestorów prywatnych - władze Miasta przyjęły 

maksymalny wymiar opłat planistycznych i adiacenckich.  Podsumowując, można 

powiedzieć, że planiści i władze miasta zaprezentowali własne, autorskie rozwiązania 

odrzucając większość propozycji, które złożyli interesariusze MM w trakcie procedury 

uchwalania planów miejscowych a także nie przewidzieli żadnych praktycznie zachęt dla 

inwestycji prywatnych na terenie Młodego Miasta. 

 

Il. 4.. Makieta centralnego obszaru Młodego Miasta odzwierciedlająca ustalenia planu 

miejscowego „Plac Solidarności. Stocznia”. 

 

21 grudnia 2004 r. - 2005 r. Synergia 99 dokonuje nowego, wtórnego podziału 

geodezyjnego zgodnego z nowymi mpzp i po uprawomocnieniu się podziału, w ramach 

wzajemnych rozliczeń, przekazuje Miastu Gdańsk działki przeznaczone do użytku 

publicznego o powierzchni ok. 12,5 ha. Na gruntach tych realizowany jest potem budynek 

Europejskiego Centrum Solidarności, obejmują one także teren pod Drogę do Wolności 

oraz uzupełniające działki na Placu Solidarności, w tym pod historyczną bramą Stoczni 

Gdańskiej. Grunty te także przewidziane są pod obiekty edukacji oraz pod główne ciągi 

komunikacyjne. Przewidziano także działkę z budynkiem dawnej szkoły zawodowej na 

potrzeby niezależnego Instytutu Sztuki WYSPA i prowadzonej tam działalności 

artystycznej. 

 



20 

 

23 grudnia 2004 r. - Istotnym krokiem na drodze zachowanie dziedzictwa „Solidarności” na 

terenach dawnej Stoczni było przekazanie przez Synergię 99 Sali BHP w formie 

darowizny dla ogólnopolskiego NSZZ „Solidarność”. 

Sierpień 2005 r. – Publiczne obchody w 25 rocznicę powstania Solidarności: koncert Jean 

Michelle Jarre’a pt.”Przestrzeń Wolności” dla 100.000 gości, międzynarodowa konferencja 

„Od Solidarności do Wolności”, z inicjatywy Prezydenta Pawła Adamowicza oraz Fundacji 

„Centrum Solidarności” - podpisanie aktu erekcyjnego Europejskiego Centrum 

Solidarności. 

 

Il. 5. Młode Miasto – koncert J.M. Jarre’a w 25 rocznicę powstania Solidarności.  

 

Listopad 2005 r. - na zlecenie S99 powstaje opracowanie „Stocznia Cesarska” – koncepcja 

zagospodarowania przestrzennego. Autorzy: REDDESIGN – Joanna Winiarska, Marek 

Michalski, Gdańsk. 

  

2005/2006 r. - na zlecenie Synergii 99 powstaje „Wielobranżowa Koncepcja 

Infrastruktury Komunalnej – Młode Miasto Gdańsk”, w tym pierwszego etapu odcinka 

ulicy Nowa Wałowa, od Bramy Oliwskiej do ulicy Stępkarskiej, wykonana przez BPBK 

Gdańsk.  

1999/2006 r. - Synergia 99 w latach 1999 r. do 2006 r. przygotowała  projekt z punktu 

widzenia wymagań dewelopera instytucjonalnego od strony: prawnej (całkowicie 

zdefiniowany przedmiot władania), geodezyjnej (wydzielone, konkretne działki po wtórnym 

podziale geodezyjnym w 2005 r.), geologiczno-środowiskowej (pełne badania geofizyczne i 

środowiskowe wraz z wdrożeniem programu ochrony środowiska), planistycznej (plany 

miejscowe wraz z wszystkimi studiami i analizami opartymi na współpracy z najlepszymi 

specjalistami), rynkowej (wizja i misja przedsięwzięcia, pełna analiza i strategia 

postępowania na rynku nieruchomości profesjonalnych), marketingowej (począwszy od 

marki projektu, jego pozycjonowania i odpowiedniej, wieloletniej prezentacji w środowiskach 

profesjonalnych jak i w otoczeniu społecznym), biznesowej (stworzenie koncepcji 

gospodarczego rozwoju projektu, zapewnienie finansowania w okresie przygotowawczym, 
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sprawne zarządzanie powierzonym majątkiem oraz zidentyfikowanie i przekonanie do 

współpracy partnerów biznesowych – współinwestorów i deweloperów), organizacyjnej 

