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1. Wprowadzenie
1.1. Naświetlenie tematu
Centrum handlowe stanowi stosunkowo nowy element w przestrzeni miasta. Pierwsze
obiekty tego typu zaczęły powstawać na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Ich pojawienie się było związane z rozwojem motoryzacji, rozpraszaniem zabudowy mieszkaniowej
na terenach podmiejskich, zatłoczeniem centrów miast i postępem technologicznym. Początkowo były lokalizowane peryferyjnie. Stopniowo zaczęto je sytuować w różnych częściach miasta. Architekt i urbanista Victor Gruen, który jest uznawany za „ojca centrów handlowych”1,
promował ideę rozwoju przedmieść i miast poprzez budowę tego typu obiektów, jako miejsc
aktywności społecznej, bazujących na funkcjach komercyjnych. Ich realizacja poza centrum
miejskim miewała jednak negatywny wpływ na śródmieście poprzez utratę jego znaczenia.2
Z drugiej strony wprowadzone w rejon centralny bywały elementem jego rewitalizacji, oferując
różnorodny program komercyjny dla jak najszerszego grona odbiorców.3 W Polsce pojawiły się
w drugiej połowie lat 90. XX wieku zyskując ogromną popularność. W ciągu niecałych 30 lat
wybudowano ich ponad 500.4
Pojawienie się nowego typu obiektu komercyjnego zmieniło formę handlu. Wcześniej
odbywał się on w budynkach stanowiących pojedynczy sklep. Centrum handlowe skupiło małe
sklepy, a także duże, takie jak supermarket w jednym miejscu, najczęściej pod jednym dachem.
Z czasem zaczęło pełnić różnorodne funkcje, łącząc handel, usługi, rozrywkę, biura, a nawet
hotel. Wraz z rozwojem konsumpcjonizmu stało się, dla niektórych, miejscem spędzania wolnego czasu.
Centrum handlowe jest elementem globalnej gospodarki, mieszczącym się w dużych
miastach i metropoliach. Stanowi miejsce, w którym koncentrują się sklepy, należące przeważnie do sieci handlowych danej marki. Ich lokale w różnych lokalizacjach są najczęściej do siebie
podobne. Można zauważyć, że centrum handlowe należy do tzw. przestrzeni przepływów5, łącząc różne procesy i użytkowników w różnych częściach globu. Obiekty te na całym świecie są
w pewnym stopniu podobne – posiadają w zbliżony sposób ukształtowane wnętrza, funkcje,
elewacje. W różnych miejscach ich układ funkcjonalno-przestrzenny wydaje się znajomy, przewidywalny. Jak zauważa Manuel Castells jest to jeden ze współczesnych trendów kulturowych
w społeczeństwie informacyjnym, który polega na unifikacji środowiska w skali globalnej.6

1

Victor Gruen to wiedeński architekt i urbanista, który tworzył głównie w Stanach Zjednoczonych w latach 1940 1970. Jest nazywany „ojcem idei centrów handlowych”. Gruen opracował koncepcję, dotyczącą sposobu projektowania centrów handlowych, zgodnie z którą obiekty te powinny zapewniać w równorzędny sposób „dostępność, parking, łączyć funkcje
społeczne, kulturalne i komercyjne wraz z przestrzeniami publicznymi, w których klient mógłby spacerować, oglądać, rozważać
i kupować”. Swoje spostrzeżenia pierwszy raz zastosował w realizacjach „Northland Center” i „Southdale Center”. Przykłady te
zostały omówione w dalszej części pracy. Źródło: Wall A., „Victor Gruen. From Urban Shop to New City”, Actar, Barcelona 2005,
s. 81; Gruen V., „Shopping town: designing the city in suburban America”, University of Minnesota Press, Minneapolis 2017.
2 „(…) budowa wielkich centrów handlowych, bez różnicy, czy są wznoszone poza miastem czy w mieście, najczęściej
likwiduje tradycyjne miejskie śródmieścia”. Źródło: Gzell S., „Urbanistyka XXI wieku”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
2020, s. 148.
3 Graham W., „Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat”, Karakter, Kraków 2016,
ss. 258 - 260.
4 Stan na 14.05.2020 r., na podstawie danych: https://www.retailmap.pl/pl/centra-handlowe/?areaFrom=&areaTo=&name=&streetName=&status%5B%5D=existing#mapView i https://prch.org.pl/pl/katalog-ch (dostęp: 14.05.2020).
5 Pojęcie przestrzeni przepływów sformułował Manuel Castells, definiując, że jest to „materialna organizacja współczasowych praktyk społecznych, które działają przez przepływy”. Castells M., „Społeczeństwo sieci”, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 412.
6 Ibidem, s. 417.
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Obecność centrum handlowego wiąże się m.in. z tematyką komercjalizacji przestrzeni
miejskiej, w tym publicznej.7 Realizowane na całym świecie duże obiekty handlowe tworzą miejsca z towarzyszącymi lokalami handlowymi i usługowymi, które posiadają charakter ogólnodostępny, przyciągając przechodniów. Tym samym nieruchomość, stanowiąca prywatną własność, częściowo przejmuje funkcje przestrzeni miejskiej.
Ze zjawiskiem komercjalizacji są związane również reklamy, których fizyczną egzemplifikacją są banery, sytuowane wzdłuż głównych ulic. Niejednokrotnie przesłaniają one zabudowę
lub tereny otwarte, stanowiąc mało atrakcyjny element przestrzeni.
Koncepcja centrum handlowego łączy się także z problematyką tematyzacji.8 W celu
przyciągnięcia jak najliczniejszej grupy klientów jest wykorzystywany pomysł nadania obiektowi
lub kompleksowi handlowemu określonego charakteru, nawiązującego do wybranego tematu
(motywu). Przejawia się on w doborze odpowiednich materiałów wykończeniowych, stylistyce
małej architektury i zieleni, itp. Jednym z takich motywów jest próba nawiązania stylistyką
i formą do tradycyjnej przestrzeni miejskiej.9 Wewnętrzny układ i wystrój alejek handlowych
wraz z towarzyszącymi sklepami przywodzi na myśl wnętrze urbanistyczne ulicy lub fragment
struktury miasta. W ten sposób galeria handlowa staje się jej imitacją, przypominając małe miasto w mieście. Nie stanowi jednak równoważnego substytutu, ponieważ pozostaje przestrzenią
półpubliczną o ograniczonym dostępie.
Realizacji tego typu budynku komercyjnego towarzyszy intensyfikacja ruchu kołowego
oraz niejednokrotnie przebudowa układu drogowego. Największy udział transportu indywidualnego obserwuje się przy obiektach niższych generacji, zlokalizowanych na peryferiach miast
i ich przedmieściach. Sprzyja temu obecność hipermarketu i ograniczona dostępność komunikacją publiczną.10 Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych wiąże się z koniecznością urządzenia dużych parkingów oraz ich powiązania z układem drogowym, co także wpływa
na strukturę i funkcjonowanie danego obszaru. Centrum handlowe ze względu na relatywnie
dużą powierzchnię zajmowanego terenu i ograniczoną dostępność pieszą bywa traktowane
jako bariera powierzchniowa w tkance urbanistycznej.11
Wobec powyższych rozważań powstaje pytanie, w jaki sposób ten obiekt wpływa na
dalsze przekształcenia tkanki miejskiej.
Implementacja centrum handlowego w Polsce stanowi relatywnie nowe zagadnienie
w kontekście wpływu na miejską strukturę przestrzenną. W polskim systemie prawnym nie posiada jeszcze definicji, co wiąże się z problemem jego jednoznacznej identyfikacji w obszarze
miasta. Jest to inwestycja terenochłonna, wymagająca zapewnienia dużej liczby miejsc parkingowych. Sukcesywny rozwój tego typu obiektów w Polsce na przestrzeni ponad 20 lat i związane
z tym przekształcenia struktury miejskiej zainspirowały autorkę do podjęcia tematu niniejszej

7

Problem komercjalizacji przestrzeni publicznych jest poruszany przez różnych badaczy (Blazy R., „Komercjalizacja
przestrzeni publicznych” [w:] „Architektura v perspectivě: architektura a urbanismus 2. poloviny 20. Století”, M. Peřinková;
O. Turoň; J. Šebesta (red.), Ostrava 2013, ss. 27-31; Szewczyk P., Nyka L., „Komercjalizacja przestrzeni a nowe przestrzenie na
styku budynku i miasta” [w:] „Komercjalizacja przestrzeni - charakterystyka zjawiska”, P. Lorens, E. Ratajczyk-Piątkowska, Urbanista, Warszawa 2008, ss. 157-165).
8 Tematyzacja to „świadome i intencjonalne nadawanie przestrzeni form architektonicznych, nawiązujących do czasów minionych lub innych kręgów cywilizacyjnych, które może być powiązane z kreowaniem spektaklu miejskiego przeznaczonego dla masowego odbiorcy”. Źródło: Gzell S., op. cit., ss. 147 – 148.
9 Lorens P., Mironowicz I., „Wybrane teorie współczesnej urbanistyki”, Miasto – Metropolia – Region, Akapit-DTP,
Gdańsk 2013, s. 19.
10 Romanowska A., Jamroz K., „Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?”, Transport Miejski i Regionalny, nr 02, 2015, ss. 4 – 13.
11 Dudzic-Gyurkovich K., „Pokonywanie barier urbanistycznych. Współczesne przykłady przekształceń rejonów dróg
szybkiego ruchu w obszarach miejskich”, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2018, s. 14.
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rozprawy. W Krakowie od końca lat 90. XX wieku stopniowo wzrasta liczba centrów handlowych. Aglomeracja krakowska zajmuje 6. miejsce w kraju pod względem wielkości powierzchni
handlowej.12 W najbliższych latach są planowane kolejne tego typu realizacje.
Autorka mieszkając od urodzenia w Krakowie miała sposobność zaobserwować zmiany,
jakie zachodziły w strukturze miejskiej wraz z budową centrów handlowych. Ich oddziaływanie
na jakość życia w mieście miało bezpośrednie przełożenie również na środowisko zamieszkania
autorki. W związku z powyższym naturalnym wydawało się podjęcie tego tematu w niniejszej
dysertacji.
Centrum handlowe jako wielkopowierzchniowy obiekt handlowy stanowiący element
tkanki miejskiej jest uwzględniane w regulacjach zawartych w dokumentach planistycznych Krakowa. Jego rola jako jednego z rodzajów centrów aktywności została wymieniona w obecnej
polityce przestrzennej miasta w dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W kontekście powstających kolejnych tego typu realizacji określenie
wpływu centrum handlowego na rozwój struktury urbanistycznej jest ważnym i aktualnym tematem badawczym.

12 Większe zasoby handlowe posiadają aglomeracje: warszawska, śląska, trójmiejska, wrocławska i poznańska. Źródło:
„Krakowski Rynek Nieruchomości 2018”, Knight Frank, Kraków 2019, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=21093 (dostęp:
14.05.2020).
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1.2. Problem badawczy
W kontekście powyższych rozważań przyjęto, że głównym problemem badawczym
niniejszej rozprawy jest pytanie:
•

Jakie przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne struktury miejskiej dokonują się po
wybudowaniu centrum handlowego?

W związku z tym zakres problemowy wyznaczają następujące pytania:
•
•

Czy centrum handlowe wpływa na rozwój przestrzenny otaczającej struktury urbanistycznej?
Jakie zmiany ilościowe i jakościowe w zagospodarowaniu terenu następują po wybudowaniu centrum handlowego?

Tak postawiony problem badawczy wymaga również znalezienia odpowiedzi na następujące dodatkowe pytania:
•
•
•
•
•
•

Jak jest definiowane współczesne centrum handlowe?
Jaka była geneza tego typu obiektów?
W jaki sposób są zagospodarowywane tereny w sąsiedztwie centrów handlowych?
Jakie funkcje występują wokół centrum handlowego?
Jakie są warunki dostępności centrum handlowego?
Czy centrum handlowe stanowi element wiążący przestrzenie publiczne w otoczeniu?

Pojęcie rozwoju jest definiowane w literaturze jako „zachodzący w czasie proces przeobrażeń w kierunku form bardziej złożonych i doskonalszych”. Rozwój przestrzenny to „rozwój
zagospodarowania, które w wyniku tego procesu uzyskuje określone walory – korzystne
z punktu widzenia użytkownika”.13 Zmiany w strukturze dotyczą przekształceń zarówno w odniesieniu do zabudowy jak i terenów otwartych, w tym przestrzeni publicznych. Mogą one zachodzić bezpośrednio w sąsiedztwie rozpatrywanego punktu odniesienia oraz w jego dalszym
otoczeniu. Zmiany rozwojowe względem zagospodarowania terenu mają charakter skokowy,
wynikający z odstępów w czasie między rozpoczęciem inwestycji, a oddaniem jej do użytkowania.14
Na świecie projektowane są różne budynki i kompleksy handlowe. Z tego względu
istotne jest określenie zakresu pojęciowego terminu centrum handlowe i poznanie genezy tego
typu obiektu. Jego złożoność przestrzenna i funkcjonalna wiąże się z zróżnicowanym wpływem
na strukturę miast.
Największą uwagę, przy projektowaniu omawianej inwestycji, zwraca się przede wszystkim na atrakcyjność przestrzeni wewnątrz obiektu, natomiast jego otoczenie nie zawsze stanowi istotny element koncepcji. Sposób zagospodarowania i rozwój terenów wokół tego typu
realizacji ma szczególne znaczenie dla jakości życia mieszkańców. Funkcjonowanie przez ponad
20 lat centrów handlowych w Polsce umożliwia zaobserwowanie ich wpływu na przemiany
przestrzenne terenów w otoczeniu.

13 Chmielewski J. M., „Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, ss. 327 – 328.
14 Regulski J., „Planowanie układów osadniczych”, Wydawnictwo PWN, Warszawa, Łódź, 1981, ss. 71 – 73.
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1.3. Cel pracy
W nawiązaniu do nakreślonych powyżej problemów badawczych głównym celem niniejszej pracy jest określenie sposobu rozwoju struktury urbanistycznej wokół centrów handlowych. Ustalenie wpływu centrum handlowego na kształtowanie się otaczającej tkanki miejskiej
pod względem funkcjonalno-przestrzennym może pomóc w podejmowaniu dalszych decyzji
planistycznych.
Dodatkowymi celami są:
•
•
•
•
•

Sformułowanie definicji centrum handlowego, umożliwiającej identyfikację tego
typu obiektów.
Ustalenie obecnych tendencji w sposobie kształtowania terenów wokół centrów
handlowych.
Określenie, czy i jak lokalizacja w mieście wpływa na charakter otoczenia obiektu.
Zweryfikowanie warunków dostępności transportowej.
Ustalenie, czy centrum handlowe może sprzyjać powiązaniom przestrzeni publicznych w otoczeniu.

Sformułowane wnioski mogą stanowić podstawy naukowe dla koncepcji przyszłych inwestycji.

1.4. Teza badawcza
Rezultatem wstępnych obserwacji podejmowanych w środowisku miejskim Krakowa
jest następująca teza: centra handlowe oddziałując na otaczającą strukturę miejską, przyczyniają się do jej dalszego rozwoju.
Ponadto sformułowano następujące tezy pomocnicze:
• Występowanie wokół centrum handlowego zróżnicowanej przestrzeni publicznej
podnosi atrakcyjność tych terenów i sprzyja tworzeniu powiązań z otoczeniem.
•

8

Właściwa dostępność piesza, realizowana w układzie wewnętrznych alejek handlowych i wejść do obiektu, umożliwia zachowanie ciągłości powiązań z otaczającą
strukturą miejską. Jej brak może skutkować tworzeniem nowych barier przestrzennych.

