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CITY CENTERS OF METROPOLE 
AS AREAS OF STRATEGIC INTERVENTION – 
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S t r e s z c z e n i e

Miejskie centra należy uznać za przedmiot strategicznej interwencji państwa, uważając je za elementy 
wzmacniające konkurencyjność obszarów metropolitalnych – taką tezę przyjęto w niniejszym artykule. 
Przedstawiono wstępną ocenę potencjału i barier w rozwoju przykładów wybranych spośród zarysowanego 
systemu centrów miejskich Krakowa i jego strefy podmiejskiej. W podsumowaniu ujęto propozycję potrzebnych 
do zintegrowanego rozwoju koncentracji centrotwórczych działań, które powinny stanowić pola wpływu 
samorządów i państwa w zakresie inicjatywy, regulacji i finansowania.

Słowa  kluczowe:  obszary metropolitalne, centrum miejskie, przestrzeń publiczna

A b s t r a c t

This is an attempt to prove the thesis that the city centers should be concerned as the subject of the strategic 
intervention of the state, treating them as the elements increasing the competitiveness of metropolitan areas. 
The preliminary evaluation of potential and barriers of the development of examples chosen among outlined 
system of city centers of Krakow and its suburban area was shown. In summary was given the proposal of 
necessary for integrated development of city-center-making efforts, that should be the fields of local and state 
government influence in range of initiative, regulation and financing.
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1.  Wstęp

W polityce rozwoju Polski do grupy obszarów 
strategicznej interwencji1 zalicza się metropolie i ich 
zaplecza. Wśród działań na szczeblu regionalnym 
dla obszarów metropolitalnych rekomenduje się 
wspieranie m.in. rozwoju oraz innowacyjności przed- 
siębiorstw i sektora naukowo-badawczego, poten- 
cjałów decydujących o rozwoju kapitału społecz- 
nego i kulturowego, rozwoju infrastruktury społecz- 
nej, a przez to wzrost kapitału ludzkiego, działań 
poprawiających dostępność komunikacyjną, w tym  
zarządzanie mobilnością społeczeństwa, ogranicza- 
nie/niwelowanie negatywnych skutków szybkiego 
rozwoju (rewitalizacja terenów zurbanizowanych 
i ochrona środowiska)2. Jako nadrzędną należy  
dodać potrzebę ukierunkowania powyższych i in- 
nych działań na krystalizowanie i integrację struk- 
tury przestrzennej metropolii, czego skutkiem po- 
winien być jej prawidłowy rozwój. Jednym z głów- 
nych elementów tej struktury, decydującym o atrak- 
cyjności, potencjale i konkurencyjności całego ob- 
szaru metropolitalnego są centra miejskie. W arty- 
kule podjęto próbę zarysowania gamy problemów 
oraz barier w rozwoju tych centrów i wynikających 
stąd działań, które z racji swych uwarunkowań 
powinny być przedmiotem interwencji państwa.

2. Centra miejskie a centra funkcjonalne.  
Typologia

Dobre centrum miejskie to jak najlepiej do- 
stępny komunikacyjnie obszar, wyróżniający się  
w strukturze miasta formą urbanistyczną, zin- 
tegrowaniem funkcjonalnym oraz atrakcyjnością 
przestrzeni publicznych, w których koncentrują  
się różnorodne aktywności: gospodarcze, społecz- 
ne i kulturowe3. Należy zwrócić uwagę na różni- 
cę pomiędzy zrozumieniem centrum jako miejs- 
ca/obszaru wyróżniającego się skalą i wyspecjali- 
zowaniem w zakresie ograniczonej ilości funkcji 
(np. centrum logistyczne, centrum handlowe) od  
centrum miejskiego, czyli wielofunkcyjnego, dob- 
rze zintegrowanego wewnętrznie i zewnętrznie 
(ze strukturą miasta) za pomocą sieci przestrzeni 
publicznych oraz systemu transportu zbiorowego. 
Na podstawie tego typu centrów, nazywanych tu 
funkcjonalnymi, powstawać mogą centra miejskie 
dzięki rozwojowi cech, takich jak: wielofunkcyj- 
ność, zintegrowanie, tożsamość.