(nadanie projektowi i realizującym go podmiotom odpowiedniej struktury organizacyjnej, 

adekwatnej do sytuacji, elastycznej i odpornej na ryzyka wewnętrzne jak i zewnętrzne), 

społecznej (wykreowanie nowego typu współpracy z gęstym otoczeniem społecznym poprzez 

wspieranie ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego), wreszcie prakseologicznej 

(odpowiedni dobór współpracowników, otwarty i konsekwentny styl zarządzania połączony z 

ciągłym podnoszeniem kwalifikacji). 

Bazując na tak przygotowanych fundamentach S99 zaczyna intensywne rozmowy z 

potencjalnymi inwestorami, którzy chcieliby partycypować w dalszym rozwoju projektu. 

 

26 kwietnia 2006 r. – S99 zawarła umowy inwestycyjne z duńskim deweloperem BPTO 

Gdansk Development A/S (BPTO), na mocy których otrzymuje on prawo do przejęcia 

kontroli nad celowymi spółkami deweloperskimi, które utworzy S99. 

 

11 lipca 2006 r. – Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) deklaruje wolę zakupu Pochylni 

stoczniowych od S99. 

 

Grudzień 2006 r. – po przejęciu Stoczni Gdańskiej za długi przez państwową Agencję 

Rozwoju Przemysłu (ARP), ARP sprzedaje akcje SG ukraińskiemu kompleksowi 

przemysłowemu ISD (Industrial Union of Donbass).  

 

17 stycznia 2007 r. - S99 zawiązuje dwie nowe spółki celowe przejmujące odpowiedzialność 

za tereny wokół Placu Solidarności: Kolonia Robotnicza (KR) i Stocznia Cesarska (SC). 

 

2006-2007r. – S99 kontynuuje współpracę z inwestorem duńskim BPTO , który przejmuje 

kontrolę deweloperską nad terenami wokół Placu Solidarności poprzez spółki KR i SC. 

 

Październik 2007 r. – BPTO prowadzi intensywne rozmowy z Miastem Gdańsk w sprawie 

sposobu sfinansowania budowy ul. Nowej Wałowej. 

 

8 listopada 2007 r.- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Pomorskie, 

Miasto Gdańsk, N S Z Z „Solidarność” i Fundacja Centrum Solidarności powołują razem 

Europejskie Centrum Solidarności – instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku. W grudniu 

został rozstrzygnięty międzynarodowy konkurs architektoniczny na siedzibę ECS-u przy 

Placu Solidarności. I nagrodę (realizacyjną) spośród 58 nadesłanych z całego świata prac 

otrzymała gdańska pracownia FORT. 

 

8 lipca 2008 r. – Baltic Property Trust podpisał umowę wstępną z Miastem Gdańsk dotyczącą 

budowy ul. Nowej Wałowej. 

 

Październik 2008 – Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz: „…projektem 

dzielnicowym, ale o ogromnych konsekwencjach gospodarczych dla Gdańska, jest 

rozpoczęcie zagospodarowywania terenów postoczniowych. Warunkiem jest budowa Nowej 

Wałowej, która skomunikuje te tereny z resztą miasta. Pierwszy etap budowy Nowej Wałowej 

rozpocznie się w 2009 roku. W październiku 2008 roku podpisałem umowę o partnerstwie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%22Solidarno%C5%9B%C4%87%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Centrum_Solidarno%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
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publiczno-prywatnym z duńskim inwestorem BPTO Gdańsk Development, który sfinansuje 

50% kosztów budowy pierwszego odcinka tej ulicy.”22 

 

 
 

30 października 2008 r. – S99 zawiązuje nową spółkę celową do zagospodarowania 

północnej części MM – „Drewnica Development” Sp. z o.o. (DD). DD przejmuje wszystkie 

zobowiązania dawnej S99, a pozostały majątek S99, który będzie jeszcze w przyszłości 

wykorzystywany dla celów stoczniowych (Pochylnie), zostanie przekazany do Agencji 

Rozwoju Przemysłu (wraz ze spółką Synergia 99).  

DD gospodaruje na ok. 20 ha gruntów w części północnej MM. 

 

 

 
Il. Tereny spółki „Drewnica Development” podzielone na klastry (1-4) funkcjonalne. 