1.5. Przedmiot i zakres pracy
I Przedmiot pracy
Przedmiot niniejszej rozprawy stanowią fragmenty struktury miejskiej, w których są
zlokalizowane centra handlowe.
II Zakres merytoryczny
Zakres merytoryczny obejmuje: problematykę definicji i klasyfikacji centrów handlowych, genezę tego typu obiektów, studia związanych z nimi aktów prawnych i dokumentów
planistycznych, badania ogólne zagospodarowania terenów wokół nich oraz analizy szczegółowe dla wybranych obszarów Krakowa.
III Zakres terytorialny
Zakres terytorialny obejmuje obszary wybranych 7 miast dużej wielkości z obszaru
Europy Środkowej, tj.: Krakowa, Wiednia, Pragi, Warszawy, Łodzi, Wrocławia i Poznania. Ograniczenie terytorialne jest związane z podobnymi uwarunkowaniami geograficzno-historycznokulturowymi występującymi w tej części świata.
Analizom ogólnym poddano fragmenty wybranych miast powyżej 500 tys. mieszkańców, zawierające centra handlowe z Polski, Czech i Austrii, tj.:
•
powyżej 1 mln mieszkańców: Wiedeń, Praga, Warszawa;
•
od 500 tys. do 1 mln mieszkańców: Łódź, Wrocław, Poznań.
Badania skoncentrowano na terenach położonych w promieniu do 0,5 km od centrum
handlowego. Obiekty wybrano w oparciu o lokalizację w strukturze miasta, tak aby reprezentowały obszary o różnej specyfice otoczenia, tzn. struktury zwarte – centralne, często o układach
historycznych, tereny zurbanizowane, np. w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej lub usługowej
oraz tereny zabudowy nieciągłej, fragmentarycznej, często na obrzeżach miast lub przy głównych drogach wylotowych.
Analizy szczegółowe dotyczyły przypadku Krakowa. Badaniom poddano fragmenty
struktury miejskiej wokół 5 spośród 15 centrów handlowych miasta wybranych na podstawie
przyjętych przez autorkę kryteriów, które pozwalają na obserwację przekształceń otaczającej
tkanki urbanistycznej. Badania szczegółowe obejmowały tereny w sąsiedztwie i w otoczeniu
rozważanego obiektu. W niniejszej pracy przyjęto, że sąsiedztwo to teren wokół centrum handlowego ograniczony najbliższymi ulicami wraz z terenami przylegającymi do nich. Otoczenie
stanowi teren w promieniu 1 km od centrum handlowego z wyłączeniem sąsiedztwa. Rozważaniom poddano obiekty zlokalizowane w różnych strefach urbanistycznych, tj.: śródmiejskiej,
zurbanizowanej i fragmentarycznej zabudowy.
IV Zakres czasowy
W celu pełniejszego rozpoznania sposobów zagospodarowania terenów w sąsiedztwie
centrów handlowych, do analiz ogólnych wybrano obiekty o zróżnicowanym okresie budowy,
tzn. od 1989 do 2017 roku. Analizom szczegółowym podlegały centra handlowe, które powstały
do końca 2012 roku.
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1.6. Metoda badawcza
W ramach wstępnych prac zapoznano się z problematyką centrów handlowych poprzez
studia literatury przedmiotu, w tym publikacji naukowych.
Po sformułowaniu celu i tezy pracy przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane
z terminologią i klasyfikacjami tych obiektów. Na podstawie studiów literaturowych prześledzono rozwój form handlu na świecie. W celu ustalenia uwarunkowań prawnych, determinujących lokalizację i możliwości realizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce,
dokonano przeglądu obowiązujących i archiwalnych ustaw, które odnoszą się do zagadnień planistycznych.
Analizie porównawczej sposobów zagospodarowania terenów wokół centrów handlowych poddano obszary wokół 18 obiektów komercyjnych tego typu, zlokalizowanych w 6 największych miastach Polski, Czech i Austrii. W celu wyboru przykładów wyznaczono w każdym
z miast 3 obręby: centralny, zurbanizowany i fragmentarycznej zabudowy, które różnią się morfologią tkanki miejskiej, a w konsekwencji możliwościami jej przekształceń. Przyporządkowanie
centrów handlowych do zdefiniowanych stref umożliwiło ich porównanie w analogicznych lokalizacjach w strukturze miejskiej, uwzględniając szerszy kontekst terenu. Badania przeprowadzono w 3 ujęciach: cechy lokalizacji, przestrzeń publiczna oraz dostępność transportowa. Podstawę wspomnianych analiz stanowiły: własne badania terenowo-inwentaryzacyjne, literatura
przedmiotu, bazy danych systemów informacji przestrzennej poszczególnych miast, dokumenty planistyczne, dane pochodzące ze stron internetowych. Uzyskane wyniki opracowano
w formie tabelarycznej, opisowej i rysunkowej.
Prace poprzedzające szczegółowy przedmiot rozważań polegały na studiach literaturowych oraz kwerendzie archiwalnych i obowiązujących dokumentów planistycznych Miasta Krakowa. Ich celem było poznanie regulacji, które mogły mieć wpływ na kształtowanie krakowskich
centrów handlowych. Analizy szczegółowe obejmowały 5 obiektów, wybranych na podstawie
przyjętych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem autorsko opracowanych stref urbanistycznych: śródmiejskiej, zurbanizowanej i fragmentarycznej zabudowy. Badania przeprowadzono w 4 głównych ujęciach: charakterystyka, przemiany, przestrzeń i dostępność. Metodę
analiz szczegółowych przedstawiono w Rozdziale 4.2. Ich podstawę stanowią: własne badania
terenowo-inwentaryzacyjne, literatura przedmiotu, bazy danych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP Kraków), archiwalne dokumenty kartograficzne, dokumenty planistyczne Krakowa, dane pochodzące ze stron internetowych centrów handlowych oraz portali
związanych z krakowskim rynkiem nieruchomości. Rezultaty opracowano w formie rysunkowej,
opisowej oraz tabelarycznej.
Syntezę przeprowadzono odrębnie dla przypadków krakowskich oraz dla wybranych
obiektów z innych dużych miast. Najważniejsze wyniki zestawiono i podsumowano w Rozdziałach 5 i 6. Sformułowane wnioski dotyczą zagadnień teoretycznych, planistycznych oraz wskazują na nowe pola badawcze. Strukturę pracy ilustruje Diagram 1.

10

WSTĘPNE ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI BADAWCZEJ

CEL PRACY

METODA

TEZA PRACY

ZAKRES

ZAGADNIENIA
TEORETYCZNE

Terminologia

Klasyfikacje

Geneza

Zagadnienia prawne

ANALIZY

ANALIZA PRZYPADKÓW WYBRANYCH MIAST

Wiedeń

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA KRAKOWA

Kryteria i wybór przykładów

Cechy lokalizacji

Praga

Analiza dokumentów planistycznych Krakowa

Warszawa
Przestrzeń publiczna

Analiza wybranych przykładów

Łódź
Wrocław
Poznań

Charakterystyka

Dostępność

Przemiany

Galeria Kazimierz

Krokus
Czyżyny

Przestrzeń

Dostępność

M1 Kraków
Bonarka City Center

SYNTEZA

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Diagram 1. Struktura pracy.
Opracowanie własne.
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1.7. Stan badań
Centra handlowe stanowią stosunkowo nowy przedmiot badań różnych dziedzin
i dyscyplin naukowych, wśród których można wymienić: architekturę i urbanistykę, ekonomię
i finanse, geografię społeczno-ekonomiczną, gospodarkę przestrzenną, nauki socjologiczne
oraz psychologię. Mimo małej tradycji istnieje już pokaźne piśmiennictwo naukowe dotyczące
wspomnianych wyżej obiektów. Prezentowana w nim problematyka obejmuje zagadnienia:
historii idei i ewolucji centrów handlowych, ich lokalizacji, wpływu na szeroko rozumianą strukturę miasta m.in. w aspektach społeczno-kulturowych, prawnych, przestrzennych i ekonomicznych.
Obszernie traktują o tym liczne publikacje zagraniczne. V. Gruen już w latach 60. XX
wieku pisał o nich jako o ośrodkach życia miejskiego.15 Razem z Larry Smith’em16 opracowali
zasady ich planowania i projektowania, rozważając aspekty m.in.: lokalizacyjne, zagospodarowania terenu, komunikacyjne i konstrukcyjne. Podobnie 3 dekady później wytyczne projektowe
dla różnego rodzaju obiektów handlowych sformułował John Casazza17 we współpracy z Urban
Land Institute18. Peter Coleman19 również zajmował się problematyką projektowania centrów
handlowych. Przedstawił m.in. rozwój ich pierwszych złożeń na tle ewolucji innych obiektów
komercyjnych.
Alex Wall20 poświęcił uwagę przeobrażeniom idei centrum handlowego, skupiając się na teorii
i projektach opracowanych przez V. Gruena. Na różnych przykładach omówił ewolucję jego koncepcji od pojedynczych sklepów do projektów obejmujących fragmenty miast. Analizę twórczości V. Gruena zawiera również publikacja M. Jeffrey Hardwicka21, zaprezentowana na tle przemian przestrzennych i kulturalnych zachodzących w miastach amerykańskich w połowie XX
wieku. W szczególności dotyczy wpływu rozwoju przedmieść, motoryzacji oraz degradacji znaczenia śródmieść na życie społeczne.
Harvard Graduate School of Design we współpracy z firmą architektoniczną OMA22 zajmowała
się problemem wpływu różnych koncepcji, wynalazków i przestrzeni związanych z handlem na
wygląd i funkcjonowanie współczesnych miast. Zagadnienia dotyczące oddziaływania centrów
handlowych na przestrzeń miejską poruszyła również Margaret Crawford.23 Na przykładzie
„West Edmonton Mall” w Kanadzie przedstawiła ich przemiany i znaczenie w rozwoju miast.
Zwróciła uwagę na problem fragmentacji przestrzeni, zwłaszcza podmiejskiej, spowodowanej
przez centra handlowe, które jej zdaniem stanowią „pieszą wyspę pośrodku morza asfaltu”24.

15

Gruen V., „Centers for the urban environment. Survival of the cities”, Van Nostrand Reinhold Co., New York 1973;
Gruen V., „The Heart of Our Cities. The Urban Crisis: Diagnosis and Cure”, Simon and Schuster, New York 1964.
16 Gruen V., Smith L., „Shopping Towns USA. The Planning of Shopping Centers”, Reinhold Publishing Corporation,
New York, Amsterdam, London 1967.
17 Casazza J., „Shopping Center Development Handbook”, ULI-Urban Land Institute, Waszyngton, D.C. 1999.
18 Urban Land Institute jest międzynarodową organizacją, która zajmuje się badaniami nad rozwojem miast oraz rozpowszechnianiem wiedzy i dobrych praktyk związanych z tworzeniem zrównoważonych przestrzeni miejskich. Organizacja ta
zrzesza ekspertów z różnych dziedzin, związanych z rynkiem nieruchomości oraz planowaniem przestrzennym. Źródło:
https://uli.org/about/ (dostęp: 01.05.2020).
19 Coleman P., „Shopping Environments. Evolution, planning and design”, Architectural Press, Oxford 2006.
20 Wall A., op.cit.
21 Hardwick M. J., “Mall Maker: Victor Gruen, Architect of an American Dream”, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia 2004.
22 „Project on the City 2. The Harvard Design School Guide to Shopping”, Chihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem
Koolhaas, Sze Tsung Leong, Tae-wook Cha (red), Taschen, Köln, New York 2001.
23 Crawford M., „The World in a Shopping Mall”, [w:] “Variations on a Theme Park. New American City and the End
of Public Space”, M. Sorkin (red.), Hill and Wang, Nowy Jork 1992, ss. 3 – 30.
24 Ibidem, s. 21.
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Z kolei kwestie możliwości ich lokalizacji omawiali Eddie W.L.Cheng, Heng Li i Ling Yu25 na podstawie analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS.
Wśród zagranicznej literatury popularno-naukowej, poruszającej zagadnienia związane
z rozwojem tego typu obiektów, można wymienić publikację Wade’a Graham’a26. Prezentuje
on koncepcję centrum handlowego pośród siedmiu idei architektoniczno-urbanistycznych,
które wywarły znaczący wpływ na strukturę obecnych miast na całym świecie. Przedstawia m.in.
jej genezę i ewolucję oraz ważne postacie, biorące udział w procesie jej rozwoju. Pozostawia do
rozważenia pytanie czy współczesne centra handlowe mogą stanowić przestrzenie publiczne
zintegrowane z tkanką miejską.
Polska literatura przedmiotu również obfituje w publikacje z różnych dyscyplin naukowych. W obszarze ekonomii i socjologii można wymienić prace Katarzyny Żerebeckiej27, która
poruszyła problem centrów handlowych, jako elementów stanowiących symbol konsumpcjonizmu i kultury masowej. Zauważyła, że ich forma, podobna na całym świecie, opiera się na schemacie, polegającym na skontrastowaniu nieatrakcyjnej zewnętrznej bryły z urządzonym, bezpiecznym wnętrzem. Z kolei Grzegorz Makowski28, na przykładzie „Galerii Mokotów” w Warszawie zwrócił uwagę na społeczne znaczenie tego typu obiektów, które dla pewnych grup, stanowią nie tylko miejsce dokonywania zakupów, ale również spędzania wolnego czasu.
Część prac naukowych z zakresu ekonomii i socjologii poświęcona jest preferencjom klientów
centrów handlowych. Taki przykład stanowi publikacja Anny Szymańskiej29, w której zaprezentowano analizę czynników wpływających na wybór obiektu komercyjnego przez konsumentów.
Efekty badań nie potwierdziły jednak, czy można jednoznacznie stwierdzić, że czynniki osobiste
lub lokalizacja stanowią istotne kryterium. Podobną tematyką związaną z charakterystyką oferty
handlowej i analizą zachowania konsumentów zajmowała się również Agata Stolecka-Makowska30, która zidentyfikowała profil demograficzno-społeczny klientów śląskich centrów handlowych oraz scharakteryzowała ich preferencje zakupowe.
Z kolei Monika Płaziak z A. Szymańską31 na przykładzie Krakowa zbadały, w jakich rodzajach
obiektów komercyjnych klienci dokonują najczęściej zakupów oraz które z nich są odwiedzane
najczęściej. Z ich analiz wynika, że centrum handlowe stanowi najczęstsze miejsce zakupów,
szczególnie wśród osób w wieku 21 – 40 lat. Największą popularnością cieszyły się: „Galeria
Krakowska”, a następnie „Bonarka City Center”. M. Płaziak i A. Szymańska32 poddały analizie
także ewolucję tego typu obiektów w Polsce, uwzględniając zróżnicowane tempo rozwoju
w poszczególnych województwach i aglomeracjach. Na tym tle przedstawiły kształtujący się
nowy rodzaj centrum handlowego – galerię społecznościową, rozumianą jako miejsce, w którym funkcje handlowe nie przeważają nad pozostałymi usługami. Tego typu forma, według nich,
25 Cheng E. W. L., Li H., Yu L., „A GIS approach to shopping mall location selection”, Building and Environment, Vol 42,
Issue 2, 2007, ss. 884 – 892.
26 Graham W., op. cit., ss. 229 – 287.
27 Żerebecka K., „The space of shopping centre in Poland”, Bulletin of Geography. Socio-Economic Series nr 4,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, ss. 201 – 206.
28 Makowski G., „Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego”, Wydawnictwo TRIO,
Warszawa 2004.
29 Szymańska A. I., „Atrakcyjność centrów handlowych jako miejsc dokonywania zakupów i korzystania z oferty usługowej w opinii respondentów”, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 32 (2), 2018,
ss. 245 – 254.
30 Stolecka-Makowska A., „Konsument w centrach handlowych województwa śląskiego”, Studia Ekonomiczne.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 302, 2016, ss. 76 – 87.
31 Szymańska A. I., Płaziak M., „Consumer preferences and behaviour in shopping malls in Poland with the particular
reference to Krakow”, Urban Development Issues, vol. 55, 2017, ss. 33–43.
32 Szymańska A. I., Płaziak M., „Rozwój centrów handlowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem galerii społecznościowych”, Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 14, 2018, ss. 188–204.
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stanowi przestrzeń sprzyjającą kontaktom społecznym i miejsce spędzania wolnego czasu. Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zauważyły, że najczęstszą przyczyną odwiedzania centrów handlowych jest szeroki wybór produktów. Dalej uplasowały się:
bliskość miejsca zamieszkania, niskie ceny i dostępne usługi. Z kolei Jerzy Dzieciuchowicz33 porównał 2 kompleksy: „Manufaktura” w Łodzi i „Ptak” w Rzgowie w celu wykazania ich indywidualności pod względem m.in.: historii terenu, lokalizacji i sposobu zagospodarowania, pełnionych funkcji oraz zachowań konsumenckich klientów. W efekcie wykazał ich znaczny wpływ na
rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej i regionalnej.
Zagadnienia powstania i ewolucji centrów handlowych w Polsce w ujęciu lokalizacji
i zmian ilościowych znalazły się w kręgu zainteresowań zarówno ekonomistów jak i geografów.
Wśród nich można wymienić Edwarda Maleszyka34, który przedstawił pierwsze tego typu inwestycje na terenie kraju. Z jego analiz wynikało, że budowano je najchętniej na terenach silnie
zurbanizowanych. Podobnie Joanna Wrzesińska35 omówiła przekształcenia obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce różnicując: domy towarowe i handlowe, supermarkety i hipermarkety. Joanna Więcław36 scharakteryzowała pierwsze krakowskie hipermarkety i centra handlowe, omawiając ich typową lokalizację najczęściej w pobliżu ważnych arterii drogowych
w dzielnicach peryferyjnych. Mieczysław Adamowicz i Magdalena Zaręba37 opisali ewolucję podaży powierzchni komercyjnych w Polsce w latach 2001 – 2014, analizując strukturę i rozmieszczenie centrów handlowych w ośmiu aglomeracjach dużych miast. Z kolei Joanna Popławska38
zbadała rozwój nowoczesnych obiektów komercyjnych, w tym centrów handlowych w miastach
średniej wielkości, rozważając przyczyny takiej lokalizacji, a także konsekwencje z niej wynikające. Wśród przyczyn znalazły się m.in.: brak konkurencyjności ze względu na ich dotychczasową
małą liczbę, niższe koszty wybudowania i funkcjonowania, a także rosnące możliwości konsumpcyjne mieszkańców miast średniej wielkości. Natomiast zidentyfikowane skutki to: zwiększanie oferty handlowo-usługowej, zmiana stylu życia i spędzania wolnego czasu, wzrost konkurencyjności między różnymi obiektami handlowymi, ożywienie terenów zdegradowanych
oraz zastępowanie sklepów wzdłuż ulic handlowych m.in. przez oddziały banków i sieci telefonii
komórkowych, a w efekcie ich pustoszenie.
Zagadnienia prawne, dotyczące możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych poruszyła Dorota Celińska-Janowicz39, która analizując najważniejsze akty
prawne z zakresu planowania przestrzennego, zauważyła, że pierwsze w Polsce regulacje, odnoszące się bezpośrednio do dużych obiektów handlowych, pojawiły się dopiero w 2001 roku