Typologię centrów miejskich można zaryso- 
wać względem np. genezy (historyczne lub współ- 
czesne; centra miast lub nowych dzielnic), skali od- 
działywania (centrum ogólnomiejskie lub lokalne),  
formy (klasyczne lub modernistyczne). Centra o for- 
mie klasycznej charakteryzuje koncentracja różno- 
rodnych aktywności w zwartej, zgeometryzowanej 
tkance zabudowy, realizowanej na poszczegól- 
nych działkach terenu. Do tego typu zaliczają się 
centra historyczne w postaci rynków i ich otocze- 
nia wraz z ulicami handlowymi w strefie śródmiej- 
skiej, a także wzorowane na tych rozwiązaniach 
centra miast postmodernistycznych. Struktury sta- 
romiejskie wyróżnia intensywność kontaktów i róż- 
norodność zachowań społecznych, a w wielu przy- 
padkach wysokie walory przestrzenno-kulturowe,  
co wyraźnie determinuje ich tożsamość. Jedno- 
cześnie odznaczają się wysokim poziomem de- 
gradacji tkanki fizycznej i społecznej oraz wy- 
stępowaniem wielu zjawisk kryzysowych. W zależ- 
ności od uwarunkowań współczesne potrzeby  
w zakresie funkcji centrum miejskiego realizuje 
się przez różny poziom wykorzystania historycznej  
tkanki zabudowy, od adaptacji (podejście konser- 
watorskie) po nieraz daleko idące przekształcenia. 
Dlatego podstawowe problemy planowania i pro- 
jektowania dotyczą: integracji nowego ze starym, 
możliwości i barier we wprowadzaniu nowych 
funkcji, nakładów na modernizację infrastruktury  
i wielu innych.

Model współczesnego centrum miejskiego 
opiera się na otwartej kompozycji obiektów o róż- 
nym programie użytkowania, skupionych wokół 
wspólnego wnętrza (ewentualnie wnętrz), niekie- 
dy posiadającego cechy przestrzeni publicznej. 
Obiekty mogą być w różnym stopniu zintegrowa- 
ne, w skrajnym przypadku tworząc wielkoprze- 
strzenną megastrukturę. Cechą takiego rozwiąza- 
nia jest ukierunkowanie wynikających z progra- 
mu użytkowania interakcji do różnego rodzaju 
wnętrz obiektu, takich jak: atria, halle, pasaże. Na- 
wet w grupie przykładów uznawanych za udane 
realizacje współczesnych centrów miejskich4, trud- 
no jest wskazać takie, które w pełni spełniały- 
by wszystkie kryteria dobrego centrum5. Z kolei  
w centrach historycznych występuje wiele barier 
utrudniających realizację obiektów/przestrzeni 
o funkcjach niezbędnych do utrzymania konku- 
rencyjności miasta na rynku światowych metro- 
polii.
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W Polsce problematyka rozwoju centrów 

miejskich również w kontekście kształtowania 
struktur metropolitalnych zyskuje coraz większą 
uwagę. Istnieje bogaty zbiór badań dotyczących 
m.in. rewitalizacji struktur historycznych, zagos- 
podarowania terenów zdegradowanych pod funk- 
cje centrotwórcze, oddziaływania obiektów wielko- 
przestrzennych na rozwój śródmieścia i miasta, 
przebudowy węzłów komunikacji zbiorowej na 
wielofunkcyjne struktury usługowe, roli przestrze- 
ni centrów handlowych w życiu publicznym mias- 
ta, komercjalizacji klasycznych przestrzeni miej- 
skich, poszukiwania i rozwoju nowych form prze- 
strzeni publicznych. Warto w sposób integrujący 
powyższe zagadnienia spojrzeć na skutki rewi- 
talizacji centrów miejskich oraz problemy rozwo- 
ju zalążków nowych centrów i w tym kontekście 
ocenić współczesne kierunki rozwiązań planistycz- 
nych i projektowych.

3.  Centra miejskie krakowskiego obszaru  
metropolitalnego – wybrane przykłady

Ocena poziomu policentryzacji Krakowa i części 
jego obszaru metropolitalnego pozwala zaryso- 
|wać kilka podstawowych pytań:
– czy historyczne centrum miasta (otoczenie Ryn- 

ku Głównego, sieć placów i ulic handlowych oraz 
koncentracje aktywności na terenie śródmieścia) 
pozostanie głównym centrum metropolii?

– czy w związku z powyższym istnieje potrzeba 
budowy nowego centrum lub wielu centrów?