 

 

2009 r. – DD intensywnie przygotowuje koncepcje zagospodarowania północnych terenów 

MM, pod nazwą Shipyard City.  

BPTO przygotowuje dokumentację budowlaną pierwszego etapu projektu drogowego Nowa 

Wałowa, oraz prowadzi różne prace studialne dotyczące potencjalnych inwestycji głównie na 

terenie dawnej Stoczni Cesarskiej. 

 

 

 

                                                           
22 Paweł Adamowicz, „Gdańsk jako wyzwanie”, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008 r. 
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Il. 6. Młode Miasto – wyobrażenie graficzne koncepcji wielofunkcyjnego Centrum Stocznia, 

będącego przedmiotem prac TK Development. 

 

TK Development przygotowuje projekt przedsięwzięcia pod nazwą Centrum Stocznia.   Jest 

to wielofunkcyjny kompleks z komponentami handlowymi,  biurowymi i mieszkalnymi, na 

działce wzdłuż planowanej ul. Nowej Wałowej, między Drogą do Wolności i ul. Lisia Grobla.  

Dziennikarz portalu Trójmiasto.pl pisze 22 czerwca 2009 r. (08:19): „Centrum Stocznia 

czeka na Nową Wałową, Nowa Wałowa czeka na decyzję BPTO, BPTO czeka na koniec 

kryzysu. Tak wygląda sprawa Młodego Miasta w Gdańsku.” 

 

24 czerwca 2009 r. – rozstrzygnięty został studencki konkurs na projekt Drogi do Wolności.  

 

2010 r. – Stocznia Gdańsk S.A., od 2007 r. kontrolowana przez holding ISD, przechodzi na 

własność spółek cypryjskich, których głównym udziałowcem jest Siergiej Taruta. Siedzibą 

firmy jest Wyspa Ostrów, gdzie znajduje się nowoczesne centrum produkcyjne statków i 

konstrukcji stalowych. Od 1948 r. do końca 2012 r. stocznia zwodowała ponad 1025 

kadłubów statków, budowanych tu dla armatorów z całego świata. 

 

Październik 2010 r. – rozpoczęła się budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 

Zakończenie budowy jest planowane w III kwartale 2013 r. 

 

Październik 2010 r. – wydanie pozwolenia na budowę pierwszego etapu ulicy Nowej 

Wałowej. Współpracują: Miasto Gdańsk i BPTO Infra. 

  

30 listopada 2010 r. - „Shipyard City – Gdańsk” – na zlecenie spółki Drewnica 

Development powstaje koncepcja zagospodarowania północnych terenów Młodego Miasta w 

Gdańsku. Autorzy: Archiplan Gdynia oraz Atelier Loegler. 

 

2011 r. - W trakcie wyburzania budynku po Szpitalu Stoczniowym (2000) S99 

zidentyfikowała przestrzeliny z grudnia 1970 r. w drzwiach budynku od strony Bramy 
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Historycznej. Drzwi przechowywała następnie DD aż do 2011 r. kiedy to Europejskie 

Centrum Solidarności było gotowe przyjąć obiekt do swojego zasobu pamiątek historycznych. 

DD rozpoczyna prezentację projektu Shipyard City na rynku nieruchomości. 

 

14 czerwca 2011 r. – interesariusze Młodego Miasta, na czele z Pawłem Adamowiczem – 

Prezydentem Gdańska, inwestorzy, przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorcy, artyści - 

podpisali List Intencyjny w sprawie powołania Rady Interesariuszy MM (RIMM), ciała o 

charakterze opiniodawczo-doradczym w procesie budowy Młodego Miasta . 

 

Kwiecień – Wrzesień 2012 r. – DD porządkuje tereny, likwiduje zanieczyszczenia i wyburza 

budynki wzdłuż ul. Jana z Kolna (krajowa E77). 

 

3 kwietnia 2012 r. – Rada Interesariuszy MM omówiła zagadnienia dot. budowy ul. Nowej 

Wałowej. 

 

Sierpień - Wrzesień 2012 r. – zaawansowana budowa ECS-u wraz z pomnikiem Poległych 

Stoczniowców dominuje urbanistycznie nad Placem Solidarności. 