33

Dzieciuchowicz J., „Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie”,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
34 Maleszyk E., „Ośrodki handlowe w Polsce”, Gospodarka Narodowa, nr 11-12, 2000, ss. 71-85
35 Wrzesińska J., „Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 72, 2008, ss. 161 – 170.
36 Więcław J., „Nowe centra handlowe w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Krakowa”, Miasto postsocjalistyczne:
organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany: XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego 2000, ss. 175 – 177; Więcław J., „Hipermarkety jako nowy element w strukturze przestrzennej
miast Polski na przykładzie Krakowa” [w:] Z. Gorka, J. Więcław (red.). Badania i podróże naukowe krakowskich geografów,
Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne 2003, ss. 137–146.
37 Adamowicz M., Zaręba M., „Rozwój nowoczesnych powierzchni handlu detalicznego w dużych miastach Polski”,
Marketing i Rynek, nr 11, 2015, ss. 29 – 37.
38 Popławska J. Z., „Rozwój nowoczesnych obiektów handlowych w średniej wielkości miastach w Polsce”, Problemy
Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XI, Zeszyt III, 2014, ss. 47–52.
39 Celińska-Janowicz D., „Uwarunkowania prawne rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych”, Samorząd Terytorialny, nr 7 – 8, 2015, ss. 25 – 34; 11. Celińska-Janowicz D., „Ewolucja przepisów dotyczących lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wybranych krajach Europy Zachodniej”, Handel Wewnętrzny, nr 5(358), 2015, ss. 91
– 101.

14

w nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku. Autorka dokonała również przeglądu tego typu regulacji, stosowanych w wybranych krajach Europy Zachodniej.
W efekcie zauważyła, że ich wspólnym mianownikiem jest próg wielkościowy – najczęściej powierzchnia sprzedaży, – który ogranicza możliwości realizacji większych założeń.
Zagadnienia funkcjonalno-przestrzenne tworzenia centrów handlowych i ich oddziaływania na strukturę miejską są często poruszane w polskiej literaturze przedmiotu przez badaczy
z różnych dyscyplin naukowych. Tomasz Kaczmarek40 zauważył, że największa koncentracja
tych obiektów w Polsce występuje w miastach dużych. Podkreślił również rolę gospodarczą
i społeczną nowoczesnego handlu poprzez tworzenie miejsc pracy, zapewnianie wpływów do
budżetu miast, kreowanie przestrzeni i nowych miejsc spędzania wolnego czasu, a także tworzenie dodatkowych miejsc parkingowych. Zwrócił uwagę na konflikty przestrzenne, generowane przez tego typu realizacje, które szczególnie w obszarach śródmiejskich mogą np. ograniczać inne funkcje centrotwórcze lub zajmować tereny potencjalnych przestrzeni publicznych.
Agnieszka Rochmińska41 na przykładzie łódzkich centrów handlowych przeanalizowała ich
atrakcyjność, uwzględniając: ofertę, sposób zagospodarowania terenu i strukturę zabudowy
w ich rejonie, a także zachowania nabywcze i przestrzenne klientów. Zauważyła, że badane
obiekty kreują tzw. „bieguny nowoczesnej przestrzeni usługowo-handlowej”, stanowiąc zalążki,
wokół których mogą powstawać inne placówki handlowe i usługowe.
Z kolei Tomasz Chaberko, Marek Ciechowski i Paweł Kretowicz42 skupili się nad zasięgiem ich
oddziaływania i dostępnością w skali miasta i regionu. Swoje badania oparli na weryfikacji rejestracji samochodów, które wjeżdżały na parking „Bonarka City Center” w Krakowie. W efekcie
zauważyli, że to największe krakowskie centrum handlowe posiada bardzo szeroki obszar zasięgu, wykraczający poza teren województwa małopolskiego, przyciągając również konsumentów z województw: śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Małgorzata Twardzik43 zaprezentowała liczne badania nad wpływem tego typu obiektów na
strukturę miast dużych i małych na przykładzie województwa śląskiego. Analizowała zmiany
funkcjonalno-przestrzenne, koncentrując się w szczególności na zmianach o charakterze ilościowym i strukturalnym w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
w otoczeniu centrum handlowego. Zauważyła, że zarówno w obszarach centralnych miast, jak
i peryferyjnych oraz podmiejskich następuje spadek liczby sklepów branżowych i wzrost liczby

40 Kaczmarek T., „Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polsce” [w:] E. Klima (red.), Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, Population,Housing, Services – 70th
Anniversary of Professor Jerzy Dzieciuchowicz,„Space‒Society‒Economy” 13, Department of Population and Services Studies,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 247‒267; Kaczmarek T., „Handel detaliczny w rozwoju w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce” [w:] M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), „Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku”, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2011, ss. 67 – 84.
41 Rochmińska A., „Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013; Rochmińska A., „Shopping Centers as Elements of the Functional and
Spatial Structures of Cities. Location, Impact, Change Tendencies, Development Perspectives”, Barometr Regionalny. Analizy
i Prognozy, Tom 15 Nr 2, 2017, ss. 55 – 65.
42 Chaberko T., Ciechowski M., Kretowicz P., „Funkcjonowanie wielkiego centrum handlowego w ujęciu przestrzennym i czasowym (na przykładzie Bonarka City Center w Krakowie)”, Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, nr 32, 2013, ss. 121
– 136.
43 Twardzik M., „Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast województwa śląskiego”, Studia Miejskie, t. 16
2014, ss. 129 – 145; Twardzik M., „Oddziaływanie galerii handlowych na śródmiejskie ulice handlowe Katowic”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 23, 2016, ss. 67 – 85; Twardzik M., „Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury miasta”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018; Twardzik M., "Rozwój
nowoczesnego handlu w małych miastach i obszarach wiejskich w strefie zewnętrznej metropolii (przykład województwa śląskiego)", Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 279, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, s. 85 - 96.
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sklepów spożywczych. Na podstawie analizy przykładów zlokalizowanych w obszarach śródmiejskich stwierdziła, że obiekty te mogą stanowić element rewitalizacji, jednak z uwzględnieniem szczegółowych uwarunkowań. Tematykę ich oddziaływania na strukturę przedsiębiorstw
w Krakowie podjęli Anna Stec i Konrad Szarzyński44.
Relacje centrów handlowych ze strukturą miasta są również przedmiotem zainteresowania wielu architektów i urbanistów. Wojciech Gwizdak45 zidentyfikował towarzyszące im problemy takie jak: introwertyczność, czyli dbałość o atrakcyjność i skupienie funkcji wyłącznie we
wnętrzu budynku, martwą elewację – brak dostępności lokali handlowo-usługowych z zewnątrz
na poziomie parteru oraz nieliczne wejścia do obiektu. Zaliczył do nich ponadto: kradzież handlu
– spadek obrotów, a w efekcie likwidacja mniejszych sklepów w sąsiedztwie, kradzież miasta –
przejęcie przez centrum handlowe funkcji centrotwórczych i przestrzeni publicznych, a tym samym ograniczenie zainteresowania klasycznymi przestrzeniami miejskimi oraz generowanie ruchu – intensyfikacja ruchu, szczególnie kołowego w otoczeniu budynku. Zwrócił uwagę na problem przejmowania funkcji miejskich przez galerie handlowe. Jednocześnie odnotował możliwy
korzystny wpływ tego typu realizacji, które: mogą stanowić element rewitalizacji obszarów zdewastowanych i przemysłowych, wprowadzają nowe funkcje i poprawiają dostępność do różnorodnych towarów i usług. Podobnie Kinga Racoń-Leja poruszyła zagadnienia przejmowania
funkcji miejskich przez centrum handlowe i jego wpływu na strukturę miejską.46 Kwestie konkurencyjności centrów handlowych wobec śródmieścia podejmowali również Hanna Hrehorowicz-Gaber oraz Tomasz Gaber47. Z kolei Sławomir Ledwoń48 rozpatrywał możliwości ich rozwoju w powiązaniu z jednoczesną transformacją śródmieść. W efekcie badań zauważył, że realizacje te mogą oddziaływać na obszary śródmiejskie zarówno negatywnie jak i pozytywnie.
Wacław Seruga49 skupił się na określeniu zasad lokalizacji ośrodków usługowych dzielnicowych
i osiedlowych w strukturze dużego miasta. Z kolei Agnieszka Szumilas50 zajęła się problematyką
oddziaływania współczesnych obiektów handlowych na przestrzeń miast na przykładzie podregionu wrocławskiego.
Część publikacji naukowych dotyczy oddziaływania centrów handlowych na przestrzeń
publiczną. Problematyką tą zajmują się zarówno architekci i urbaniści, jak i geografowie.
K. Racoń-Leja51 zbadała wpływ różnych form przekrytych przestrzeni publicznych na strukturę
miasta, w aspektach: społecznym, kulturowym, fizycznym (architektoniczno-urbanistycznym)
oraz ekonomicznym. Wśród jej form wyróżniła centra handlowe, zwracając uwagę na problem

44 Stec A., Sarzyński K., „Centra handlowe a gospodarka miasta na przykładzie Krakowa”, [w:] Optimum. Studia Ekonomiczne Nr 6(90), 2017; ss. 214 – 229.
45 Gwizdak W., „Oddziaływanie centrów handlowych na strukturę miast”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria:
Architektura z. 44, 2006, ss. 41 – 48.
46 Racoń-Leja K., „Centra handlowe – współczesne miasta w mieście”, Czasopismo Techniczne. Architektura, z. 2-A,
nr spec., Wydawnictwo PK, Kraków 2004, ss. 363-372.
47 Hrehorowicz-Gaber H., Gaber T., „Współczesne życie miasta w aspekcie przemian w zakresie usług i handlu”, Czasopismo Techniczne, z. 3-A, 2008, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, ss. 15 – 20.
48 Ledwoń S., "Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść", praca doktorska, Politechnika
Gdańska, Gdańsk 2008.
49 Seruga W., „Warunki prawidłowej lokalizacji ośrodków usługowych dzielnicowych i osiedlowych w mieście dużym”,
praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 1974.
50 Szumilas A., „Wpływ lokalizacji współczesnych obiektów handlowych na strukturę przestrzenną miast podregionu
wrocławskiego”, praca doktorska, Politechnika Wrocławska 2014.
51 Racoń-Leja, K., „Kształtowanie …”, op. cit.
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ich powiązań z tkanką miejską. Z kolei Anna Franta i Marcin Wołtyś52 podjęli tematykę zrównoważonego rozwoju w kontekście kształtowania tego typu obiektów. Dorota Celińska-Janowicz53,
Renata Jaroszewskiej-Brudnicka54 oraz A. Rochmińska55 również poddały rozważaniom znaczenie centrum handlowego jako przestrzeni półpublicznej. Zwróciły uwagę na konkurencyjność
i zagrożenie, jakie stwarza dla centrów miast.
Wśród publikacji z zakresu architektury wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych można wymienić pracę Justyny Zalewskiej-Grycuk56 na temat czynników wpływających na
formę i walory architektoniczne miejskich galerii handlowych w Polsce. W efekcie badań autorka stwierdziła, że obiekty te przeważnie wyróżniają się skalą względem otaczającej zabudowy, a ich forma jest często niejednorodna. Zaobserwowała również wyraźną dbałość o przestrzenie wewnątrz centrów handlowych, które imitując krajobraz miejski, są wyposażone
w małą architekturę i formy zieleni. Podobnie Ewa Trzaskowka i Paweł Adamiec57 zauważyli, że
zieleń często stanowi element dekoracyjny wnętrz tego typu obiektów. Natomiast na zewnątrz
nie występuje lub pojawia się sporadyczne w formie chaotycznych nasadzeń.
Problematyka budowy miast i ich rozwoju posiada w Polsce bogate piśmiennictwo naukowe. Do czołowych badaczy – klasyków – z dziedziny architektury i urbanistyki należą m.in.:
Tadeusz Tołwiński58, Wacław Ostrowski59, Kazimierz Wejchert60 i Jan Maciej Chmielewski61.
W kontekście niniejszej dysertacji należy wymienić prace przedstawicieli szkoły krakowskiej.
Stanisław Juchnowicz62, prowadził studia nad strukturą i rozwojem śródmieść, w szczególności
śródmieścia Krakowa. Barbara Bartkowicz63, badała znaczenie funkcji wypoczynku w strukturze
miast. Elżbieta Węcławowicz-Bilska w pracach dotyczących przekształceń polskich miast, szczególnie Krakowa w XX i XXI wieku, zasygnalizowała występowanie zjawiska komercjalizacji przestrzeni w związku z budową wielkopowierzchniowych obiektów handlowych64. Z kolei Zbigniew
K. Zuziak65 zajmował się zagadnieniami przekształceń strukturalnych miast oraz działaniami rewitalizacyjnymi. Matylda Wdowiarz-Bilska zwróciła uwagę na problematykę budowy centrów
52 Franta A., Wojtyś M., "Smart Relationships – Smart Space: wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w strukturze
współczesnego miasta" [w:] Środowisko Mieszkaniowe nr 21, 2017, s. 152 - 158.
53 Celińska-Janowicz D., „Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja” [w:] Człowiek
w przestrzeni publicznej miasta, „XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 149‒156.
54 Jaroszewska-Brudnicka R., „Przemiany przestrzeni publicznej miasta na przykładzie Torunia”, Czasopismo Techniczne. Architektura, z. 2A/2010, 2010/107, ss. 163-170.
55 Rochmińska A., „Centra handlowe jako przestrzenie hybrydowe” [w:] Klima E. (red.), Ludność, Mieszkalnictwo,
Usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza. Population, Housing, Services – 70th Anniversary of Professor Jerzy Dzieciuchowicz, „Space‒Society‒Economy” 13, Department of Population and Services Studies, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 281‒297.
56 Zalewska-Grycuk J., „Miejskie galerie handlowe w Polsce od 1990 do 2008 roku. Próba identyfikacji czynników
kształtujących obecną ich postać”, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2009.
57 Trzaskowska E., Adamiec P., „Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych” [w:] Problemy Rozwoju Miast
Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XII, Zeszyt III/2015, s. 13 – 21.
58 Tołwiński T., „Urbanistyka. Budowa miasta w przeszłości”, t. I, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1947;
Tołwiński T., „Urbanistyka. Budowa miasta współczesnego”, t. II, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1948.
59 Ostrowski W., „Urbanistyka współczesna”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1975.
60 Wejchert K., „Elementy kompozycji urbanistycznej”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984.
61 Chmielewski J. M., op. cit.
62 Juchnowicz S., „Śródmieścia miast polskich. Studia nad ukształtowaniem i rozwojem centrów”, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1971.
63 Bartkowicz B., „Wpływ funkcji wypoczynku na kształtowanie struktury przestrzennej miast”, Politechnika Krakowska, Kraków, 1985.
64 Węcławowicz-Bilska E., „Recipe for a City”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471,
Issue 11, źródło: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112048 (dostęp: 29.05.2020).
65 Zuziak Z.K., „Zmiany strukturalne w miastach polskich na początku XXI wieku. Między sztuką budowania miast
a polityką przestrzenną”, [w:] „Budownictwo na obszarach zurbanizowanych. Naukowa, praktyka, perspektywy”, red.
A. Halicka, Politechnika Lubelska, Lublin 2014, ss. 165 – 176.
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handlowych w kontekście niewykorzystania potencjału oraz destrukcji historycznej struktury,
a także jednokierunkowości przekształceń obszarów poprzemysłowych Krakowie.66 Ukazała
również te obiekty i sposób ich wizualnej prezentacji jako jeden z przejawów globalnego uniformizmu miasta.67 Kwestie handlu w przestrzeni miasta poruszyła również Monika
Gołąb-Korzeniowska, analizując rolę placów handlowych w strukturze Krakowa68, w tym ich
znaczenie dla kształtowania i rozwoju przestrzeni publicznych.69
Tematykę rozwoju urbanistycznego Krakowa w ujęciu historycznym oraz współczesnym
podejmowało wielu badaczy, m.in.: Rajmund Mydel70, Andrzej Chwalba71, Jacek Purchla72,
Maciej Motak73 oraz Marcin Kopeć74, analizując zarówno zmiany przestrzenne od okresu powstania miasta, jak i przemiany w XX i XXI wieku. Zagadnienia dotyczące projektowanych zmian
struktury przestrzennej Krakowa w okresie 1960 – 2010 na podstawie ówczesnych dokumentów planistycznych były przedmiotem rozprawy doktorskiej Anny Ziobro75.
Odrębną grupę literatury stanowią akty prawne, dokumenty planistyczne, raporty i materiały branżowe, które dostarczają aktualne dane na temat zarówno uwarunkowań prawnych,
wpływających na kształtowanie centrów handlowych i ich otoczenia, jak i charakterystycznych
parametrów. Wśród nich można wymienić liczne raporty i materiały informacyjne organizacji
z branży rynku nieruchomości komercyjnych76 oraz instytucji zrzeszających osoby związane
z rynkiem centrów handlowych77, a także raporty dotyczące rynku nieruchomości w Krakowie78.
W analizowanej literaturze przedmiotu brakuje publikacji omawiających kompleksowo
skutki przestrzenne lokalizacji tego typu obiektów w różnych częściach miasta oraz ich wpływu
na dalszy rozwój terenów sąsiadujących i otaczających. Sporadycznie pojawiają się w opracowaniach odniesienia do sposobów użytkowania terenów i struktury zabudowy w sąsiedztwie
wymienionych realizacji. W tym kontekście niniejsza dysertacja podejmuje tematykę z zakresu
architektury i urbanistyki związaną z oddziaływaniem centrów handlowych na rozwój terenów
z nimi sąsiadujących i otaczających, analizując strukturę przestrzenną w ich otoczeniu, jakość
i ciągłość przestrzeni publicznych oraz dostępność transportową. Temat szczegółowych analiz
stanowią krakowskie przykłady, przedstawione na tle innych wybranych z miast z obszaru
Europy Środkowej.