– jaką rolę w procesie policentryzacji mogą ode- 
grać istniejące i planowane koncentracje obiek- 
tów publicznych?

– czy istnieje potrzeba rozwoju lokalnych cen- 
trów, które integrowałyby strukturę obszaru me- 
tropolitalnego, a szczególnie rozlewającej się  
strefy podmiejskiej Krakowa, i jak w tym kon- 
tekście rysuje się sytuacja planistyczna w posz- 
czególnych gminach? 

– jaką rolę pełnią lub powinny pełnić centra miast 
satelitarnych (Wieliczki, Skawiny, Niepołomic,  
a w szerszym kontekście Brzeska, Bochni, Krze- 
szowic czy Słomnik)?
Oczywiście odpowiedź na te pytania wykra- 

cza poza objętość tego opracowania. Autor skon- 
centrował się na ogólnej ocenie potencjału głów- 
nych koncentracji obiektów usługowych w Krako- 

wie oraz przeprowadził wstępną analizę proble- 
mów rozwoju wybranych obszarów.

Zalążek centrum miejskiego w obszarze me- 
tropolii krakowskiej to najczęściej luźno powiązana 
grupa obiektów usługowych (handel, biura, usłu- 
gi czasu wolnego), struktura ekstensywna i poz- 
bawiona kompozycji. Większość obszarów z tej 
grupy jest niewystarczająco dostępna, jeśli chodzi  
o komunikację zbiorową i sieć ciągów pieszych.

Na tym tle wyróżniają się: obszar starej części  
Nowej Huty jako organizm czytelnie ukształtowa- 
ny i intensywnie zagospodarowany oraz Zabło- 
cie i tereny na północ od głównego dworca ko- 
lejowo-autobusowego. Lokalizowanie funkcji centro- 
twórczych w dwóch ostatnich obszarach należy 
traktować jako rozwój policentrycznej struktury 
śródmieścia, czyli wzmacnianie centrum metro- 
polii. Występuje tu najwięcej czynników podnoszą- 
cych pozycję tych lokalizacji w rankingu poten- 
cjalnych centrów, a szczególnie są to zalążki 
przestrzeni publicznych i dogodna dostępność 
transportem zbiorowym. Nowa Huta może zyskać 
status centrum ogólnomiejskiego pod warunkiem 
określenia sposobu integrowania większej ilości 
nowych funkcji usługowych z istniejącą tkanką.

Uwagę zwracają również planowane obszary 
o funkcjach centrotwórczych, takie jak: III Kam- 
pus UJ oraz Centrum Jana Pawła II na terenie Bia- 
łych Mórz w Łagiewnikach. Kulturotwórczy pro- 
gram użytkowania może owocować rozwojem ży- 
cia publicznego, które jest dogodnym fundamen- 
tem do budowy centrum miejskiego.

Spośród listy zalążków centrów miejskich KOM 
do analizy wybrano trzy obszary o podobnym po- 
tencjale, lecz odmiennym podłożu historycznym, 
sytuacji planistycznej i poziomie rozwoju. Można 
postawić tezę, iż te centra mogą konkurować mię- 
dzy sobą o status centrum południowej części 
Krakowa.

Centrum Handlowe „Zakopianka” i położone 
w pobliżu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła- 
giewnikach to elementy struktury przestrzennej 
KOM głęboko zakorzenione w świadomości miesz- 
kańców6. Suma potencjału obu obszarów pozwala 
podjąć dyskusję o przekształceniach potrzebnych 
do wykreowania tu miejskiego centrum. CH „Za- 
kopianka” jest zespołem luźno powiązanych wiel- 
koprzestrzennych obiektów handlowych i mniej- 
szych obiektów wystawowych, otoczonych parkin- 
gami i nieużytkami. Nie ukształtowały się tu zalążki 
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przestrzeni publicznych, obszar jest wyizolowany  
od otoczenia, program użytkowania jest stosun- 
kowo monofunkcyjny. Sposób zagospodarowania 
obszaru nie przystoi do tej eksponowanej lo- 
kalizacji, tym bardziej jeżeli rozpatrujemy wpływ 
na odbiór widokowy sąsiadującego z nim centrum 
pielgrzymkowego.

