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RONDO MOGILSKIE W KRAKOWIE – 
WĘZEŁ DROGOWY CZY PLAC W MIEŚCIE 

MOGILSKIE ROUNDABOUT IN KRAKÓW – 
A MAIN STREET INTERSECTION OR AN URBAN PLAZA 

S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję zagospodarowania obszaru ronda Mogilskiego 
w Krakowie opracowaną w 2007 r. w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych na Wy-
dziale Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach przedmiotu Projektowanie Specjalistyczne. 
Koncepcja ta skupia się na próbie naprawy tkanki miejskiej, zdegradowanej w wyniku ekstensywnych 
inwestycji komunikacyjnych, oraz na dążeniu do wytworzenia nowych, powiązanych z już istniejącymi, 
atrakcyjnych przestrzeni publicznych, z ważnymi gmachami oraz punktem przesiadkowym komunikacji 
masowej. 
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A b s t r a c t  

The article presents a development plan for the Mogilskie roundabout area in Kraków. The concept has 
been developed in the Division of Public Spaces for Movement, Faculty of Architecture, Cracow 
University of Technology, as a design studio assignment for the 5th-year students. The urban and 
architectural concept focuses on the renewal of urban fabric, devastated by the extensive transportation 
developments and on the creation of new vibrant public spaces, linked with the existing, surrounded by 
important institutions and supported by the mass transportation hub. 
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Jeśli będziemy budować miasta z myślą o samochodach i ruchu drogowym, 
jedyne co dostaniemy to samochody i ruch drogowy. 

Jeśli będziemy budować miasta z myślą o ludziach i przestrzeniach, 
dostaniemy ludzi i przestrzenie1. 

W marcu 2008 roku zakończyła się (trwająca ponad rok, jedna z największych w ostat-
nich latach) inwestycja komunikacyjna w Krakowie, polegająca na przebudowie ronda 
Mogilskiego. Rondo to leży na przecięciu Lubicz – promienistej ulicy prowadzącej 
z centrum Krakowa w kierunku Nowej Huty oraz tzw. drugiej obwodnicy – ciągu wiel-
komiejskich ulic, wytyczonych ok. 1910 r. w wyniku konkursu na Plan Regulacji 
Wielkiego Krakowa. To gigantyczne przedsięwzięcie obejmowało całkowitą zmianę geo-
metrii skrzyżowania, rozdzielenie w poziomach ruchu pieszego, rowerowego i tramwajo-
wego od ruchu samochodowego, przebudowę podziemnej infrastruktury technicznej, 
odsłonięcie i rekonstrukcję kaponier fortu mogilskiego, wycinkę ponad 350 drzew i krze-
wów oraz aranżację małej architektury i nasadzenia zieleni. Realizacja ta jest ukoronowa-
niem trwających około trzydzieści lat analiz, prac studialnych i projektowych.  

Rozpoczęta w 2004 roku przebudowa ronda ponownie ożywiła dyskusje na temat skali 
i charakteru tego ważnego obszaru w mieście, a publikowane w codziennej i specjalistycz-
nej prasie wizualizacje unaoczniły, że w odległości 1,5 km od krakowskiego Rynku 
powstanie gigantyczny węzeł drogowy. „Skala tego ronda wydaje się być skalą węzła auto-
stradowego” – zauważa arch. Romuald Loegler, autor zrealizowanego gmachu sąsiadującej 
z rondem Opery Krakowskiej2.  

W uchwalonym w 2003 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Krakowa3 rozpatrywany teren oznaczony jest jako obszar śródmie-
ścia (razem ze Starym Miastem w granicach drugiej obwodnicy, Stradomiem, Kazimie-
rzem, Starym Podgórzem oraz Nowym Centrum Miasta), w odniesieniu do którego doku-
ment formułuje m.in. następujące kierunki kształtowania struktury przestrzennej:  
– racjonalne wykorzystanie przestrzeni miasta polegające na intensyfikacji zainwesto-

wania, 
– uczytelnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta ukierunkowane na wzrost 

jego atrakcyjności i podniesienie jakości przestrzeni publicznych4. 
Rondo Mogilskie jest obszarem, w którym zbiega się kilka głównych ciągów miejskich: 

aleja Powstania Warszawskiego, ulice Lubomirskiego, Brodowicza oraz Mogilska, w od-
niesieniu do których Studium postuluje: 
– obudowę przestrzeni ulic bogatym programem usług o charakterze ogólnomiejskim, 
– wysokie wymagania w zakresie funkcjonalnym, a także w zakresie utrzymania i ukształ-

towania jakości kompozycji urbanistycznej5. 
W kwestii rozwoju układu transportowego omawiany dokument planistyczny proponuje 

kontynuowanie zasadniczych kierunków dotychczasowej polityki transportowej miasta, tj. 
„rozbudowę sieci drogowo-ulicznej, o strukturze mieszanej, jednakże z przewagą elemen-
tów promienisto-obwodnicowych, z wiodącą rolą III obwodnicy (przenoszenie powiązań 
międzydzielnicowych z pominięciem śródmieścia)”6. Należy przy tym nadmienić, że pro-
wadzące do ronda: aleja Powstania Warszawskiego, ulice Brodowicza oraz Mogilska, 
a także cała lewobrzeżna część drugiej obwodnicy (w tym Aleje Trzech Wieszczów) mają 
klasę zaledwie ulicy zbiorczej.  
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Fot. 1. Zejście w kierunku położonego wewnątrz ronda Mogilskiego placu pieszego z przystankami 

tramwajowymi. Zwraca uwagę brak programu użytkowego towarzyszącego obiektom 
 transportu zbiorowego 