66 Wdowiarz-Bilska M., „Former industrial complexes of Cracow vs. contemporary urban space”, SGEM International
Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Vol. 5, Urban planning, architecture & design. Iss. 5.3,
Architecture and design, STEF92 Technology Ltd., Sofia 2018, ss. 249 – 256.
67 Wdowiarz-Bilska M., „Miasta w epoce globalizacji”, [w] „Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji:
aspekty organizacji i strategii zarządzania”, red. M. Złowodzki, Wydawnictwo PK, Kraków 2019, ss. 8-9.
68 Gołąb-Korzeniowska M., „Rola i znaczenie placów handlowych w strukturze przestrzennej miasta na przykładzie
Krakowa”, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 1997.
69 Gołąb-Korzeniowska M., Kantarek A., “Polish network of urban morphology: marketplaces as particularly active
urban public spaces", [w:] City as organism: new visions for urban life: 22nd ISUF: International Conference, 22-26 September
2015, Rome Italy. [Vol.] 2, Rzym 2015, s. 1579-1586.
70 Mydel R., „Rozwój struktury przestrzennej Miasta Krakowa”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1979; Mydel R., „Rozwój urbanistyczny Miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej”, Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków 1994.
71 Chwalba A., „Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1939 – 1945”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
72 „Kraków. Metropolia. Dylematy rozwoju”, red. J. Purchla, t. II, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017.
73 Motak M., „Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie”, Politechnika Krakowska, Kraków 2012.
74 Kopeć M., „Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji. Przykład Krakowa 2004 – 2017”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017.
75 Ziobro A., „Modelowe interpretacje przestrzennej struktury metropolitalnej w planach rozwoju Krakowa i jego regionu. Okres 1960-2010”, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2014.
76 Raporty Colliers International, Knight Frank, Magazyn “The City”.
77 Raporty Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych (ICSC), Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH).
78 Krakowski Rynek Nieruchomości, Kraków w liczbach, Raporty o stanie miasta Kraków.
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2. Idea centrów handlowych
2.1. Problem definicji
Powszechnie pojęcie centrum handlowego jest stosowane do określenia różnego
rodzaju obiektów zróżnicowanych pod względem powierzchni, kubatury i lokalizacji, w których
jest prowadzona działalność handlowa i usługowo-rozrywkowa. Myśląc o centrum handlowym
można rozważać pojedynczy sklep wielkopowierzchniowy i wielkokubaturowy lub miejsce,
w którym istnieje wiele punktów sprzedaży. Nazwa ta może jednocześnie określać przestrzeń
urbanistyczną i być tożsama z centrum miasta lub dzielnicy, skupiającym funkcje handlu i usług.
O szerokim zakresie tego pojęcia w języku potocznym świadczy różnorodność kwalifikowanych doń obiektów. Popularny serwis internetowy Google Maps wyświetla pod tym hasłem
szereg punktów handlowo-usługowych.79 Są one odmienne wielkością, formą i układem przestrzennym (Rys. 1).

Rys. 1. Wyrys z serwisu internetowego Google Maps po wyszukaniu hasła „centrum handlowe Kraków".
Źródło: https://www.google.com/maps (dostęp: 03.04.2020).

Wynika z tego, że w powszechnym rozumieniu termin centrum handlowe może oznaczać każdy obiekt lub obszar koncentrujący funkcje handlowe. Ta wieloznaczność powoduje
chaos w nomenklaturze, tym bardziej, że pojęcie to nie posiada uniwersalnej definicji.80

79 Przykładowo po wyszukaniu hasła „centrum handlowe Kraków” w serwisie internetowym Google Maps są wyświetlane następujące obiekty: „Galeria Krakowska” – współczesne centrum handlowe zlokalizowane w sąsiedztwie stacji kolejowej
Kraków Główny, Sukiennice – zabytkowy budynek handlowy z kramami wybudowany w okresie średniowiecza, z czasem przebudowywany, „Pasaż 13” – współczesny pasaż handlowy utworzony we wnętrzu historycznych kamienic przy Rynku Głównym,
„Jubilat” – dom handlowy z lat 60. XX wieku, stanowiący narożnik kwartału zabudowy w rejonie Mostu Dębnickiego, „Hala
Targowa” – obiekt handlowy, wybudowany na Grzegórzkach w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „przejście podziemne przy stacji kolejowej Kraków Główny” – tunel podziemny dla pieszych, zlokalizowany pod skrzyżowaniem, przy którym
mieszczą się różnego rodzaju punkty handlowe.
80 Na ten problem zwraca uwagę również Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), zaznaczając, że dotyczy on nie
tylko obszaru Polski i Europy, ale występuje na całym świecie. Źródło: „PRCH Retail Research Forum” Raport I poł. 2015 r.,
Polska Rada Centrów Handlowych, s. 6.
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W aktach prawnych obowiązujących w Polsce nie występuje zwrot centrum handlowe.
W terminologii prawnej, dotyczącej działalności komercyjnej zdefiniowano pojęcia: obiekt handlowy i powierzchnia sprzedaży.81 W latach 2007-2008 wyodrębniono termin wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, przyjmując jego minimalną powierzchnię sprzedaży powyżej 400 m2.82
Aktualnie termin ten nie obowiązuje, natomiast w zapisach prawnych występuje rozróżnienie
obiektów o powierzchni 2000 m2. Obydwa pojęcia pojawiają się również w nowych regulacjach
prawnych wprowadzonych w Polsce w związku z pandemią koronawirusa w 2020 roku.83
W polskim prawie jest stosowana definicja powierzchni sprzedaży, gdy tymczasem wielkość centrów handlowych jest najczęściej wyrażana poprzez powierzchnię najmu brutto (GLA),
co nie jest ze sobą tożsame. GLA to wartość normatywna, stosowana np. do wyliczenia kosztów
najmu, która obejmuje nie tylko powierzchnie przeznaczone do sprzedaży towarów i usług, ale
również pomieszczenia pomocnicze i wspólne.84 Natomiast powierzchnia sprzedaży, zgodnie
z ustawą, jest liczona wyłącznie w oparciu o ogólnodostępne powierzchnie przeznaczone do
sprzedaży.85 Takie rozróżnienie wprowadza chaos. Centrum handlowe może stanowić więcej
niż jeden budynek. W konsekwencji przyjęto, że do obliczenia powierzchni tego typu obiektu
stosuje się sumę powierzchni sprzedaży poszczególnych budynków.86
W statystyce publicznej także nie występuje określenie centrum handlowe. Główny
Urząd Statystyczny (GUS)87 stosuje szereg terminów, związanych z miejscami, w których jest
prowadzona działalność handlowa. Ich hierarchię i podział prezentuje Diagram 2.
Podstawową jednostkę handlową w Polsce stanowi punkt sprzedaży detalicznej, pod
którego pojęciem, według GUS, mieszczą się różnego rodzaju obiekty, w tym obiekty wielkopowierzchniowe.88 Pojęcie podrzędne stanowi sklep, będący ogólnodostępnym pomieszczeniem
przeznaczonym na cele handlowe. Tabela 1 zawiera wyjaśnienia terminów poszczególnych rodzajów sklepów w Polsce.

81

Według Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod pojęciem powierzchni sprzedaży rozumie
się „część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do
sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej,
itp.).” W definicji tej jednocześnie odwołano się i sprecyzowano termin obiekt budowlany. Źródło: Ustawa z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), art. 2., pkt 19.
82 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. 2007
nr 127 poz. 880) – akt uchylony.
83 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433) – akt uchylony;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491 z późniejszymi zmianami).
84 Można uogólnić, że jest to suma powierzchni przeznaczonej na wyłączny użytek najemcy do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym, np. powierzchnia sklepu, lokalu usługowego oraz pomieszczeń pomocniczych) oraz powierzchni
wspólnych. Definicja przyjęta na podstawie: http://komercyjne.pl/slownik,Powierzchnia+najmu+brutto, https://stevensonsystems.com/compendium/gross-leasable-area-gla (dostęp: 30.03.2020).
85 Źródło: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
717 z późn. zmianami), art. 2., pkt 19.
86 Na podstawie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 2016 r. oraz orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 2019 r. Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, II SA/Lu 694/15
- Wyrok WSA w Lublinie, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/61C44435FC (dostęp: 30.03.2020); II SA/Po 88/19 - Wyrok WSA
w Poznaniu, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9F7F2A6752 (dostęp: 30.03.2020).
87 Główny Urząd Statystyczny to centralny organ administracji rządowej podległy Prezesowi Rady Ministrów, który
zajmuje się zbieraniem i udostępnianiem danych statystycznych. Źródło: https://eks.stat.gov.pl/materialy/scenariusze/zasoby_gus/material.pdf (dostęp: 19.05.2020).
88 Ledwoń S., op. cit., ss. 51-51.
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Punkty sprzedaży detalicznej

Sklep

Sklep
powszechny

Sklep
wyspecjalizowany

Dom
handlowy
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Dom
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Supermarket
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Diagram 2. Hierarchia pojęć stosowanych przez GUS.
Opracowanie własne na podstawie GUS, źródło: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1_49,dziedzina.html (dostęp:03.04.2020).

Tabela 1. Wybrane pojęcia odnoszące się do rodzajów sklepów w Polsce.
TERMIN

DEFINICJA

Sklep
powszechny

Sklep prowadzący głównie sprzedaż towarów żywnościowych o powierzchni sal sprzedażowych
od 120 do 399 m2.

Sklep wyspecjalizowany

Sklep prowadzący sprzedaż towarów o określonym, specjalistycznym asortymencie.

Dom handlowy

Sklep wielodziałowy o powierzchni sal sprzedażowych od 600 do 1999 m2, prowadzący sprzedaż
różnego rodzaju towarów nieżywnościowych.

Dom towarowy

Sklep wielodziałowy o powierzchni sal sprzedażowych od 2000 m2, prowadzący sprzedaż różnego rodzaju towarów nieżywnościowych, mogący również prowadzić dodatkowo działalność
gastronomiczną i usługową.

Supermarket

Sklep samoobsługowy o powierzchni sprzedażowej od 400 do 2499 m2, prowadzący szeroki
asortyment towarów.

Hipermarket

Sklep samoobsługowy o powierzchni sprzedażowej od 2500 m2, prowadzący szeroki asortyment
towarów, zwykle z parkingiem samochodowym.

Opracowanie własne na podstawie słownika pojęć GUS, źródło: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1_49,dziedzina.html (dostęp:03.04.2020).

Centra handlowe, będące obiektami, w których znajduje się więcej niż jeden sklep są
przedmiotem zainteresowania różnych organizacji związanych z rynkiem nieruchomości. Dane
statystyczne na ich temat są publikowane również w wielu raportach branżowych i portalach
internetowych.89 Różnorodność określeń obiektów handlowych oraz problem sposobu liczenia
ich powierzchni utrudnia ich klasyfikację. W celu sprecyzowania tematyki niniejszej pracy niezbędne jest zdefiniowanie terminu centrum handlowe.
89 Wśród nich

można wymienić: RetailMap – wyszukiwarka powierzchni handlowych do wynajęcia w Polsce, udostępniona przez Colliers International, firmę oferującą usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, źródło: https://www.retailmap.pl/pl/; Knight Frank – międzynarodowa firma doradcza w dziedzinie nieruchomości źródło: https://www.knightfrank.com.pl/o-nas; Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH) - organizacja (stowarzyszenie) związane z branżą nieruchomości
handlowych w Polsce, w szczególności centrów handlowych i ulic handlowych. Jest krajowym odpowiednikiem i parterem Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych (ICSC). Została założona w 2003 roku. Źródło: https://prch.org.pl/pl/o-prch/misja-iglowne-cele (dostęp: 03.04.2020). Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych (ang. International Council of Shopping Centers, ICSC) to międzynarodowe stowarzyszenie handlowe zrzeszające instytucje i osoby związane z centrami handlowymi
i branżą nieruchomości handlowych. Zostało założone w 1957 roku. Źródło: https://www.icsc.com/who-we-are/our-mission
(dostęp: 03.04.2020).
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Pojęcie centrum handlowe pojawiło się w języku angielskim około lat 50. XX wieku.
W 1947 roku Urban Land Institute zdefiniował termin shopping center jako „grupa ujednoliconych architektonicznie obiektów handlowych, która jest zaplanowana, zrealizowana i zarządzana jako całość i powiązana poprzez lokalizację, rozmiar i rodzaj sklepów z obszarem handlowym, który obsługuje. Oferuje parking na miejscu, dostosowany do rodzaju i wielkości sklepów.”90 Z kolei American Society of Plannning Officials w raporcie z 1954 roku określiło shopping center jako „grupę sklepów detalicznych zaplanowanych i zaprojektowanych dla terenu, na
którym powstają, w oddaleniu od centralnej dzielnicy biznesowej, aby zaspokoić potrzeby zakupowe nowych, rozwijających się obszarów podmiejskich i peryferyjnych”.91
W języku angielskim centrum handlowe posiada kilka określeń: shopping center/centre,
shopping mall, mall.92 Terminy shopping centre i shopping mall można traktować jako synonimy, przy czym shopping centre jest częściej stosowane w Wielkiej Brytanii, a shopping mall,
mall i shopping center w USA.93
Powszechnie shopping centre oznacza:
•
•

„grupę sklepów ze wspólnym parkingiem”94,
„duży budynek lub grupę budynków zawierających wiele różnych sklepów”95.

Natomiast shopping mall i mall są definiowane jako:
•
•
•

„duży, zwykle zadaszony obszar handlowy, z wyłączonym ruchem samochodowym”96,
„bardzo duży budynek lub budynki, mieszczące wiele sklepów i restauracji, zwykle z miejscem do parkowania na zewnątrz”97,
„duży budynek lub grupa budynków zawierających wiele różnych sklepów”98.

Przytoczone definicje są nieprecyzyjne, zróżnicowane i bardzo ogólne. Można zauważyć, że centrum handlowe jest przeważnie rozumiane jako duży budynek lub grupa budynków, zawierających wiele sklepów.
Aktualnie ICSC posługuje się definicją terminu shopping center zbliżoną do przyjętej
przez Urban Land Institute w połowie XX wieku99, uznając, że jest to „grupa handlowych i innych
komercyjnych placówek, która jest zaplanowana, wybudowana, zarządzana i stanowi własność
jako pojedyncza nieruchomość, zazwyczaj posiadająca własny parking”100.