 

4 września 2012 r. – Rada Interesariuszy Młodego Miasta (RIMM) na zebraniu w Sali BHP 

przedyskutowała sposoby długoterminowej ochrony żurawi stoczniowych – ważnych 

elementów panoramy Gdańska. Przewodniczący RIMM, V-ce Prezydent Gdańska Wiesław 

Bielawski, potwierdził, że w krótkim czasie Miasto Gdańsk podpisze z głównym 

deweloperem MM umowę o rozpoczęciu budowy głównego ciągu komunikacyjnego MM – 

ul. Nowej Wałowej, co powinno faktycznie uruchomić budowy przygotowanych już 

wcześniej pierwszych inwestycji deweloperskich. 
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24 października 2012 r. – Baltic Property Trust Optima jako właściciel części 

postoczniowych gruntów, jego spółka infrastrukturalna BPTO Infra oraz Budimex jako firma 

budowlana rozpoczynają budowę I Etapu Nowej Wałowej w formule uzgodnionej z 

Miastem Gdańsk. Wartość prac – ok. 59 mln zł, termin ukończenia – kwiecień 2014 r.. 

Pierwszy podetap obejmuje tzw. małą pętlę o długości ok. 1200 m, od ulicy Rybaki Górne do 

Placu Solidarności w rejonie ECS-u. Drugi podetap to kontynuacja Nowej Wałowej, poprzez 

estakadę nad ul. Jana z Kolna i torami kolejowymi aż do „Bramy Oliwskiej”. I Etap będzie 

miał jezdnie jednopasowe. 

 

 
 

  

6.   REFLEKSJE. 

 
REFLEKSJA NR 1 – kryzys przywództwa. 

 

Zarówno w wypadku Nowego Miasta w Krakowie jak i Młodego Miasta w Gdańsku 

decydenci polityczni byli o krok za rodzącą się sytuacją kryzysową – nie inicjowali działań 

profilaktycznych ani też nowych, miastotwórczych idei. Podążali za wydarzeniami. 

W Krakowie punktem wyjścia był narastający kryzys i niewydolność układu 

komunikacyjnego w śródmieściu miasta, które nie miało zdefiniowanej wcześniej  idei 

współczesnego centrum. W Gdańsku wystąpił kryzys ekonomiczno-społeczny i polityczny 

związany z transformacją ustrojową zakładów przemysłu ciężkiego powiązany z  brakiem 

klarownej wizji centrum miasta i rodzącej się równolegle idei metropolii gdańskiej.  

W obu przypadkach sygnały ostrzegawcze i propozycje rozwiązań płynęły najpierw od 

samych zainteresowanych, następnie od ekspertów – specjalistów i naukowców, w trzeciej 
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kolejności od przedsiębiorców widzących tam potencjał nowych przedsięwzięć i dopiero 

przeciętnie po 10 latach, kiedy sytuacje kryzysowe rozwinęły się już w pełni – wkraczali do 

akcji politycy różnego szczebla.  

Taką sytuację określić można jako typowy kryzys przywództwa, rozumianego jako 

gotowość do uprzedzania faktów i wprowadzenia zmian w ramach określonej wizji 

przyszłości. A także brak wybitnych jednostek, fachowców i wizjonerów z charakterem i 

charyzmą, angażujących się czynnie w procesy polityczne. Takich jak Eugeniusz 

Kwiatkowski w Gdyni czy Józef Dietl w Krakowie. Oraz opór samej materii: 

skomplikowanych kwestii społecznych, gospodarczych i naukowych. 

Tak więc jakość przywództwa determinuje w znaczącym stopniu jakość procesów 

miastotwórczych w danym otoczeniu społecznym. 
  
 

 

REFLEKSJA NR 2 – Plan czy rynkowy żywioł? 

  

Oba projekty: krakowski i gdański rozwijają się w inny, specyficzny sposób.  

W Krakowie tym, co popychało przedsięwzięcie do przodu była narastająca konieczność 

rozwiązania problemów komunikacyjnych. Stąd najpierw Krakowskie Centrum 

Komunikacyjne a dopiero znacznie później – Nowe Centrum Miasta. Jednak do dzisiaj nie ma 

planu miejscowego dla tego obszaru. Kolejne obiekty realizowane są na podstawie decyzji 

administracyjnych. Funkcje śródmiejskie - usługi i mieszkania, ważne przestrzenie publiczne, 

koncepcja nowego centrum - pojawiły się jakby na marginesie inżynierii komunikacyjnej. 