Istnieje potrzeba rzetelnej koordynacji plano- 
wanych w tej części miasta inwestycji infra- 
strukturalnych7 i projektów związanych z budową 
Centrum Jana Pawła II. Zbyt słabo dyskutowany 
jest problem integralnego rozwoju obu obszarów  
na podstawie wypracowanych zasad kompozy- 
cyjnych i funkcjonalnych, które powinny być wy- 
nikiem serii studiów i koncepcji8, traktujących ob- 
szary jako jeden organizm. Poszukiwaniom tejże 
koncepcji zagospodarowania towarzyszyć powin- 
ny następujące aspekty:
– potrzeba aranżacji wspólnego systemu prze- 

strzeni publicznych, z uwzględnieniem np. pla- 

cu miejskiego w rejonie planowanego węzła 
integracyjnego,

– wzbogacenie programu użytkowego CH „Zako- 
pianka”, np. o apartamentowce, hotele, biurow- 
ce z zapleczem gastronomicznym i handlowym,

– ukształtowanie pierzei ul. Zakopiańskiej jako 
jednej z głównych arterii metropolitalnych oraz 
poszukiwanie sposobów ograniczenia otwar- 
tych parkingów w celu lepszej aranżacji przed- 
pola widokowego Bazyliki Bożego Miłosier- 
dzia,

– dyskusja nad przebudową hipermarketów I ge- 
neracji (parterowe hale) w celu optymalizacji 
wykorzystania terenu, uzyskania współczes- 
nych standardów obiektów handlowych, lepszych 
rozwiązań w zakresie kompozycji centrum miej- 
skiego.
Tereny po Zakładach Chemicznych „Bonarka”  

to najmłodsze z centrów handlowych KOM. Opie- 
rając   się   na   MPZP9   i   koncepcji   urbanistycznej

Il. 1. System centrów miejskich Krakowa i strefy podmiejskiej (oprac. D. Ogrodnik, 2009)

Ill. 1. The City-centers system of Cracow and its suburbs (ed. D. Ogrodnik, 2009)
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realizowany jest tu deweloperski projekt Bonar- 
ka City Center, który docelowo przewiduje budo- 
wę wielofunkcyjnej struktury zintegrowanej syste- 
mem wnętrz otwartych i przekrytych. W pobliżu, 
wzdłuż ul. Kamieńskiego, funkcjonują istniejące 
i powstają nowe obiekty publiczne (głównie han- 
dlowe i biurowe). Walorem tego obszaru są roz- 
ległe tereny zieleni miejskiej obejmujące również 
teren hitlerowskiego obozu pracy Płaszów, objęte- 
go projektem parku pamięci.

Analiza planu miejscowego oraz sytuacji po 
otwarciu I etapu (część handlowo-rozrywkowa) 
wskazuje na wiele wątpliwości co do prawidło- 
wości podjętych decyzji lub ich braku. W szcze- 
gólności dotyczy to niewystarczającej, a wręcz ka- 
rykaturalnej dostępności pieszej i transportu zbio- 
rowego, co jest tym bardziej istotne, gdy brane jest 
po uwagę odizolowanie centrum od struktury mia- 
sta. Rozpatrzyć należy również następujące prob- 
lemy:
– ogólnikowość rysunku i zapisów MPZP w wars- 

stwie regulującej powiązania kompozycyjne 
i funkcjonalne może prowadzić do braku lub 
błędnych decyzji dotyczących integrowania 
centrum ze strukturą miasta (np. plan miejscowy 
nie objął terenów wokół przystanku kolejowe- 
go i węzła komunikacyjnego, przez co problem 
barier i rozwoju systemu przestrzeni publicznych 
pozostaje nierozwiązany, co więcej, w granicach 
planu nie ujęto najbliższego sąsiedztwa, co za- 

owocowało przypadkowymi rozwiązaniami ur- 
banistycznymi – il. 2),

– rozwiązania w zakresie dostępności pieszej  
i transportu zbiorowego są dyskusyjne (wiele 
przystanków oddalonych od siebie o kilkaset 
metrów, a nawet ok. kilometra od centrum; chod- 
niki zawężone do minimum, nieczytelny system 
dojść i dojazdów skutkujący dezorientacją użyt- 
kowników), ubolewać należy nad tym, że infra- 
struktura zrealizowana w wielu miejscach od 
podstaw nie spełnia wymogów użytkowych, a tyl- 
ko minimalistyczne normatywy wymiarowania.
Rozwój obszaru Bonarki w kierunku centrum 