90 Kramer, Anita et al. Urban Land Institute. Retail Development. Washington, D.C.: ULI - the Urban Land Institute,
2008, źródło: https://gradstudents.wpcarey.asu.edu (dostęp: 03.04.2020).
91 American Society of Planning Officials, Information Report No. 59 “Site Design, Parking and Zoning for Shopping
Centers”, Chicago 37 Illinois 1954, źródło: https://www.planning.org/pas/reports/report59.htm (dostęp: 03.04.2020).
92 Twardzik M., „Centrum handlowe w procesie …”, op. cit., s. 13.
93 Cambridge Dictionary (online), źródło: https://dictionary.cambridge.org/ (dostęp: 03.04.2020).
94 Definicja na podstawie Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press,
źródło: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shopping-centre (dostęp: 03.04.2020).
95 Definicja na podstawie Cambridge Business English Dictionary © Cambridge University Press), źródło: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shopping-centre (dostęp: 03.04.2020).
96 Definicja na podstawie Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press,
źródło: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shopping-mall (dostęp: 03.04.2020).
97 Definicja na podstawie Cambridge Academic Content Dictionary © Cambridge University Press), źródło: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shopping-mall (dostęp: 03.04.2020).
98 Definicja na podstawie Cambridge Business English Dictionary © Cambridge University Press), tożsama z pojęciem
„shopping centre”, źródło: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shopping-mall (dostęp: 03.04.2020).
99 Została ona opracowana na podstawie badań w krajach Europy, zleconych przez ICSC w 2005 r.
Źródło: Rochmińska A., „Atrakcyjność łódzkich …”, op. cit., s. 25.
100 https://www.icsc.com/news-and-views/research/shopping-center-definitions (dostęp: 03.04.2020).
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Ta ujednolicona definicja jest elastyczna i dopuszcza występowanie różnic regionalnych i krajowych.101 Możliwość odmiennego rozumienia tego terminu wpływa na stosowaną klasyfikację
centrów handlowych w różnych częściach świata.102
W niektórych polskich źródłach literaturowych określenie centrum handlowe jest stosowane zamiennie z takimi terminami jak: ośrodek handlowy, obiekt wielofunkcyjny („mixeduse”)103, galeria handlowa.
Część badaczy nazwę ośrodek handlowy traktuje jako synonim współczesnego pojęcia
centrum handlowego.104 Mimo, że ośrodek handlowy bywa utożsamiany w literaturze z terminem „centrum handlowe”, to wydaje się, że określenie to posiada jednak szerszy wydźwięk,
który wynika z jego definicji słownikowej.105 Słowo ośrodek może oznaczać nie tylko budynek
lub zespół budynków, ale również dzielnicę, część miasta, a nawet miasto. Z tego względu
w niniejszej pracy ośrodek handlowy jest traktowany jako miejsce koncentrujące różne formy
działalności handlowej i nie jest utożsamiany z pojęciem centrum handlowego.
Określenie obiekt wielofunkcyjny oznacza kompleks, łączący różnorodne funkcje m.in.:
handlowe, biurowe, mieszkaniowe, hotelowe, rekreacyjne i inne, przy założeniu występowania
minimum trzech z nich.106 ICSC jako cechę wyróżniającą tego typu założenia wymienia zorientowanie na pieszych.107 PRCH nie zalicza obiektów wielofunkcyjnych do formatu centrum handlowego.108 Podobnie w niniejszej pracy obiekty wielofunkcyjne nie są utożsamiane z pojęciem
centrum handlowego.
Potocznie używane słowo galeria handlowa – najbardziej utożsamiane ze współczesnym
centrum handlowym – stanowi jeden z jego rodzajów, oznaczając „zamknięty budynek z zadaszonymi pasażami handlowymi”.109 Z kolei dla M. Twardzik tego typu obiekt charakteryzuje lokalizacja w obszarze śródmiejskim.110 Jednak współcześnie można spotkać podobne realizacje,
położone w różnych częściach miast.

101 M. Twardzik przytacza m. in. osiem definicji z różnych krajów europejskich (przyjętych przez organizacje poszczególnych państw, stanowiące ich krajowe odpowiedniki ICSC). Źródło: Twardzik M., „Centrum handlowe w procesie …”, op, cit.,
s. 15.
102 Podział ten został omówiony w Rozdziale 2.2.
103 Ilekroć w pracy jest używane pojęcie obiekt wielofunkcyjny oznacza to obiekt typu „mixed-use”. Określenie to
pochodzi z języka angielskiego i oznacza „łączenie zabudowy komercyjnej i mieszkaniowej; strefa do użytku komercyjnego
i mieszkaniowego” https://www.dictionary.com/browse/mixed-use (dostęp: 21.05.2020).
104 Wśród nich można wymienić: Jerzego Dietla, Małgorzatę Twardzik i Edwarda Maleszyka.
Jerzy Dietl stosuje zamiennie pojęcia „centrum handlowe” i „ośrodek handlowy”, definiując, że: „Ośrodek lub centrum
handlowe (…) jest to świadoma (planowa) forma koncentracji przestrzennej zakładów handlu detalicznego. Ośrodki te są bądź
to wkomponowane w układ urbanistyczny (nowe dzielnice i miasta), bądź też znajdują się na obrzeżach większych skupisk ludności, przy równoczesnym zapewnieniu dogodnych powiązań komunikacyjnych.” Źródło cytatu: Dietl J., „Handel we współczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, strategia”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991,
s. 78. Małgorzata Twardzik traktuje centrum handlowe jako potoczne określenie ośrodka handlowego. Na podstawie: Twardzik
M., „Centrum handlowe w procesie …”, op. cit., s. 16.
Edward Maleszyk ponadto precyzuje, że w polskich warunkach gospodarczych jako ośrodki handlowe można zakwalifikować zgrupowania 5 – 7 sklepów, zakładów gastronomicznych i usługowych. Na podstawie: Maleszyk E., op. cit., s. 75.
105 Słowo ośrodek oznacza m.in.: • „instytucję świadcząca określone usługi lub prowadząca określone prace; też: miejsce, w którym mieści się taka instytucja”; • „miejsce, wokół którego skupia się jakaś działalność”;
• „centralny punkt czegoś”. Źródło: Słownik języka polskiego PWN (online), źródło: https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 03.04.2020).
106 Ledwoń S., op. cit., s. 54.
107 Definicja przyjęta według ICSC na pierwszej branżowej konferencji na temat zabudowy wielofunkcyjnej w 2006 r.
Źródło: https://www.icsc.com/uploads/research/general/Mixed-use_Definition.pdf (dostęp: 21.05.2020).
108 Raport „PRCH Retail Research Forum” Raport I poł. 2015 r., Polska Rada Centrów Handlowych, ss. 8 – 9.
109 Według PRCH „galeria handlowa” stanowi jeden z typów centrów handlowych, określony inaczej jako „tradycyjne
/ konwencjonalne centrum handlowe”, a w USA zwany „mall”. Źródło: Raport „PRCH Retail Research Forum” Raport I poł. 2015
roku, Polska Rada Centrów Handlowych, s. 7.
110 Twardzik M., „Centrum handlowe w procesie …”, op. cit., s. 13.
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W niniejszej rozprawie przyjęto, za PRCH, że galeria handlowa jako podtyp centrum handlowego111 nie jest traktowana jako jego synonim.
W internetowej wersji Słownika języka polskiego PWN oraz Encyklopedii PWN112 nie występuje definicja centrum handlowego. W „Leksykonie urbanistyki i planowania przestrzennego” to pojęcie określono jako: „miejsce z dużym budynkiem o wielu sklepach i punktach usługowych i urządzeniami towarzyszącymi (np. parkingi); c. h. jest zwykle jednokondygnacyjne
z wewnętrznym przeszklonym pasażem, zazwyczaj lokalizowane w strefie podmiejskiej”.113
W literaturze przedmiotu114 są przytaczane różne definicje terminu centrum handlowe,
zgodnie z którymi jest to:
● „(…) Nowoczesny obiekt wielkopowierzchniowy o powierzchni kilku lub kilkunastu tysięcy
metrów”115;
● „Skupisko obiektów handlowych pod jednym dachem i na znacznej powierzchni, na której działalność handlowa miesza się z innymi funkcjami usługowymi, tworząc dominanty i kluczowe miejsca
konsumpcji współczesnego świata (największa forma koncentracji)” 116;
● „Starannie zaprojektowany zespół detalicznych placówek handlowo-usługowych, który jest planowany, budowany i zarządzany jako odrębna całość wraz z powierzchniami wspólnymi, w tym
z przyległym parkingiem”117;
● „Zgrupowanie różnorodnych detalicznych jednostek handlowych i usługowych, prowadzonych zazwyczaj przez różne przedsiębiorstwa, stanowiące całość pod względem handlowo-asortymentowo-usługowym, budowlano-architektonicznym i organizacyjno-administracyjnym, przystosowane do kompleksowej obsługi klientów” 118;
● „Nowoczesne zgrupowanie sklepów, zakładów gastronomicznych i usługowych, w którego skład
wchodzi co najmniej kilka sklepów prowadzonych przez różne przedsiębiorstwa, w tym sklep magnes, którym może być hipermarket, supermarket czy inny sklep typu „wygodny” (convenience)
i zakład gastronomiczny podstawowego żywienia. Stanowi całość pod względem handlowo-asortymentowo-usługowym, budowlano-architektonicznym i organizacyjno-administracyjnym, przystosowany jest przy tym do obsługi zmotoryzowanych nabywców. Ważnymi wymogami (…) są:
wyłączenie ruchu kołowego wewnątrz (…), istnienie parkingu, łatwa dostępność komunikacyjna,
klimat handlowy podkreślany elementami i urządzeniami rekreacyjnymi”119;
● „Większa liczba sklepów detalicznych znajdujących się na terenie specjalnie do tego przygotowanym, na wyznaczonym planie, w którego skład wchodzą miejsca użytku publicznego (jak parking)”120;

111

Inaczej zwane tradycyjnym centrum handlowym.
https://sjp.pwn.pl/, Encyklopedia PWN (online), źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/ (dostęp: 03.04.2020).
113 Saternus P., „Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego”, BEL Studio, Warszawa 2013, s. 62.
114 Przytoczne definicje wybrano sposród szeregu pojęć przytoczonych przez A. Rochmińską w: Rochmińska A.,
„Atrakcyjność łódzkich …”, op. cit., ss. 28-29.
115 Ciechomski W., „Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych” Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
116 Kaczmarek T., „Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej”, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2010.
117 Matysiak N., „Współczesne centra handlowe w Polsce”, Handel Wewnętrzny: marketing, rynek, przedsiębiorstwo,
nr 6, s. 29. Źródło: https://polona.pl/item/wspolczesne-centra-handlowe-w-polsce,MzA5NDM5MTM/3/#info:metadata (dostęp: 21.05.2020).
118 Mikołajczyk J., „Przestrzenne aspekty funkcjonowania handlu”, [w:] M. Sławińska (red.), Kompendium wiedzy
o handlu, PWE, Warszawa 2008, ss. 288-299.
119 Strużycki M., „Koncentracja handlu a współpraca producentów i dystrybutorów”, Instytut Rynku Wewnętrznego
i Konsumpcji, Warszawa 2000.
120 Tarondeau J., Xardel D., „Dystrybucja”, Assimi Polska, Kraków 1999.
112 Słownik języka polskiego PWN (online), źródło:
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● „Świadoma forma koncentracji przestrzennej placówek handlu detalicznego. Pod względem asortymentowym, budowlanym, architektonicznym i organizacyjno-administracyjnym stanowi ona całość przystosowaną do obsługi zmotoryzowanych klientów”121.

Definicje te są zbliżone do siebie. Zwracają uwagę na różne cechy w sposób ogólny, nie
precyzując jednoznacznych kryteriów.
PRCH opracowała szczegółowe wyznaczniki w formie pięciu cech definicyjnych, które
powinno reprezentować nowoczesne centrum handlowe:
•

Spójny, całościowy projekt inwestycyjno-architektoniczny,

•

Spójne zarządzanie obiektem przez jeden podmiot w zakresie jego rozwoju i funkcjonowania oraz kreowanie wizerunku centrum handlowego jako jednolitej całości,

•

Minimalna powierzchnia najmu brutto (GLA)122 – 5000 m2,

•

Różnorodny asortyment towarów i usług przy znaczącym udziale filii sieci handlowych i usługowych, np. danej marki odzieżowej, sieci kawiarni, itp., posiadających
wspólnego właściciela,

•

Dobór najemców umożliwiający ich synergicznie działanie, w większości skupionych
wokół kluczowego najemcy123,

•

Minimum 10 najemców124.

Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto następującą definicję centrum handlowego:
zwarty kompleks architektoniczno-urbanistyczny, który powstał według spójnego projektu
inwestycyjnego o funkcji głównie handlowej, będący budynkiem lub zespołem obiektów na
samodzielnej działce, o minimalnej powierzchni najmu brutto (GLA) 5000 m2 i powierzchni
sprzedaży większej niż 2000 m2, składający się z co najmniej 10 najemców wraz z parkingiem
dla klientów.

121

Olearczyk A., „Ośrodki handlowe”, Biblioteka UHWiU, Warszawa 1979.
Gross Leasable Area (GLA) to suma powierzchni przeznaczonej na wyłączny użytek najemcy do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym, np. powierzchnia sklepu, lokalu usługowego) oraz powierzchni wspólnych. Jest to inaczej „powierzchnia najmu netto powiększona o powierzchnie pomieszczeń pomocniczych danego najemcy”. Na podstawie: Twardzik
M., „Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury miasta”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 13; http://komercyjne.pl/slownik,Powierzchnia+najmu+brutto; https://stevensonsystems.com/compendium/gross-leasable-area-gla (dostęp: 30.03.2020).
123 Kluczowy najemca (ang. anchor tenant), inaczej sklep-kotwica – główny największy sklep lub inny zakład usługowy,
najbardziej przyciągający nabywców do centrum handlowego, stanowiący o jego sile, atrakcyjności i niepowtarzalnym wizerunku wśród innych zgrupowań sieci detalicznej na danym terenie. Źródło: Sondej T., „Handel we współczesnej gospodarce
[w:] Marketing w handlu, red. G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 27.
124 Raport „PRCH Retail Research Forum” Raport I poł. 2015 r., Polska Rada Centrów Handlowych, s. 6.
122
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2.2. Klasyfikacja centrów handlowych
W literaturze przedmiotu można spotkać różnorodne klasyfikacje centrów handlowych,
uzależnione od przyjętych kryteriów. Są klasyfikacje, których kryterium jest sposób zagospodarowania funkcjonalnego centrów handlowych związany z udziałem sklepu wielkopowierzchniowego i drobnych punktów handlowych lub np. lokalizacja w strukturze miasta względem
obszaru śródmiejskiego i powiązań komunikacyjnych.125 W stosowanych w literaturze typologiach jest zauważalna pewna niekonsekwencja, a kryteria podziału są nieostre.126 Próbę zestawienia przykładów najczęściej występujących podziałów tego rodzaju obiektów przytoczono
poniżej za M. Twardzik127 (Tabela 2).
Tabela 2. Podział centrów handlowych według wybranych kryteriów.
LP.

KRYTERIUM KLASYFIKACJI
SZCZEBEL LOKALIZACJI

1.

RODZAJE OŚRODKÓW HANDLOWYCH
• sąsiedzkie, lokalne, rejonowe, regionalne
• osiedlowe, dzielnicowe, ogólnomiejskie, regionalne
• lokalne, śródmiejskie, rejonowe (peryferyjne), regionalne

2.

ZAKRES DZIAŁANIA

• szeroko asortymentowe (wielofunkcyjne) i wyspecjalizowane (obsługujące określony segment rynku) oraz specjalnego przeznaczenia (np. na dworcach autobusowych, kolejowych)
• ośrodki hipermarketu, parki handlowe, tj. grupy super- i hipermarketów lub domów handlowych samoobsługowych o problemowych (specjalistycznym) profilu
branżowym, np. dla majsterkowiczów, spełniające również funkcje hurtowe

3.

STOPIEŃ DOPASOWANIA DO
OTOCZENIA RYNKOWEGO

• zintegrowane z zapleczem rynkowym i niezintegrowane z zapleczem rynkowym

4.

5.

CHARAKTER ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH
I PRZESTRZENNYCH

STOPIEŃ NOWOCZESNOŚCI
FORM HANDLU I USŁUG ORAZ
LICZBA MAGNESÓW OŚRODKA

• zakryte, częściowo zakryte, otwarte
• jednopoziomowe (jednokondygnacyjne), wielopoziomowe (wielokondygnacyjne)
• naziemne, podziemne, nadziemne
• budowane od podstaw, adaptowane częściowo, adaptowane całościowo
• w kształcie prostokąta, litery L, T, U, w kształcie dziedzińca, promenady,
warstwowe, sektorowe
• nowoczesne (nowej generacji), współczesne (standardowe), klasyczne
• jednomagazynowe (np. wokół hipermarketu) i wielomagazynowe (z kilkoma hipermarketami, domami towarowymi handlowymi, multipleksami, centrum rekreacji i rozrywki, itp.)