Prawdziwym napędem projektu były możliwe do skonsumowania fundusze na infrastrukturę 

publiczną. Projekt jest poważnie zaawansowany. Infrastruktura publiczna jest niemal 

skończona. Deweloper klasy światowej wycofał się, weszli inni bardziej pragmatycznie 

oceniający potencjał otoczenia społecznego projektu. Obiekty komercyjne wchodzą na rynek 

jeden po drugim.  

Ale czy ktokolwiek jeszcze marzy, że w obrębie Nowego Miasta zostanie zrealizowane 

wybitne  rozwiązanie urbanistyczne lub obiekt zaprojektowany przez architekta klasy 

światowej? Czy jest w ogóle  możliwe aby jednak powstał plan miejscowy dla Nowego 

Miasta ? A co z jakością architektury? Przestrzeni publicznych? Wartości miastotwórcze? 

Partycypacja społeczna? Pozwolę sobie na całkiem subiektywną opinię: przeciętność 

odpowiadająca stanowi rozwoju rynku lub krocząca pół kroku z tyłu, przy 

jednoczesnym braku idei i przywództwa, nie przyniesie w efekcie nowego śródmieścia na 

miarę współczesnych, europejskich wyzwań ani nie stworzy wzorca jakości dla 

następnych pokoleń. W Gdańsku władze miasta od początku dążyły do uchwalenia 

wartościowych planów miejscowych (z partycypacją interesariuszy prywatnych) ale jego 

konkretne rozwiązania i tym samym kalendarz realizacyjny podporządkowały taktyce 

politycznej i swoiście pojętej pragmatyce społecznej. Realizacja rozpoczęła się od obiektu 

publicznego – Europejskiego Centrum Solidarności. Natomiast infrastruktura publiczna 

zaprojektowana przez prywatnych interesariuszy – budowa ulicy Nowej Wałowej - ruszyła 

dopiero pod koniec 2012 roku i to za pieniądze prywatnej firmy. Nie rozpoczęto także 

budowy ani jednego obiektu komercyjnego. Rzeczywiste partnerstwo publiczno-prywatne, 

choć konieczne, praktycznie nie istnieje.  

Brak planu miejscowego (w Krakowie) czyli idei spajającej przestrzeń i dającej jej 

wartość dodaną, kształtowanie nowych struktur urbanistycznych poprzez decyzje 

administracyjne, skutkuje w najlepszym razie przeciętnością i słabością komponentu 

miastotwórczego. 
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Ale nawet poprawny plan miejscowy (w Gdańsku), jeśli jego realizacja 

podporządkowana jest bieżącym grom politycznym, a jego potencjał przeznaczony ma 

być tylko dla grupy wybranej (w sensie prakseologicznym) – nie przyniesie 

oczekiwanego rezultatu albo odsunie go w czasie i tym samym zredukuje jego 

miastotwórczy potencjał. 

 

REFLEKSJA NR 3 – Partycypacja interesariuszy gęstego otoczenia społecznego. 

Czy istnieje i jak powinna wyglądać instytucjonalna agora wspomagająca wymianę idei i 

informacji dotyczących rozwoju miasta, pozwalająca interesariuszom przedsięwzięcia w 

cywilizowany sposób dochodzić do consensusu w sprawach architektury, urbanistyki i 

sposobu realizacji projektu ?  W wypadku Młodego Miasta w Gdańsku rozwijająca się z 

czasem partycypacja społeczna (udział w procesie planowania – kreowanie rozwiązań 

funkcjonalnych i przestrzennych, samoistna aktywność kulturalno-społeczna, współpraca z 

dotychczasowymi użytkownikami terenu, poszukiwanie rozwiązań prawnych i 

organizacyjnych w ramach współpracy publiczno-prywatnej) wspierana jest do dzisiaj przez 

deweloperów – właścicieli terenu a  także przez władze miejskie. Jej przejawem jest 

utworzona niedawno Rada Interesariuszy MM.  

Jeśli RIMM będzie miała rzeczywisty a nie fasadowy charakter, tj. ustalenia powzięte w 

przyszłości w RIMM będą mogły być faktycznie zrealizowane a nie tylko będą służyć 

wzmożeniu sprawności działań o charakterze antropotechnicznym, projekt ciągle ma szanse 

zachować i rozwinąć swój potencjał miastotwórczy o znaczeniu ponad lokalnym, może 

nawet metropolitalnym. Do tego potrzebne jest wyposażenie Rady Interesariuszy MM w 

kompetencje umożliwiające jej członkom faktyczny wpływ na kształt rozwijającego się 

projektu. Tak jak to się stało w Londynie (London Dockland Corporation) lub np. w 

Hamburgu ( Hafen City Hamburg GmbH).  