miejskiego będzie wymagał objęcia studiami i pro- 
jektowaniem urbanistycznym tego obszaru, posze- 
rzonego o tereny zieleni i pasmo obudowujące  
ul. Kamieńskiego. Zasadniczy problem leży w zin- 
tegrowaniu wewnętrznym i zewnętrznym przez 
sieć przestrzeni miejskich, w tym publicznych, oraz 
poszukiwane zasad kompozycji urbanistycznej, 
które scaliłyby bardzo zróżnicowaną i podzieloną 
przestrzeń. Ingerencji publicznej wymaga zagos- 
podarowanie zieleni miejskiej wraz z otoczeniem 
(w większości są to utrudniające dostęp nieużyt- 
ki), co zwiększyłoby różnorodność użytkową ob- 
szaru. Przyspieszeniu powinny ulec prace nad 
systemem szybkiej kolei miejskiej oraz związa- 
na z tym modernizacja infrastruktury i przebu- 
dowa otoczenia przystanków, takich jak na Bo- 
narce.

Il. 2. Bonarka – jedno z dojść do galerii handlowej. Chodnik ze ścieżką rowerową o szerokości trzech metrów. Ekrany akustyczne jako 
urbanistyczny łącznik pomiędzy mega-galerią handlową a historyczną zabudową obszaru. Po lewej fragment blaszanych hali, 
aranżujących przedpole nowego centrum (fot. D. Ogrodnik, 2009)

Ill. 2. Bonarka – the acces to the shopping mall. Sidewalk with bicycle path-three meters width. Baffles as the urban connector between 
huge commercial building and the historical district. On the left: fragment of depots, which „arrange” the foreground of new commercial 
center (photo by D. Ogrodnik, 2009)
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Trzeci Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz towarzyszący mu park technologiczny mogą 
być uznane za przykład dobrze wpisujący się  
w nowoczesne trendy kształtowania tego typu  
założeń urbanistycznych. Rozwiązania kompozy- 
cyjne i funkcjonalne oraz program użytkowania 
zapisane w MPZP10 dla tych obszarów oraz po- 
stępująca realizacja obiektów i infrastruktury wska- 
zują na to, że powstanie tu atrakcyjna dzielnica 
miasta, prawidłowo wpisana w otoczenie. Potencjał 
tego centrum stanowią: sytuacja planistyczna, lo- 
kalizacja w sąsiedztwie jednej z największych  
i najgęściej zaludnionych dzielnic mieszkaniowych 
oraz przy głównej arterii komunikującej ze strefą 
podmiejską i obwodnicą.

W MPZP przewidziano dwie koncentracje 
usług. Pierwsza – wokół placu, który jest punk- 
tem centralnym kompozycji urbanistycznej oraz 
integruje część edukacyjną z technologiczną. Dru- 
gą natomiast stanowi obudowa ciągu ulic Grota 
Roweckiego i Bobrzyńskiego. W odległości około 
1,5 km funkcjonuje koncentracja usług przy hiper- 
markecie „Tesco Kapelanka” (hotele, biurowce, sa- 
lony samochodowe). Planowane jest zagospoda- 
rowanie pod funkcje publiczne otoczenia tere- 
nów Zakrzówka, które sąsiadują z obydwoma 
obszarami. Postępuje dogęszczanie wielorodzin- 
nej zabudowy mieszkaniowej dzielnic Ruczaj-Za- 
borze oraz Pychowice. W związku z powyższym 
odpowiedzi wymagają następujące problemy:
– czy ilość i podział terenów dla usług komer- 

cyjnych przewidziany w planie miejscowym Kam- 
pusu zapewni odpowiednią intensywność i róż- 
norodność programową, a więc atrakcyjność 
potencjalnego centrum?

– czy porównanie rozwiązań kompozycyjnych  
i funkcjonalnych, które zapisano w obowiązują- 
cych bądź przygotowywanych planach miejs- 
cowych dla wspomnianych wcześniej obszarów, 
wskazuje na prawdopodobieństwo zintegrowa- 
nia przestrzennego tej części struktury obsza- 
ru metropolitalnego?