Źródło: Twardzik M., „Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury miasta”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ss. 39-40.

125

Rochmińska A., „Atrakcyjność łódzkich …”, op. cit., ss. 34-36.
Ibidem, s. 36.
127 W klasyfikacji centrów handlowych M. Twardzik traktuje określenia: centrum handlowe i ośrodek handlowy jako
126

tożsame.
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W klasyfikacji opracowanej przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych (ICSC) podstawowy podział odnosi się do form układu przestrzennego centrów handlowych. Rozróżniono
w nim 2 konfiguracje:
• „zamknięte centrum handlowe” (inaczej konwencjonalne/tradycyjne centrum handlowe/galeria handlowa, ang. enclosed shoppping center/mall) - stanowi budynek, w którym
alejki i pozostałe przestrzenie „półpubliczne”, łączące poszczególnych najemców, znajdują
we wnętrzu obiektu;
• „otwarte centrum handlowe” (ang. open-air shopping center, strip center) - stanowi budynek lub kompleks budynków, w których poszczególne lokale handlowo-usługowe są dostępne z zewnątrz. W tym przypadku alejki handlowe pomiędzy poszczególnymi sklepami są
zlokalizowane w otwartej, niezadaszonej (lub częściowo zadaszonej) przestrzeni wokół budynku lub między budynkami.128
ICSC jako organizacja handlowa w 1999 roku przyjęła ogólną klasyfikację centrów handlowych, biorąc pod uwagę, poza układem przestrzennym, rodzaj oferty, wielkość i obszar
wpływu. W oparciu o wymienione kryteria rozróżniła 8 typów obiektów (Tabela 3).
Tabela 3. Ogólna klasyfikacja centrów handlowych opracowana przez ICSC z 1999 r.
WIELKOŚĆ129

OBSZAR WPŁYWU130

CENTRUM SĄSIEDZKIE
(Neighborhood Center)

małe

sąsiedzki

CENTRUM OSIEDLOWE
(Community Center)

małe, średnie

sąsiedzki

CENTRUM REGIONALNE
(Regional Center)

duże

lokalny

bardzo duże

lokalny, regionalny

TYP

CENTRUM SUPERREGIONALNE
(Superregional Center)

CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENNA
• otwarte c. h. (bez wewnętrznych, krytych alejek) – układ liniowy
• możliwość wspólnego zadaszenia witryn
• otwarte c. h. – układ liniowy, w kształcie
litery „L” lub „U”
• zamknięte c. h. (z wewnętrznymi, krytymi
alejkami),
• parkingi na zewnątrz
• zamknięte c. h., często wielopoziomowe

• bogaty wystrój
• wysoka jakość zagospodarowania terenu
małe
lokalny
• lokalizacja w obszarach handlowych o wysokim poziomie dochodów
POWER CENTER
średnie, duże
sąsiedzki, lokalny • nie określono
• ujednolicony tematycznie wystrój
CENTRUM TEMATYCZNE/
• lokalizacja w obszarach zurbanizowanych
ROZRYWKOWE
małe
brak danych
• lokalizacja w adaptowanych budynkach histo(Theme/Festival Center)
rycznych
• zamknięte lub otwarte c. h. lub zespół budynków przypominający strukturę miaCENTRUM WYPRZEDAŻOWE
małe, średnie
ponadregionalny
steczka
(Outlet Center)
• lokalizacja w obszarach wiejskich i turystycznych
Opracowanie własne na podstawie “ICSC Shopping Center Definitions. Basic Configurations and Types”, International Council
of Shopping Centers, USA 1999, ss. 2-3.
CENTRUM MODY/
SPECJALISTYCZNE
(Fashion/Specialty Center)

128

Raport „PRCH Retail Research Forum” Raport I poł. 2015 r., Polska Rada Centrów Handlowych, s. 6.
Przyjęto następujący podział: małe (2 800 – 23 200 m2), średnie (23 200 – 37 000 m2), duże (37 000 – 74 000 m2),
bardzo duże (≥ 74 000 m2).
130 Przyjęto następujący podział: sąsiedzki (≤ 10 km), lokalny (≤ 25 km), regionalny (≤ 40 km), ponadregionalny (≤ 120
km).
129
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Podział ten opierał się głównie na analizie amerykańskich centrów handlowych. Ze względu na
różnice występujące w innych obszarach świata, ICSC opracowała szczegółową klasyfikację, dla
4 regionów: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (Diagram 3), Kanada (Diagram 4), Azja i Pacyfik (Diagram 5) oraz Europa (Diagram 6). Chociaż stosowane kryteria są mało precyzyjne, we
wszystkich przypadkach występuje podział na centra tradycyjne i specjalistyczne.
W niektórych obszarach (z wyjątkiem Europy) wprowadzono dodatkowe kategorie obiektów,
sklasyfikowane w następujących grupach: inne, wielofunkcyjne, hybrydowe, celowane i freestanding stores.
Tradycyjne centra handlowe, które oferują najbardziej różnorodny asortyment zróżnicowano głównie pod względem wielkości. Centra specjalistyczne, w których asortyment jest
ograniczony do pewnej kategorii produktów i usług lub do określonej grupy klientów, podzielono według oferty handlowej. Power Center wyróżnia obecność głównego, dużego najemcy,
zwanego sklepem kotwicą. Centra specjalne składają się głównie ze sklepów specjalistycznych
oraz niewielkich najemców.131 Centra luksusowe mieszczą ekskluzywne sklepy, usługi gastronomiczne i rozrywkowe. Centra wyprzedażowe charakteryzują produkty sprzedawane po obniżonych cenach. Centra tematyczne (rozrywkowe) oferują usługi związane z funkcjami rekreacyjnymi, turystycznymi, handlowymi i rozrywkowymi. Centra branżowe zawierają sklepy prezentujące jeden rodzaj produktów i usług, które nie mogą dotyczyć gastronomii lub produktów
żywnościowych i mody. W USA dodatkowo wyróżniono centra celowane, które są zlokalizowane w strefach okołolotniskowych, najczęściej na peryferiach. W Kanadzie wyodrębniono:
centra hybrydowe, posiadające cechy charakterystyczne zarówno dla tradycyjnych centrów
handlowych jak i specjalistycznych, centra wielofunkcyjne oraz tzw. freestanding stores. Z kolei
w rejonie Azji i Pacyfiku do kategorii innych centrów handlowych zaliczono domy handlowe.
Klasyfikacje regionalne opierają się głównie na zróżnicowaniu asortymentu oraz wielkości centrów handlowych. Charakterystyka przestrzenna tego typu obiektów nie została wyszczególniona. Układ przestrzenny oraz lokalizacja nie są jednoznacznie powiązane z typem centrum
handlowego. Zauważono, że niektóre formaty centrów handlowych częściej występują w postaci centrów otwartych lub zamkniętych. Ich lokalizacja w strukturze miasta jest również zróżnicowana. Obiekty te mogą występować zarówno w jego centrum jak i na peryferiach (Tabela
4). Jednym z wyróżników lokalizacyjnych jest położenie w pobliżu głównych dróg czy węzłów
komunikacyjnych (Tabela 4).
Klasyfikacja ICSC ma charakter ogólny i dotyczy większości przypadków. Nie stanowi podziału obligatoryjnego i całościowego.

131

Nie występuje główny, duży najemca, tzw. sklep kotwica.
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Klasyfikacja dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
CENTRA HANDLOWE W USA

UNIWERSALNE

SUPERREGIONALNE
(> 75 000 m2 GLA)
REGIONALNE
(37 000 - 75 000 m2 GLA)

OSIEDLOWE
(12 000 - 37 000 m2 GLA)

SĄSIEDZKIE
(3 000 - 12 000 m2 GLA)

SPECJALISTYCZNE

CELOWANE

POWER CENTER
(23 000 - 56 000 m2 GLA)

LOTNISKOWE
(7 000 - 28 000 m2 GLA)

LUKSUSOWE
(14 000 - 46 000 m2 GLA)

WYPRZEDAŻOWE
(5 000 - 37 000 m2 GLA)

TEMATYCZNE
(7 000 - 23 000 m2 GLA)

PASMOWE / LOKALNE
(< 3 000 m2 GLA)

Diagram 3. Klasyfikacja amerykańskich centrów handlowych wg ICSC.
Opracowanie własne na podstawie „U.S. Shopping Center Classification and Typical Charakteristic”, źródło:
https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/US-Shopping-Center-Definition-Standard.pdf (dostęp: 06.04.2020).

Klasyfikacja dla Kanady

CENTRA HANDLOWE W KANADZIE

TRADYCYJNE

SPECJALISTYCZNE

HYBRYDOWE
(> 23 000 m2 GLA)

WIELOFUNKCYJNE
(> 5 000 m2 GLA,
min. 3 jednostki handlowe)

FREESTANDING STORES

SUPERREGIONALNE
(> 74 000 m2 GLA)

POWER CENTER
(9 000 - 90 000 m2 GLA)

POJEDYNCZY SKLEP

REGIONALNE
(28 000 - 74 000 m2 GLA)

WYPRZEDAŻOWE
(5 000 - 37 000 m2 GLA)

WIELOSKLEPOWY

OSIEDLOWE
(9 000 - 37 000 m2 GLA)

SĄSIEDZKIE
(4 000 - 9 000 m2 GLA)

LOKALNE
(1 000 - 4 000 m2 GLA)

Diagram 4. Klasyfikacja kanadyjskich centrów handlowych według ICSC.
Opracowanie własne na podstawie „Canada Shopping-Center Classification and Typical Characteristics”, źródło:
https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/Canada_Shopping_Center_Definition_Standard_v2.pdf (dostęp:
06.04.2020).
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Klasyfikacja dla rejonu Azji i Pacyfiku
CENTRA HANDLOWE W REJONIE AZJI I PACYFIKU

TRADYCYJNE

INNE

SPECJALISTYCZNE

MEGA
(>140 000 m2 NLA)

SPECJALNE
(< 46 000 m2 NLA)

SUPERREGIONALNE
(74 000 - 140 000 m2 NLA)

ROZRYWKOWE
(< 46 000 m2 NLA)

REGIONALNE
(46 000 - 74 000 m2 NLA)

POWER CENTER
(> 5 000 m2 NLA)

SUBREGIONALNE
(19 000 - 46 000 m2 NLA)

WYPRZEDAŻOWE

SĄSIEDZKIE
(2 000 - 19 000 m2 NLA)

DOM HANDLOWY

JEDNOBRANŻOWE
(< 46 000 m2 NLA)
PRZYWĘZŁOWE
(> 5000 m2 NLA)

Diagram 5. Klasyfikacja centrów handlowych z obszaru Azji i Pacyfiku według ICSC.
Opracowanie własne na podstawie: „Asia Shopping Center Classification and Typical Characteristics”, źródło:
https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/Asia-Shopping-Center-Definition-Standard.pdf (dostęp: 06.04.2020).

Klasyfikacja dla Europy

CENTRA HANDLOWE W EUROPIE

TRADYCYJNE

BARDZO DUŻE
(> 80 000 m2 GLA)

DUŻE
(40 000 - 79 999 m2
GLA)

ŚREDNIE
(20 000 - 39 999 m2
GLA)

SPECJALISTYCZNE

MAŁE
(5 000 - 19 999 m2
GLA)

PARK HANDLOWY
(POWER CENTER)

WYPRZEDAŻOWE
(> 5000 m2 GLA)

TEMATYCZNE
(> 5 000 m2 GLA)

Podstawowe

Duże
(> 20 000 m2 GLA)

Związane z rozrywką

Ponadpodstawowe

Średnie
(10 000- 19 999 m2
GLA)

Nie związane
z rozrywką

Małe
(5000 - 9 999 m2 GLA)

Diagram 6. Klasyfikacja europejskich centrów handlowych wg ICSC.
Opracowanie własne na podstawie „Europe Shopping Center Classification and Typical Characteristics”, źródło:
https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/Europe-Shopping-Center-Definition-Standard.pdf (dostęp:
06.04.2020).
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Tabela 4. Charakterystyka przestrzenna poszczególnych typów centrów handlowych.
REGION

Celowane

Lotniskowe
Superregionalne

UKŁAD PRZESTRZENNY
Zamknięte
Zamknięte
Otwarte o układzie rzędowym,
w kształcie litery L lub U
Nie określono
Otwarte o układzie rzędowym,
w kształcie litery L lub U
Nie określono
Nie określono
Nie określono
W przypadku terenów silnie zurbanizowanych może powstać w wyniku adaptacji historycznych budynków
Nie określono
Zamknięte

Tradycyjne

Regionalne
Osiedlowe
Sąsiedzkie
Lokalne
Power Center
Wyprzedażowe
-----------------------------------------

Zamknięte
Otwarte / zamknięte
Otwarte
Otwarte
Otwarte
Otwarte / zamknięte
Nie określono
Nie określono

Pojedynczy sklep
Wielosklepowe
Mega
Superregionalne
Regionalne
Subregionalne
Sąsiedzkie
Specjalne

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono

Rozrywkowe
Power Center
Wyprzedażowe
Jednobranżowe
Przywęzłowe

Otwarte / zamknięte
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono

Dom handlowy
Bardzo duże
Duże
Średnie
Podstawowe

Nie określono
Zamknięte / otwarte
Zamknięte / otwarte
Zamknięte / otwarte
Nie określono

USA

Uniwersalne

KANADA

Specjalistyczne

Specjalistyczne
Hybrydowe
Wielofunkcyjne
Freestanding stores

AZJA - PACYFIK

Tradycyjne

Specjalistyczne

Inne

Tradycyjne

TYP
Superregionalne
Regionalne
Osiedlowe
Sąsiedzkie
Pasmowe/lokalne
Power Center
Luksusowe
Wyprzedażowe
Tematyczne

EUROPA

Małe

Specjalistyczne

Ponadpodstawowe
Park handlowy
Wyprzedażowe
Związane
Tema- z rozrywką
tyczne Niezwiązane
z rozrywką

LOKALIZACJA
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono

Strefa okołolotniskowa
W sąsiedztwie tras transportu
zbiorowego oraz głównych dróg,
w szczególności autostrad
Obszar śródmiejski
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Tereny miast i wsi
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Dzielnice biznesowe, kompleksy
zabudowy wielofunkcyjnej
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Nie określono
Węzły komunikacyjne, np. w sąsiedztwie lotnisk, głównych stacji
kolejowych i dworców autobusowych
Nie określono

Otwarte
Zamknięte / otwarte
Nie określono

Większy obszar handlowy, centrum miasta
Peryferia miasta, tereny podmiejskie
Nie określono
Nie określono
Nie określono

Nie określono

Nie określono

Nie określono

Opracowanie własne na podstawie szczegółowej klasyfikacji ICSC dla poszczególnych regionów świata.
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Na podstawie klasyfikacji ICSC, Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) opracowała
systematykę centrów handlowych dla Polski. Wyróżnia ona 3 podstawowe formaty: tradycyjne
centrum handlowe, park handlowy i centrum wyprzedażowe, tzw. „outlet” (Diagram 7).
CENTRA HANDLOWE W POLSCE

TRADYCYJNE CENTRUM HANDLOWE
(GALERIA HANDLOWA)

BARDZO DUŻE
(> 80 000 m2 GLA)

DUŻE
(40 000 - 80 000 m2 GLA)

PARK HANDLOWY

CENTRUM WYPRZEDAŻOWE
Outlet
(≥ 5000 m2 GLA)

DUŻY
[POWER CENTER]
(> 20 000 m2 GLA)

MAŁY
(5 000 - 20 000 m2 GLA)

ŚREDNIE
(20 000 - 40 000 m2 GLA)

MAŁE
(5 000 - 20 000 m2 GLA)

Diagram 7. Klasyfikacja centrów handlowych w Polsce według Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH).
Opracowanie własne na podstawie: Raport „PRCH Retail Research Forum” Raport I poł. 2015 r., Polska Rada
Centrów Handlowych.