Photo 1. Access to the pedestrian plaza with tram staps located in the Mogilskie roundabout. Lack of 
services (e.g. shops, kiosks, cafes) that normally complement mass transportation hubs is  
 a stricking feature 

W świetle powyższych założeń przyjęte i realizowane w ciągu ostatniej dekady rozwią-
zanie ciągu Trasy Centralnej (węzeł Miłosza, biegnąca estakadą ulica Wita Stwosza, ulica 
Lubomirskiego, rondo Mogilskie, przebudowa alei Powstania Warszawskiego, przebudowa 
ronda Kotlarskiego z ewentualną estakadą, most Kotlarski i ulica Herlinga-Grudzińskiego) 
– jako domknięcie drugiej obwodnicy miasta – musi budzić zdziwienie. Przyjęte projekty 
skupiają się przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, na rozwiązaniu problemów komuni-
kacyjnych, a w szczególności na upłynnieniu ruchu kołowego. Znaczące podniesienie 
komfortu podróży samochodem, jakie dokonuje się za sprawą przyjętych parametrów mo-
dernizacji, budowy i przebudowy elementów drugiej obwodnicy, w tym m.in. możliwości 
obsługi towarzyszącej zabudowy, stoi w sprzeczności z zapisami Studium, w szczególności 
dotyczącymi przenoszenia powiązań międzydzielnicowych z pominięciem śródmieścia. 
W istocie Trasa Centralna przecinająca strategiczne nowe centrum miasta pełnić będzie rolę 
skrótu pomiędzy północną i południową częścią Krakowa, zastępując w tym trzecią 
obwodnicę.  

Obszar ronda Mogilskiego jest niezwykle interesujący nie tylko w kategoriach 
komunikacyjnych, ale również przestrzennych, funkcjonalnych i kompozycyjnych. Jest 
bowiem miejscem, w którym spotykają się cztery silnie zróżnicowane typy tkanki miej-
skiej, których naturalną granicą jest aleja Powstania Warszawskiego, będąca do czasu znie-
sienia w 1910 r. tzw. rewersów demolacyjnych krawędzią miasta7. Północno-zachodnią 
część obszaru zajmuje XIX-wieczna kwartałowa zabudowa mieszkaniowa wraz z zespołem 
Uniwersytetu Ekonomicznego i niedokończonym od lat 70. XX w. budynkiem NOT, tzw. 
szkieletorem. Południowo-zachodnią część terenu zajmują „pałacowe” zabudowania 
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należące w większości do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (tzw. 
dzielnica klinik) wzdłuż ulicy Kopernika oraz XVIII-wieczne założenie najstarszego 
w Polsce ogrodu botanicznego. Tereny na północny wschód od ronda zajmuje oparte na 
idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda osiedle Oficerskie, zabudowane w dwudziestoleciu 
międzywojennym wolno stojącymi willami. Najnowsza, powojenna zabudowa zajmuje 
południowo-wschodni fragment obszaru i obejmuje modernistyczne i funkcjonalistyczne 
gmachy sądów, prokuratur, urzędów, biur i zabudowę mieszkaniową o dość rozproszonym 
układzie. Sam styk tych czterech tak zróżnicowanych części miasta pozostaje przez lata 
niezabudowany i ma charakter chaotyczny, z wielością skal, kierunków i form. Teren wo-
kół ronda Mogilskiego nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, a polityka przestrzenna miasta realizowana jest w tym obszarze na podstawie decyzji 
administracyjnych o ustaleniu warunków zabudowy.  

W tych złożonych warunkach przestrzennych w ciągu ostatniej dekady zaobserwować 
można nasilenie działań inwestycyjnych, które jednak mają charakter nieskoordynowany. 

Latem 2007 roku, kiedy przebudowa skrzyżowania była już mocno zaawansowana, 
Urząd Miasta Krakowa ogłosił studialny konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego okolic ronda Mogilskiego w Krakowie8. 
Celem konkursu było „uzyskanie optymalnego modelu funkcjonalno-przestrzennego 
i urbanistycznego otoczenia ronda Mogilskiego i ronda Grzegórzeckiego, jako nowej jako-
ści przestrzeni publicznej” oraz „sformułowanie dyspozycji programowo-przestrzennych 
stanowiących (...) wytyczne dla prowadzenia optymalnej polityki przestrzennej”9. Szcze-
gólny nacisk położono na wskazanie sposobów podniesienia rangi i jakości przestrzeni 
publicznych w rozpatrywanym rejonie, wykreowanie nowych przestrzeni publicznych oraz 
wyznaczenie terenów pod zabudowę. W założeniu wyniki konkursu miały dać wytyczne do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prowadzenia 
skoordynowanej polityki przestrzennej. Jak widać, cel ogłoszonego konkursu był interwen-
cyjny – chodziło o przywrócenie równowagi miedzy komunikacją a innymi miejskimi 
funkcjami. „Na rondzie Mogilskim ma miejsce kuriozalna sytuacja, gdzie ruch pieszych 
został przeniesiony do poziomu podziemnego, a ruch samochodowy odbywa się na po-
wierzchni, gdy tymczasem powinno być na odwrót” – zauważył arch. Romuald Loegler10. 