Jeśli zatem nie powstanie organizacja zajmująca się w praktyce rozwojem i koordynacją 

całego projektu, wyposażona ponadto w stosowne kompetencje i zarządzana przez 

najlepszych specjalistów, możemy się spodziewać w najlepszym razie przeciętnych, 

standardowych obiektów jakich wiele na całym świecie, bez cienia wartości dodanej, bez 

wyzyskania ogromnego potencjału jaki ciągle tkwi w tych przedsięwzięciach i bez szans na 

konkurencję z najlepszymi projektami w Europie i na świecie. 

REFLEKSJA NR 4 – Jakość procedur, umów i standardów postępowania w relacji 

instytucje publiczne – prywatny deweloper, wartość ciągłości i respektowania ustaleń a 

jakość uzyskanej materii urbanistycznej. 

 

W projekcie krakowskim częste zmiany na stanowiskach politycznych, samorządowych i 

państwowych, a także wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstwami publicznymi, połączone 

z nieustannym kontestowaniem zawartych wcześniej porozumień, konieczność uzgadniania 

kwestii nawet czysto gospodarczych ze związkami zawodowymi i niemal wszystkimi 

ugrupowaniami politycznymi i innymi grupami interesów, były przyczyną opóźnień oraz 

konieczności renegocjowania i przygotowywania praktycznie od nowa wielu prac, przede 

wszystkim prawnych, ale też o charakterze techniczno-projektowym. Spółka KCK, której 
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publiczni udziałowcy mieli uzgadniać i koordynować wszystkie poczynania strony publicznej 

z przekazaniem deweloperowi gruntów włącznie, zawiodła zupełnie i postawiona została w 

stan likwidacji. 

W projekcie gdańskim kwestie czysto polityczne oraz brak zrozumienia procedur 

gospodarczych i prawnych wymaganych standardowo przez inwestorów instytucjonalnych 

powodowały w praktyce, że  partnerzy społeczni wzywali do pomocy nie specjalistów czy 

prawników ale prokuratorów, służby specjalne i związkowe bojówki specjalizujące się w 

paleniu opon, wybijaniu szyb i zastraszaniu pracowników dewelopera.  

Pozostańmy przy retorycznej odpowiedzi na pytanie, czy takie otoczenie sprzyjało 

podejmowaniu racjonalnych decyzji, czy interesariusze tych przedsięwzięć mogli się skupić 

na jak najlepszych merytorycznie rozwiązaniach i czy w rezultacie jakość realizacji może 

konkurować z czołowymi projektami europejskimi ?  

Refleksja ta zmierza do konkluzji prawie inżynierskiej: jakość przedsięwzięcia zbliża się 

grawitacyjnie do jakości najsłabszego ogniwa. A jak wiemy, trzeba nie lada energii żeby 

pokonać siłę grawitacji. Mogę pół żartem a pół serio stwierdzić, powtarzając za 

międzynarodowymi inwestorami obu projektów, że ilość wydatkowanej energii na uzyskaną 

w rezultacie jednostkę urbanistyczną przekracza wszelkie zarejestrowane w Europie 

wielkości. Czy mamy więc się dziwić, że inwestorzy ci podjęli w końcu decyzje o wycofaniu 

się z projektów ? A co ze straconymi latami, miejscami pracy, które nie powstały i nowymi 

obiektami, które nie przynoszą podatków ? Czy ktokolwiek jest w stanie wyliczyć wszystkie 

utracone korzyści? Czy ktokolwiek zastanawiał się jak to wpłynęło na postrzeganie miasta, 

które tak potraktowało pierwszych inwestorów… 

 

REFLEKSJA NR 5 – O dynamicznej kooperacji pozytywnej. 