W Polsce centrum tradycyjne zwane inaczej galerią handlową, stanowi budynek, w którym przestrzeń wspólna jest urządzona jako wewnętrzny pasaż, przypominający pieszą ulicę.132
Należy do kategorii zamkniętych centrów handlowych. Tego typu obiekty są lokalizowane
w różnych częściach miasta. Oferują różnorodny asortyment towarów i usług. Park handlowy
tworzy kompleks budynków lub budynek, w których wejścia do poszczególnych lokali znajdują
się od strony ulicy lub wspólnego parkingu. Obiekty te nie zawierają wewnętrznych, zadaszonych alejek133. Stanowią otwarte centra handlowe. Podzielono je na 2 typy, ze względu na powierzchnie i obecność głównego najemcy.134 Centrum wyprzedażowe, które przestrzennie
może być otwarte lub zamknięte, oferuje towary po niższych cenach. Niektóre centra handlowe
mogą łączyć cechy różnych formatów.
Równolegle w Polsce istnieją obiekty, które przypominają centra handlowe, jednak posiadają tylko część ich „cech definicyjnych”135, dlatego nie są do nich zaliczane.
KRYTERIA PODZIAŁU PRZESTRZENNEGO
Podstawowy podział centrów handlowych pod względem przestrzennym wyróżnia
obiekty otwarte i zamknięte. Kryterium stanowi, w tym przypadku, sposób kształtowania przestrzeni pomiędzy poszczególnymi lokalami usługowo-handlowymi, ich układ i dostępność. Na

132

Raport „PRCH Retail Research Forum” Raport I poł. 2015 r., Polska Rada Centrów Handlowych, s. 7.
Ibidem, s. 7.
134 Duży park handlowy (> 20 000 m2 GLA), zwany również power center wyróżnia obecność głównego, dużego najemcy, tzw. big box, którym może być wolnostojący hipermarket lub specjalistyczny, wielkopowierzchniowy obiekt handlowy.
Mały park handlowy (do 20 000 m2 GLA) charakteryzuje szeregowy układ lokali dostępnych ze wspólnego parkingu. Źródło:
Raport „PRCH Retail Research Forum” Raport I poł. 2015 r., Polska Rada Centrów Handlowych, ss. 7 - 8.
135 Cechy definicyjne, wskazane przez PRCH, zostały przytoczone w rozdziale 2.1 Problem definicji.
133

świecie spotyka się szerokie spektrum form przestrzennych, w których łączą się obydwa rozwiązania, wobec czego klasyfikacja ta jest niewystarczająca.
Autorka proponuje następującą typologię w aspekcie układu przestrzennego:
CENTRA HANDLOWE

JEDNOOBIEKTOWE

WIELOOBIEKTOWE

ZAMKNIĘTE

OTWARTE

OTWARTE
HYBRYDOWE
HYBRYDOWE

Diagram 8. Rodzaje centrów handlowych pod względem układu przestrzennego.
Opracowanie własne.

Głównym kryterium przyjętego podziału jest liczba budynków wchodzących w skład centrum handlowego, zgodnie z którym dzielą się one na jednoobiektowe i wielkoobiektowe.
W ramach tego podziału rozróżniono centra otwarte i zamknięte, uzupełniając je o rozwiązania
hybrydowe, łączące rozwiązania charakterystyczne dla obu typów. Seria przykładów poniżej pokazuje szczegółowo, na czym polega charakterystyka przestrzenna poszczególnych typów.
WYBRANE PRZYKŁADY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW CENTRÓW HANDLOWYCH
1. CENTRUM HANDLOWE JEDNOOBIEKTOWE ZAMKNIĘTE

Fot. 1. Centrum handlowe „Galeria Krakowska”,
Kraków, Polska. Fot.: autor, 2019.

Fot. 2. Centrum handlowe „Galeria Krakowska" – widok
satelitarny. Źródło: Google Earth (dostęp: 21.09.2020).

„Galeria Krakowska” została zaprojektowana jako pojedynczy budynek z wewnętrznymi pasażami i placami połączonymi schodami ruchomymi. Lokale handlowe i usługowe są dostępne wyłącznie z wnętrza obiektu. Pasaż tworzy wysokiej jakości przestrzeń półpubliczną
o ograniczonej dostępności, która przypomina zadaszone piesze ulice miejskie. Dodatkowo
zapewnia dojście do węzła komunikacji zbiorowej. Centrum handlowe oferuje 2 parkingi
wewnętrzny, dwupoziomowy z parkingiem na dachu oraz zewnętrzny, ogólnodostępny nad
peronami stacji kolejowej.
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2. CENTRUM HANDLOWE JEDNOOBIEKTOWE OTWARTE

Fot. 3. Centrum handlowe „Fashion Arena Prague
Outlet", Praga, Czechy. Fot.: autor, 2018.

Fot. 4. Centrum handlowe „Fasion Arena Prague
Outlet" – widok satelitarny. Źródło: Google Earth
(dostęp: 21.09.2020).

„Fashion Arena Prague Outlet” w Pradze stanowi budynek uformowany w kształcie pierścienia z atrialnym dziedzińcem, pełniącym funkcję parkingu. Wejścia do większości lokali są dostępne z dziedzińca. Pasaż w formie zadaszonej, urządzonej przestrzeni publicznej jest oddzielony od parkingu pasem zieleni komponowanej. W południowej części dziedzińca urządzono teren zieleni z placem zabaw. Jest to przestrzeń rekreacyjna, stanowiąca atrakcyjną
przestrzeń publiczną w ramach obszaru centrum handlowego.
3. CENTRUM HANDLOWE JEDNOOBIEKTOWE HYBRYDOWE

Fot. 5. Park handlowy „Futura Park Kraków”, Kraków, Polska. Fot.: autor, 2018.

Fot. 6. Park handlowy „Futura Park Kraków" –
widok satelitarny. Źródło: Google Earth (dostęp:
21.09.2020).

„Futura Park Kraków” posiada cechy zarówno centrum otwartego jak i zamkniętego. Zostało
zrealizowane w formie wolnostojącego budynku, otoczonego naziemnymi parkingami. Część
sklepów w poziomie parteru jest dostępnych z ciagu pieszego poprowadzonego wzdłuż
parkingu. Pozostałe są powiązane pasażami wewnątrz obiektu, stanowiącymi przestrzeń
półpubliczną z miejscem do odpoczynku przy głównym wejściu do budynku. Na zewnątrz
obiektu przeważają przestrzenie komunikacyjne bez wydzielonych ciągów pieszych.
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4. CENTRUM HANDLOWE WIELOOBIEKTOWE OTWARTE

Fot. 7. Park handlowy „Zielony Targówek”, Warszawa,
Polska. Fot.: autor, 2018.

Fot. 8. Park handlowy „Zielony Targówek” – widok
satelitarny. Źródło: Google Earth (dostęp:
30.09.2020).

„Zielony Targówek” tworzy kompleks budynków handlowych, w których poszczególne sklepy
są dostępne z ogólnodostępnej przestrzeni z zewnątrz obiektów. Witryny poszczególnych
sklepów posiadają wspólne zadaszenie. Pomiędzy budynkami znajdują się naziemne parkingi
oraz urządzone tereny zieleni z placem zabaw. Występuje zarówno zieleń niska, jak
i pojedyncze niskopienne drzewa. Pomiędzy budynkami przeważają przestrzenie
komunikacyjne i przechodnie bez miejsc do zatrzymania się, z wyjątkiem obszaru placu
zabaw.
5. CENTRUM HANDLOWE WIELOOBIEKTOWE HYBRYDOWE

Fot. 9. Centrum handlowe „Ruhr Park", Bochum.
Źródło:
https://www.unibail-rodamco-westfield.de/en/portfolio/ruhr-park/
(dostęp:
21.09.2020).

Fot. 10. Centrum handlowe „Ruhr Park" – widok satelitarny. Źródło: Google Earth (dostęp: 21.09.2020).

„Ruhr Park” tworzy zespół budynków, w których wejścia do części lokali są rozmieszczone
wzdłuż niezadaszonych lub częściowo zadaszonych pieszych alejek, stanowiących atrakcyjną
przestrzeń publiczną. Budynki mieszczą zarówno pojedyczne sklepy, jak i zgrupowania
mniejszych lokali handlowo-usługowych. Niektóre obiekty posiadają wewnętrzne pasaże
łączące poszczególne sklepy przestrzenią półpubliczną.
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2.3. Geneza centrów handlowych
2.3.1 Historyczne ośrodki handlu i prekursorzy centrum handlowego
Handel towarzyszył strukturom osadniczym od zarania136. Miasta powstawały m.in. na
przecięciu szlaków kupieckich, stanowiąc ośrodki wymiany towarów. Ważnym miejscem aktywności społecznej, koncentrującym handel, była w nich przestrzeń publiczna. W czasach starożytnych szczególną rolę odgrywały agora w Grecji i forum w Rzymie.137 W średniowiecznej
Europie rozwinęły się targowiska i rynki, na których regularnie organizowano targi138 i jarmarki139. Rynek miast lokacyjnych stanowił centralny obszar, w obrębie którego lokalizowano
ważne instytucje miejskie, jak: ratusz, kościół farny czy kramy handlowe.140 W strefie kultury
islamskiej miejscem, w którym skupiało się życie gospodarcze i społeczne miasta był bazar.141
Jednym z bardziej znanych jest Wielki Bazar w Stambule (Fot. 11), który stanowi pierwszą, planowaną dzielnicę handlową.142 W języku potocznym terminy targ, jarmark i bazar są często stosowane zamiennie143, chociaż oznaczają obszary o różnej wielkości i strukturze. Przestrzenie te
były istotnym elementem tkanki miejskiej.
Wraz z rozwojem handlu powstawały w miastach budynki, które służyły wymianie towarów i usług. Najstarsze tego typu budowle pochodzą z czasów kultury minojskiej.144 Obiektem,
który w antycznej Grecji pełnił funkcje handlowe była stoa145 (Fot. 12).

136 Turecka osada Catalhouk, stanowiąca ośrodek handlowy, powstała w 7000 r. p.n.e. Targowisko w centrum
greckich Teb zrealizowano ok. 1500 p.n.e. Źródło: Graham W., op. cit., s. 233.
137 Były to centralne place, które poza pełnieniem funkcji handlowych stanowiły miejsce obrad obywateli oraz innych
aktywności społecznych.
138 Słowo „targ” oznacza zarówno wydzielone miejsce targowe, jak i samą czynność, polegającą na wymianie towaru.
Źródło: Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN. Źródło: https://sjp.pwn.pl/slowniki/targ.html (dostęp: 16.04.2020).
139 Termin „jarmark” pochodzi z języka niemieckiego („Jahrmarkt”) i oznacza „doroczny targ”, skupiający ludzi przybywających w celu wymiany towarów. Źródło: Słownik wyrazów obcych PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1978.
140 Samsonowicz H., „Życie miasta średniowiecznego”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2017, ss. 50-51.
141 Słowo „bazar” pochodzi z języka perskiego („bāzār”) i oznacza w dosłownym tłumaczeniu „targowisko”. Określenie
to odnosi się do wydzielonej przestrzeni handlowej – krytej ulicy, placu lub dzielnicy miasta – charakterystycznej dla miast
muzułmańskich. W literaturze słowo suk („sūq”), które pochodzi z języka arabskiego, bywa niejednokrotnie traktowane jako
synonim bazaru. Jednak niektórzy badacze rozróżniają te pojęcia, definiując suk jako ulice handlowe z ciągami sklepów, a bazar
jako sieć takich uliczek wraz z otaczającą zabudową. Źródło: Łęcka I., „Bazar – centrum tradycyjnego krajobrazu kulturowego
krajów Islamu”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 38, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, s. 10; Zuzańska-Żyśko E., „Fizjonomia miast arabskich”, Acta Geographica Silesiana, t. 3, 2008, s. 65; Słodczyk
J., „Struktura przestrzenna miasta islamskiego”, [w:] „W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego”, A. Barska, K. Minkner, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 31; Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007, s. 38.
142 Coleman P., op. cit., s. 50.
143 Malinowska M., „Targowiska w Polsce – schyłek czy rozkwit?”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 302, Katowice 2016, s. 109 – 122.
144 Na Krecie znajdują się ślady archeologiczne „późno minojskiej zabudowy miejskiej z agorami, gdzie przynajmniej
wzdłuż jednej strony placu znajdował się rząd pomieszczeń sklepowo-magazynowych poprzedzonych podcieniem z rzędem podpór, stanowiących budowlę w rodzaju portyku, rozwiniętego później jako typ budowli w architekturze greckiej”. Źródło: Omilanowska M., „Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej”, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
2004, s. 30.
145 Stoa – „rodzaj jedno lub dwupiętrowej kolumnady, była wczesnym centrum handlowym i często otaczała plac targowy. Przy tylnej ścianie mieściły się małe sklepy, a otwarta kolumnada od frontu stanowiła cienistą promenadę dla kupujących
i pozostałych pieszych.” Źródło: Davidson Cragoe C., „Jak czytać architekturę? Najważniejsze informacje o stylach i detalach”,
Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2010, s. 20. Słownik terminologiczny sztuk pięknych definiuje stoę jako: „budowla halowa,
mająca od frontu kolumnadę, z tyłu zamkniętą ścianą (często z drzwiami prowadzącymi do dobudowanych magazynów i składów), występująca od V w. p. n. e.; w miastach hellenistycznych stoę obiegały cztery boki rynku, tworząc rodzaj perystylu”.
Źródło: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 389.
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W europejskich miastach starożytnych i średniowiecznych występowały również hale targowe,
jak np. Hale Trajana w Rzymie (Fot. 13) z początku II wieku n.e. czy sukiennice146 w Ypres. Te
ostatnie, wzniesione na przełomie XIII/XIV wieku, stanowią jeden z największych obiektów
o funkcji handlowej i administracyjnej średniowiecznej Europy. Budynek ten w kształcie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem, mieścił się na rynku w centrum miasta (Fot. 14).147 Pełnił
funkcję ratusza oraz średniowiecznej hali targowej. Rodzimym przykładem z okresu średniowiecza są krakowskie Sukiennice, zbudowane w 1358 roku, częściowo w miejscu murowanych, XIIIwiecznych kramów, tzw. Bolesławowych. Sukiennice uzyskały wtedy formę ceglanej hali o długości ponad 100 m.148 Równolegle do budynku, po jego wschodniej stronie wzniesiono Kramy
Bogate i Żelazne, a od zachodu m.in. Szewskie.149 W latach 1390 – 1404 Sukiennice zostały
zmodernizowane według planów Marcina Lindentoldego, uzyskując formę monumentalnego,
gotyckiego gmachu.150 Po licznych, kolejnych przebudowach151 obecna forma Sukiennic
(Fot. 15) wyraźnie różni się od wyglądu budowli gotyckiej. W średniowiecznych miastach europejskich tego typu obiekty były sytuowane w rejonie centralnego placu handlowego, rynku. Stanowiły pewnego rodzaju dominantę, wokół której koncentrowało się życie miejskie. Niejednokrotnie łączyły w sobie różne funkcje handlowe, administracyjne i sądownicze. W miastach kultury islamskiej również rozwinął się podobny rodzaj budowli – bedestan152 – przeznaczonej do
sprzedaży kosztownych towarów (Fot. 16).
W okresie XV - XVII wieku w Europie realizowano hale targowe, kramy, jatki i domy kupieckie, łączące funkcje handlowe i mieszkalne. W tym czasie powstała także giełda – budowla
wielofunkcyjna, w której lokalizowano sklepy detaliczne.153 Jej forma przestrzenna była na tyle
otwarta, że umożliwiała późniejsze przekształcenia, czego przykładem jest „Royal Exchange”
w Londynie (Fot. 18) z lat 1566 – 1568 zaadaptowana w 2001 roku na centrum handlowe.154
W XVIII wieku pojawił się inny typ obiektu handlowego – zadaszony targ. Przykładem jest „Covered Market” w Oxfordzie, wybudowany 1774 roku według projektu Johna Gwynn (Fot. 17).
Formą przypominał zadaszony rynek ze stoiskami kupieckimi wzdłuż równoległych alejek.155

146

Sukiennice to budynek, w którym handlowano suknem, mieszczący kramy, składy i kantory. Źródło: Internetowa
Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sukiennice;3981163.html (dostęp: 25.09.2020).
147 Ten zabytkowy obiekt został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1989 r.
148 Dobrowolski T., „Sztuka Krakowa”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, s. 106.
149 Buśko C., „Wstępne wyniki badań archeologiczno--architektonicznych prowadzonych na Rynku Głównym w Krakowie w 2005-2006 roku”, „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 19, 2006, ss. 67-68.
150 Buśko C., Dryja S., Głowa W., Sławiński S., „Główne kierunki rozwoju krakowskiego Rynku Głównego od połowy
XIII po początek XVI wieku”, Czasopismo Techniczne, z. 23, 7-A/2011, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011,
ss. 49 – 65.
151 Między innymi z lat 1557 – 1559 i 1875 – 1879 (prace prowadzone przez Tomasza Prylińskiego)
152 Bedestan stanowił odpowiednik europejskich sukiennic. Sprzedawano w nim głównie tkaniny. Była to forma hali
handlowej. W średniowiecznych krajach arabskich analogiczne budowle zwano kajsarijami. Źródło: Słownik terminologiczny
sztuk pięknych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 39.
153 Omilanowska M., op. cit., s. 48.
154 Reynolds L., “The 350-Year-Old Shopping Mall That's Still Going Strong” (online), źródło: https://londonist.com/london/history/the-350-year-old-shopping-mall-that-s-still-going-strong (dostęp: 16.04.2020).
155 Pierwotnie mieścił sklepy mięsne. Obecnie pomiędzy alejkami są usytuowane różnego rodzaju lokale handlowe.
Twardzik M., „Centrum handlowe w procesie …”, op. cit., ss. 22-23.