Z zadaniem konkursowym zmierzył się m.in. zespół studentów IV i V roku oraz 
pracowników Zakładu Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej. Projekt opracowano w ramach przedmiotu Projektowanie 
Specjalistyczne11. Uhonorowana w konkursie wyróżnieniem drugiego stopnia praca 
koncentruje się na próbie naprawy tkanki miejskiej zdegradowanej w wyniku eksten-
sywnych inwestycji komunikacyjnych oraz na wytworzeniu w sąsiedztwie ważnych 
obiektów kultury, nauki, administracji i w odległości zaledwie 10 minut dojścia pieszego 
od Starego Miasta sieci, powiązanych z już istniejącymi, nowych przestrzeni publicznych – 
ulic i placów – atrakcyjnych dla ruchu pieszego, o skali przyjaznej człowiekowi. Przestrze-
nie te wraz z otaczającą je zabudową powinny stać się celem dla odwiedzających i w tym 
aspekcie zastąpić powstałą trasę ruchu tranzytowego, uniemożliwiającą zatrzymanie i kon-
takt podróżującego z otoczeniem. W miejsce pozbawionego jakiejkolwiek, poza komunika-
cyjną – przesiadkową, funkcji „krateru” ronda zaproponowany został budynek biurowy 
z usługami wbudowanymi w najniższą kondygnację; budynek wypełnia cały kwartał, wy-
znaczony obwodem ronda. Serce budynku (jego dziedziniec) zajmuje pieszy plac „Rondo 
Mogilskie”, powiązany z rzędną torów tramwajowych (a zatem zagłębiony o ok. 6 metrów 
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w stosunku do otaczającego terenu i poziomów jezdni ronda), który jest centralną prze-
strzenią publiczną, integrującą funkcje przesiadkowe z handlem i usługami wbudowanymi 
w obiekt. Plac ten szerokimi i łagodnymi rampami otwiera się w kierunkach Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Opery, budynku NOT oraz magistratu i sądów – najpopularniejszych 
w sąsiedztwie celów podróży. Wyróżniona koncepcja proponuje także znaczne zintensyfi-
kowanie zabudowy i zdywersyfikowanie funkcji, zwłaszcza po wschodniej stronie alei 
Powstania Warszawskiego, równolegle do której zaplanowano nową oś kompozycyjną 
i funkcjonalną dzielnicy administracyjnej.  

 

 
Rys. 1. Widok ogólny pracy uhonorowanej wyróżnieniem drugiego stopnia, opracowanej w Zakładzie 

Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych na Wydziale Architektury Politechniki Krakow-
skiej. W górnej części ilustracji widoczny jest wypełniający rondo Mogilskie budynek z po-
 łożonym na dziedzińcu placem pieszym 

Fig. 1. Aerial view of the proposed by the Division of Public Spaces for Movement, Faculty of 
Architecture, Cracow University of Technology which received an honorable mention. Notice 
    the building with pedestrian plaza in the courtyard in the upper part of the picture 
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Opisany w tym artykule przypadek przebudowy okolic ronda Mogilskiego w Krakowie 
jest ilustracją szerszego zjawiska, aktualnego w Krakowie od lat 90. XX w., polegającego 
na prymacie komunikacji nad innymi funkcjami i aktywnościami miejskimi. Kolejne 
władze miasta skupiają się na realizacji coraz to nowych inwestycji komunikacyjnych, nie 
zważając na społeczne, ekonomiczne, a przed wszystkim przestrzenne skutki tych działań. 
Realizacja Trasy Centralnej, której elementem jest rondo, stoi w sprzeczności z zapisami 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i jest powtórze-
niem wielokrotnie diagnozowanych już błędów, popełnionych przez miasta Europy 
Zachodniej i Ameryki Północnej. Jakkolwiek próba skoordynowania polityki przestrzennej 
w obszarze ronda, jaką stał się przeprowadzony przez gminę Kraków konkurs, jest nie-
zwykle cenna i pożądana, to należy jednak zaznaczyć, że w sytuacji finalizowania przebu-
dowy infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego jest to działanie co najmniej 
o kilka lat spóźnione. „To rozwiązania przestrzenne powinny dyktować rozwiązania komu-
nikacyjne” – zauważył arch. Stanisław Deńko12, współautor innej wyróżnionej w konkursie 
pracy13. 

*** 

Według informacji uzyskanej w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta 
Krakowa w lutym 2008 r. (trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu) nie jest planowane 
przystąpienie do sporządzania planu miejscowego dla tego obszaru. 
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