– czy w programie użytkowym tych planów oraz 
publicznych projektów inwestycyjnych przewi- 
duje się rozwój infrastruktury społecznej, niez- 
będnej do obsługi jednej z sypialni metropoli- 
talnej?
Uwagę należy skoncentrować również na  

poszukiwaniu rozwiązań urbanistycznych i infra- 
strukturalnych, które wspierać będą kształtowa- 

nie miejskiego charakteru ulic: Grota Roweckie- 
go i Bobrzyńskiego11.

4. Wnioski

W przedstawionych przykładach można zau- 
ważyć problem przypadkowego lokalizowania 
obiektów publicznych. Inwestycje o charakterze 
centrotwórczym kumulują się głównie wzdłuż naj- 
ważniejszych arterii komunikacyjnych oraz przy  
węzłach drogowych. Rozwiązania podporządko- 
wane są potrzebie dostępności komunikacji samo- 
chodowej, uzyskania odpowiedniej intensywności 
zabudowy (zagospodarowania jak największej 
części terenu), wpasowania obiektów typowych  
o powtarzalnym rozwiązaniu/zasadach kształto- 
wania. Pojawiają się próby aranżacji przestrzeni 
publicznych (Bonarka City Center), ale brakuje 
podejścia mającego na celu przewidywanie roz- 
woju sieci przestrzeni publicznych/integrowania 
struktury przestrzennej.

Należy podkreślić słabość warsztatu urbani- 
stycznego, niedbałość o rozwiązania urbanistycz- 
ne, wciąż niską świadomość społeczną i zawodo- 
wą potrzeby bardziej wielostronnego planowania 
inwestycji o takim znaczeniu dla rozwoju struktu- 
ry przestrzennej miasta i metropolii. Sposób zor- 
ganizowania centrów typu grupa obiektów spy- 
cha na margines użytkowników pieszych.

Przygotowane MPZP są dobrym punktem wyjś- 
cia do doprecyzowania zasad zagospodarowania 
terenów potencjalnych centrów miejskich, przede 
wszystkim w zakresie: kompozycji urbanistycz- 
nej, integrowania struktury przestrzennej z otocze- 
niem, obsługi komunikacją zbiorową, zróżnicowa- 
nia funkcji i ich integrowania.

Zakres interwencji strategicznej władz samo- 
rządowych/sektora publicznego powinien uwzględ- 
niać:
– tam, gdzie to możliwe – objęcie obszaru (po- 

tencjalnego) centrum miejscowym planem za- 
gospodarowania przestrzennego,

– wykup działek (terenu) pod inwestycje celu 
publicznego (usługi publiczne, przestrzeń pu- 
bliczną, tereny zieleni miejskiej, infrastrukturę 
transportu zbiorowego),

– przygotowanie inwestycyjne terenów zdegra- 
dowanych, współpraca z PKP przy moderniza- 
cji/przebudowie węzłów przesiadkowych przy 
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stacjach/przystankach kolejowych, przygotowa- 
nie fizycznych i wirtualnych makiet terenu  
w stanie istniejących jako modeli-matek dla oce- 
ny projektów inwestycyjnych planowanych na 
danym obszarze,

– organizowanie konkursów ideowych na kon- 
cepcje urbanistyczne zagospodarowania strate- 
gicznych przestrzeni miejskich,

– popularyzację społeczną problemów kształto- 
wania „prawdziwej” przestrzeni publicznej, roz- 
woju policentrycznej struktury obszaru metro- 
politalnego, zmiany przyzwyczajeń/zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców, promocji idei 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Należy sporządzić pulę projektów o progra- 

mie metropolitalnym, które mogłyby być finanso- 
wane lub współfinansowane ze środków publicz- 
nych i europejskich. Lokalizowanie tych projek- 
tów powinno być prowadzone wg zasady wzbo- 
gacania różnorodności programowej istniejących 
koncentracji usług.

Wśród problemów projektowania urbanistycz- 
nego należy podkreślić potrzebę poszukiwania 

możliwości kreowania przestrzeni wspólnych w no- 
wych centrach, które dałyby z czasem szansę 
przekształcenia je w przestrzeń publiczną, uczy- 
telnienie kompozycji zespołów zabudowy usługowej, 
urozmaicenie programu, poszukiwanie możliwości 
wprowadzenia funkcji mieszkaniowej i hotelarskiej, 
nadanie tożsamości miejscom przez formę obiek- 
tów, kształt wnętrz urbanistycznych, zabiegi pla- 
styczno-kompozycyjne w parterze miasta, zmniej- 
szanie uciążliwości/konfliktów wynikających z do- 
minacji ruchu kołowego i rozbudowanych parkin- 
gów naziemnych.