 

 Ostatnia refleksja dotyczyć będzie pewnej praktycznej zasady wywodzącej się z prakseologii, 

dotyczącej kooperacji pozytywnej i kooperacji negatywnej, zasady, która kształtuje stosunki 

wewnątrz opisanych powyżej grup interesariuszy gęstego otoczenia projektu jak i  ich relacje 

wzajemne. Otóż wydaje się, że o ile wewnątrz tych grup konkurencja (konkurencja - walka - 

kooperacja negatywna) pomiędzy różnymi podmiotami tworzącymi te grupy (konkurencja 

różnych idei i praktycznych sposobów realizacji wewnątrz Res Publica, konkurencja między 

podmiotami gospodarczymi wewnątrz Res Economica i ścieranie się różnych podejść 

wewnątrz Res Privata) jest jak najbardziej pożądana, o tyle ich relacje zewnętrzne, powinny 

być oparte na zasadzie kooperacji pozytywnej. Konkurencja wewnętrzna prowadzi do 

„wyższej jakości” proponowanych rozwiązań a kooperacja pozytywna trzech głównych grup 

interesariuszy daje szanse na wypracowanie szeroko akceptowanych sposobów postępowania,  

korzystnych dla miasta z punktu widzenia długoterminowych procesów rozwojowych. 

Ale wyobraźmy sobie, że przedstawiciele Res Publica chcą odsunąć od partycypacji w 

rozwoju rynku nieruchomości niektórych, niewygodnych dla nich  przedsiębiorców z Res 

Economica (nierówne traktowanie zaburza równy dostęp do rynku wewnątrz Res 

Economica), a ci pozostali chcą z kolei wyeliminować z procesu rozwojowego tych 

przedstawicieli Res Privata, którzy żądają np. wysokiego stopnia ochrony elementów 

publicznych w ramach prywatnego projektu (przy czym podmioty gospodarcze mogą 

stosować technikę uprzywilejowania tych przedstawicieli grupy Res Privata, które wykażą w 
trakcie postępowania postawy konformistyczne). Doświadczenie pokazuje, że w takich 

sytuacjach: 

a/ z powodu zaburzenia konkurencji wewnątrz danej grupy nie jest ona w stanie 

zaproponować najbardziej optymalnego/korzystnego dla stron rozwiązania,  
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b/ pożądana kooperacja pozytywna pomiędzy trzema stronami nie dochodzi do skutku gdyż 

zamiast współpracować  zwalczają się a poziom wzajemnego zaufania maleje w trakcie 

procesu, 

c/ w efekcie dochodzi do blokady rozwojowej i wszystkie trzy strony (czyli miasto) ponoszą 

straty albo rozwijają się słabiej.   

 

Jak widać, aby proces rozwojowy poruszał się do przodu, wszystkie trzy strony (trzy 

główne grupy interesariuszy) powinny móc partycypować  w tworzeniu i realizacji  

nowej, miastotwórczej struktury (kooperacja pozytywna).  Jeżeli natomiast którakolwiek 

z tych grup jest pomijana w miejskim procesie rozwojowym (wykluczenie proceduralne, 

merytoryczne czy ideowe), prowadzi to w efekcie do ogromnych opóźnień w realizacji 

przedsięwzięcia lub/i powstania miasta ułomnego. 

Mówiąc językiem prakseologii a także sięgając do dorobku Leona Kriera23, dopiero Res 

Publica w dynamicznej kooperacji pozytywnej z Res Economica  i  Res Privata  daje 

nam  szansę na powstanie Civitas – prawdziwego miasta. 

 

7. PODSUMOWANIE. 

 

Przypomniana na początku idea optymalnego „miasta w mieście” była w nowożytnej historii 

rozwoju skupisk ludzkich realizowana w bardzo różny, charakterystyczny dla danego czasu 

sposób.  

Przykład krakowskiego Nowego Miasta pokazuje, że czysto technokratyczne podejście 

pozbawione nadającej wyższy sens miastotwórczej idei zmaterializowanej w planie 

miejscowym – lokalnym prawie – powoduje obniżenie jakości i niewykorzystanie potencjału 

tkwiącego w przestrzeni. 

Młode Miasto uświadamia nam jak ważne jest korzystanie z prawdziwego bogactwa gęstego 

otoczenia społecznego – jego historii, potencjału miejsca, ambicji i możliwości wszystkich 

interesariuszy przedsięwzięcia. I jak ważna jest kooperacja pozytywna, która w odróżnieniu 

od krótkoterminowych korzyści politycznych daje zawsze lepszej jakości, korzystniejsze 

długoterminowo rezultaty. 

A wszystko po to, aby jakość powstającego habitatu umożliwiała nam w praktyce 

najdogodniejsze warunki do życia i rozwoju. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Léon Krier, „Architektura Wspólnoty”, Wydawnictwo Słowo/Obraz/ Terytoria, Gdańsk 2012. 

 