Należy zwrócić uwagę na koncentrację obiek- 
tów publicznych (galerie handlowe, biurowce, ho- 
tele, salony sprzedaży, obiekty wielofunkcyjne, 
itp.) powstające wzdłuż głównych arterii komu- 
nikacyjnych. Można dostrzec w nich potencjalne 
przestrzenie o charakterze miejskim, w tym posia- 
dające cechy przestrzeni publicznych, podobnie jak 
główne ulice handlowe w śródmieściu. Koncepcja 
dla centrów to: modelowa realizacja zespołu trzech- 
-czterech budynków wokół czytelnego wnętrza 
urbanistycznego.

Przypisy

 1 W perspektywie rozwoju kraju strategicznej interwencji państwa wymagają możliwe do wyodrębnienia obszary, które w sposób 
niewystarczający wykorzystują swój potencjał i/lub napotykają bariery.

 2 Identyfikacja  i  delimitacja  obszarów  problemowych  i  strategicznej  interwencji  w  Polsce.  Wnioski  z  analiz, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009.

 3 Juchnowicz S., Śródmieścia miast polskich (Studia nad kształtowaniem i rozwojem centrów), Wrocław 1971.
 4 Zalicza się tu m.in. Potsdamer Platz w Berlinie, Canary Wharf w Londynie, La Defance w Paryżu czy Euralille w Lille oraz w mniej- 

szej skali Pragerstrasse w Dreźnie czy Lijnabaan w Rotterdamie; Ogrodnik D., Problemy rewitalizacji  terenów w otoczeniu dworców  
i przystanków kolejowych, rozprawa doktorska, Kraków 2007; W Polsce interesujące przykłady to: Ściana Wschodnia w Warszawie  
oraz centrum miasta Tychy.

 5 Spośród wymienionych centrów wyróżnia się przykład Berlina przede wszystkim w zakresie jakości i intensywności życia publiczne- 
go, choć można dostrzec krytyczne uwagi dotyczące zbyt kosmopolitycznego klimatu, co skutkuje cenową niedostępnością oferowa- 
nych tam usług dla przeciętnego mieszkańca Berlina.

 6 Program użytkowania CH „Zakopianka”: hipermarket, galeria handlowa, centrum budowlane i ogrodnictwa, centrum wyposażenia  
wnętrz, multikino. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: rozwijające się centrum pielgrzymkowe, miejsce związane z papieżem Janem 
Pawłem II.

 7 Między innymi przedłużenie Trasy Łagiewnickiej (prowadzenie częściowo w tunelu), budowa linii szybkiego tramwaju  z przystankiem 
przy Sanktuarium, modernizacja istniejącego i/lub budowa nowego przystanku kolejowego w tym rejonie.

 8 Sytuacja planistyczna i inwestycyjna: w ostatnich latach przeprowadzono dwa konkursy (otwarty, międzynarodowy i za zaproszenia- 
mi) na zagospodarowanie poprzemysłowego terenu Białych Mórz na Centrum JPII; zakres opracowania obejmował stricte obszary 
zieleni nieurządzonej. Urząd Miasta Krakowa przygotował koncepcyjne rozwiązania węzła transportu zbiorowego w rejonie Sanktuarium. 
Trwają prace nad Trasą Łagiewnicką. Na terenie CH „Zakopianka” przygotowywane są kolejne inwestycje na podstawie decyzji 
administracyjnej o warunkach zabudowy.

 9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Bonarka, Uchwała Nr CI/1020/06 Rady Miasta Krakowa, 8.02.2006.
10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru III Kampus UJ – Wschód, Uchwała Nr LXXXIII/817/05, Rada Miasta Kra- 

kowa , 22.06.2005.
11 Dyskusja w związku z przygotowaniami do rozbudowy układu drogowego u realizacji linii szybkiego tramwaju wskazuje na to, że miesz- 

kańcy odczuwają potrzebę aranżowania atrakcyjnej przestrzeni wnętrza ulicy, która oprócz poprawy dostępności zapewni miejsce  
do spacerów, spotkań, spędzania wolnego czasu w pobliżu miejsca zamieszkania.
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