37

Fot. 11. Wielki Bazar w Stambule, ok. 1960 r. – w
środku mieści się XV-wieczny Old Bedesten. Źródło:
https://archnet.org/sites/3472/media_contents/8567 (dostęp: 25.09.2020).

Fot. 12. Stoa Attalosa w Atenach. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stoa_Attalosa (dostęp: 25.09.2020).

Fot. 13. Hale Trajana w Rzymie. Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/Trajan%27s_Market
(dostęp: 25.09.2020).

Fot. 14. Sukiennice w Ypres. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sukiennice_w_Ieper (dostęp:
13.10.2020).

Fot. 15. Sukiennice w Krakowie. Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sukiennice_w_Krakowie (dostęp: 25.09.2020).

Fot. 16. Old Bedesten (po prawej) i Sandal Bedesten
(po lewej), Stambuł. Źródło: https://archnet.org/sites/3472/media_contents/8569 (dostęp: 25.09.2020).

Fot. 17. Covered Market w Oxfordzie. Źródło:
https://www.google.pl/maps/@51.7531533,1.2585156,89a,35y,103.36h,59.86t/data=!3m1!1e3
?hl=pl (dostęp: 25.09.2020).

Fot. 18. Widok na Królewską Giełdę w Londynie.
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Exchange,_London (dostęp: 14.10.2020).
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Jedną z ważniejszych budowli, która stała się impulsem do rozwoju nowoczesnych form
organizacji handlu były Les Galeries de Bois (Fot. 19), wybudowane w Paryżu w 1784 roku według projektu Victora Louisa. Powstały z inicjatywy księcia Ludwika Filipa II podczas rozbudowy
Palais-Royal, w ramach której pałacowy park otoczono z 3 stron dwupiętrowymi galeriami
z arkadami, mieszczącymi m.in.: butiki, kawiarnie i lokale rozrywkowe.156 W efekcie powstał
pewnego rodzaju kompleks handlowo-rozrywkowy z przestrzenią wspólną przypominającą
pierwszy pasaż.157
W XIX wieku pojawiły się nowe obiekty o funkcji komercyjnej, jak np. bazary, realizowane w latach 20. XIX wieku w Paryżu oraz w Londynie. Posiadały 1 lub 2 piętra, w których
lokalizowano szereg niezależnych sklepów o różnorodnym, uzupełniającym się asortymencie,
połączonych wewnętrznym ciągiem komunikacyjnym. Pierwszym przykładem tego typu realizacji był Bazar de I’Industrie w Paryżu (Fot. 20) wybudowany w latach 1828-1829 według projektu Paula Lelonga.158
Innym rodzajem obiektu handlowego w Europie była XIX-wieczna hala targowa. Wyróżniały ją żeliwne konstrukcje, pozwalające na przekrycie dużych powierzchni oraz rozwiązania
spełniające nowe wymagania sanitarne. Wprowadzono w nich m.in.: toalety z bieżącą wodą
i kanalizacją, a także chłodzone magazyny.159 Pierwszy w Wielkiej Brytanii – St. John’s Market
(Fot. 21) – powstał w 1822 roku w Liverpool. We Francji ważną realizacją była hala Marché de
la Madeleine, wybudowana w 1838 roku według projektu Marie-Gabriela Vaugny, obecnie nieistniejąca. Rozwiązania francuskie wpłynęły na dalszy rozwój tego typu obiektów w wielu miastach europejskich. Sztandarowym przykładem, który stał się wzorem dla innych europejskich
realizacji były paryskie Hale Centralne (Fot. 22) autorstwa Victora Baltarda. Tworzyły zespół 10
pawilonów rozmieszczonych symetrycznie w 2 rzędach, pomiędzy którymi przebiegała Boulevard des Halles i inne mniejsze zadaszone uliczki.160 Stanowiły ośrodek życia miejskiego
w centrum Paryża. Hale Paryskie zostały ostatecznie wyburzone w 1971 roku, a w ich miejscu
wybudowano w 1979 roku galerię handlową „Westfield Forum des Halles”.161 Ważną realizacją,
która miała wpływ na zmiany konstrukcji i wielkości hal targowych, był Pałac Kryształowy Josepha Paxtona wybudowany w ramach pierwszej Wystawy Światowej w Londynie w 1851 roku.
Obiekt wyróżniała innowacyjna konstrukcja, umożliwiająca zastosowanie wielkoskalowych rozwiązań przestrzennych.162 Ciekawym rodzimym przykładem z tego okresu jest krakowski pawilon handlowy, tzw. okrąglak, który został wybudowany w 1900 roku w krakowskim Kazimierzu.
Zrealizowany na planie dwunastokąta, składa się z wewnętrznej hali i otaczających ją dookoła
przyległych drobnych sklepów, oddzielonych od hali przejściem dostawczym i otwartych na zewnątrz.

156

Omilanowska M., op. cit., s. 69.
Został on określony przez Wade’a Grahama jako „pierwsze na świecie zintegrowane centrum handlowe”. Wade
Graham przytacza również słynną ideę miasta – ogrodu brytyjskiego urbanisty Ebenezera Howarda, w której zaproponował
budowę budynku komercyjnego, tzw. Pałacu Kryształowego (ang. Crystal Palace). Źródło: Graham W., op. cit., ss. 234 – 243.
Pałac Kryształowy według koncepcji E. Howarda był to szklany pasaż o funkcjach komercyjnych z ogrodem zimowym,
otaczający Park Centralny (ang. Central Park) i sąsiadujący z Piątą Aleją. Źródło: Howard E., „Miasta – ogrody jutra”, Centrum
Architektury, Warszawa 2015, s. 39.
158 Omilanowska M., op. cit., s. 70.
159 Ibidem, s. 16.
160 Ibidem, s. 130.
161 Ostatnią modernizację centrum handlowego zakończono w 2018 roku. „Westfield Forum des Halles” jest to kompleks handlowo-rozrywkowy usytuowany częściowo pod ziemią, w sąsiedztwie paryskiego węzła komunikacyjnego „ChâteletLes-Halles”. Źródło: https://www.parisdigest.com/shopping/les-halles-shopping-mall-paris.htm (dostęp:17.10.2020).
162 Omilanowska M., op. cit., ss. 126 – 128.
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Fot. 19. Widok na Galeries de Bois w Palais-Royal,
1828 r. Źródło: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Galeries_de_bois_au_PalaisRoyal,_en_1828.jpg (dostęp: 25.09.2020).

Fot. 20. Bazar de I’Industrie w Paryżu, 1846. Źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boulevards_de_Paris_-_B09._Bazar_de_l%27Industrie__Rue_de_Vienne.jpg (dostęp: 14.10.2020).

Fot. 21. St. John’s Market, Liverpool. Źródło: Omilanowska M., op. cit., s. 126.

Fot. 22. Hale Centralne w Paryżu, 1863 r. Źródło:
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Halles_de_Paris,_1863.jpg (dostęp: 14.10.2020).

Pasaż handlowy
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CENTRUM
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Diagram 9. Budowle handlowe, które poprzedzały powstanie centrum handlowego.
Opracowanie własne.

40

W literaturze przedmiotu za prekursorów współczesnych centrów handlowych uważa
się budowle, które powstały w XIX wieku po rewolucji przemysłowej, tj.: pasaże handlowe,
galerie, domy towarowe oraz zrealizowane w XX wieku supermarkety i hipermarkety.163
Pasaż handlowy, zwany także arkadami był jedną z najbardziej popularnych budowli
handlowych w latach 1840-1880.164 W Europie Zachodniej okres ich rozkwitu określa się mianem „L‘Ère des passages couverts”.165 Pierwsze przykłady istniały już w XVIII wieku. Powstawały
zarówno na terenie Europy jak i Stanów Zjednoczonych. Pasaże o szerokości 3 – 8,5 m, stanowiły przestrzeń przeznaczoną dla ruchu pieszego przypominającą zadaszoną ulicę, prowadzoną
wewnątrz kwartału zabudowy mieszkaniowej.166 Passage Feydeau w Paryżu, autorstwa Huberta
Thibierge, wybudowany w 1791 roku był pierwszym tego typu obiektem.167 Realizacja w 1819
roku londyńskiego „Arcade Burlington” (Fot. 23) projektu Samuela Ware, poprzedzała powstanie europejskiego centrum handlowego.168 Z czasem forma pasażu ulegała modyfikacjom poprzez: rozbudowę, podwyższanie o kolejne kondygnacje, a także uzupełnianie o nowe funkcje,
co przyczyniło się do powstania kilkukondygnacyjnych galerii.169
Nowe rozwiązania techniczne, w tym konstrukcje szklano-stalowe stworzyły możliwość
zadaszania szerokich przejść między budynkami, a także odpowiednie doświetlenie wnętrz
i ochronę przed opadami atmosferycznymi.170 Jedną z najbardziej znanych i spektakularnych
galerii jest „Galleria Vittorio Emanuele II” w Mediolanie (Fot. 24), wybudowana w 1877 roku
według projektu Giuseppe Mengoniego. Stanowi połączenie 2 pasaży obejmujących kilka kondygnacji pod imponującą szklaną kopułą.171 Pasaże oraz galerie były lokalizowane przeważnie
w rejonie centrów miast lub ważnych ulic miejskich w zabudowie kwartałowej i w przeciwieństwie do domów towarowych, nie stanowiły niezależnych, odrębnych budynków handlowych.172
W domach towarowych wprowadzono nową koncepcję handlu z udogodnieniami dla
klientów, możliwością spędzania wolnego czasu oraz różnorodnością produktów o niższych
cenach. Pierwszym domem towarowym był paryski „Au Bon Marche” (Fot. 25), wybudowany
w latach 1869 - 1872 przez Alexandre Laplanche, a następnie rozbudowany w latach 1872 –
1874 przez Louis-Charlesa Boileau i Gustave Eiffela. W efekcie jego powierzchnia została zwiększona do 50 tys. m2. We wnętrzu zrealizowano dużą, otwartą przestrzeń w formie trzypiętrowego, zadaszonego szklanym dachem atrium, otoczonego galeriami. Centralny element wnętrza stanowiła reprezentacyjna, otwarta klatka schodowa. W „Au Bon Marche” mieściły się
163 Na podstawie: „Ledwoń S., op. cit., ss. 12 – 16; Twardzik M., „Centrum handlowe w procesie …”, op. cit., ss. 22 –
30; Makowski G., op. cit., ss. 15 – 24, Graham W., op. cit., ss. 229 – 245.
164 Racoń-Leja, K., „Kształtowanie …”, op. cit., s. 29.
165 Twardzik M., „Centrum handlowe w procesie …”, op.cit., s. 24.
166 Friedrich Geist definiuje pasaż jako: „przeprowadzony pomiędzy dwiema ruchliwymi ulicami łącznik w postaci przekrytego przeszklonym dachem przejścia, które po obu stronach ujęte jest rzędami sklepów. Na wyższych kondygnacjach mogą
znajdować się sklepy, biura, warsztaty i mieszkania. Oferuje dostępne publicznie pomieszczenia na prywatnym terenie, a jednocześnie jest ułatwieniem komunikacyjnym, skrótem i ochroną przed warunkami atmosferycznymi, dostępnym jedynie dla pieszych”. Źródło: Omilanowska M., op. cit., s. 208 [za:] Geist J. F., „Passagen, ein Bautyp des 19. Jahrhunderts, München 1969,
s. 12.
167 Został zburzony w 1894 roku. Źródło: Omilanowska M., op. cit., s. 210.
168 Twardzik M., „Centrum handlowe w procesie …”, op. cit., ss. 23 – 24.
169 Były to zadaszone przestrzenie, przypominające plac, powstające na skrzyżowaniu kilku pasaży w różnych kierunkach.
170 Graham W., op. cit., s. 236.
171 Przypominającą kopułę bazyliki św. Piotra w Rzymie. Źródło: Coleman P., op. cit., s. 32.
172 Dom towarowy wyrósł z francuskich magasins de nouveautès i londyńskich bazar stores, pochodzących z końca
XVIII wieku. Były to obiekty handlowe z funkcją wielodziąłowego sklepu. Wśród cech, które dom towarowy zaadaptował od
magasins de nouveautès wymienia się: „stałe ceny, brak presji na klientów, duży wybór małych marż”, które obejmowały cały
asortyment. Źródło: Coleman P., op. cit., s. 34.
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oprócz sklepów m.in.: sale lektur, ogrody zimowe, pijalnie herbaty i kawiarnie, restauracje, zakłady fryzjerskie oraz pokoje zabaw dla dzieci.173 Realizacja ta stanowiła przykład dla kolejnych
tego typu projektów, a duża, otwarta przestrzeń we wnętrzu budynku, otoczona galeriami
i oświetlona świetlikami dachowymi stała się symbolem domu towarowego. Obiekty te były
popularne również w Wielkiej Brytanii174, czego przykładem jest największy w Europie londyński
„Harrods” o powierzchni sprzedaży ok. 90 000 m2.175 Obecny 6-7-kondygnacyjny budynek
z 1905 roku, zaprojektowany przez Charlesa Williama Stephensa, uzupełnia kwartał zwartej zabudowy.176
Domy towarowe pojawiły się także w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Sklep firmy
„A. T. Stewart & Company”, tzw. „Marmurowy Pałac” (ang. Marble Palace), który stał się znakiem rozpoznawczym Nowego Jorku177, uznaje się jako jeden z pierwszych amerykańskich przykładów tego typu obiektów. Alexander Turney Stevart wybudował go w 1848 roku jako czterokondygnacyjny budynek w zwartej zabudowie, zaprojektowany w stylu neorenesansowym
przez architektów Trench & Snook.178 W 1862 roku A. T. Stewart wybudował 5-kondygnacyjny
tzw. „Żelazny Pałac” (ang. Iron Palace) obejmujący cały kwartał zabudowy pomiędzy ulicami
Broadway i 4th Avenue (Fot. 26).179 W 1902 roku został połączony 2-kondygnacyjną przewiązką
z nowym gmachem, wzniesionym po drugiej stronie ulicy.180 Wśród pierwszych tego typu realizacji w Stanach Zjednoczonych jest wymieniany również dom towarowy w Chicago „Marshall
Field's Wholesale Store” (Fot. 27), zbudowany w 1887 roku w Chicago według projektu Henry
Hobsona Richardsona.181 Ten 7-kondygnacyjny obiekt zajmował cały kwartał zabudowy.
Amerykańskie domy towarowe często nawiązywały do stylu neorenesansowego. Wyróżniały je równomiernie rozłożone rzędy okien o półkolistych zakończeniach. „Architektura (…)
nie opierała się na standardach wypracowanych w Paryżu, lecz wywodziła się raczej z modyfikowanego schematu wielopiętrowych biurowców i domów handlowych wypracowanych w latach 80-tych w szkole chicagowskiej.”182 Obiekty te mogły osiągać nawet kilkanaście pięter,
przewyższając realizacje europejskie. Wykorzystywano w nich nowe osiągnięcia techniczne
i rozwiązania, które pozwoliły na szybkie i komfortowe pokonywanie różnicy poziomów – windy
i schody ruchome.183
173

Omilanowska M., op. cit., s. 242-244.
Makowski G., op. cit., ss. 15 – 16.
175 https://www.e-architect.co.uk/london/harrods-building (dostęp: 17.10.2020).
176 W 1849 r. otwarto sklep Harrodsa w Knightsbridge, a w następnych latach rozwijano kolejne. Sklep Harrodsa był
pierwszym w Wielkiej Brytanii, w którym zainstalowano ruchome schody w 1895 r. Obecny budynek – dom towarowy „Harrods”, został wybudowany w 1905 r. na Brompton Road, koło Hyde Parku w Londynie. Źródło: BBC Culture, „A history of the
department store” (online), źródło: http://www.bbc.com/culture/bespoke/story/20150326-a-history-of-the-departmentstore/index.html (dostęp: 17.04.2020).
177
https://www.nytimes.com/1994/03/20/realestate/streetscapes-stewart-department-store-city-plan-revitalize1846-marble-palace.html (dostęp: 17.10.2020).
178 Później obiekt ten był rozbudowywany i podwyższany.
179 https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Department_store (dostęp: 17.10.2020).
180 Nowy gmach został zbudowany przez Johna Wanamaker’a, który rozpowszechnił w Stanach Zjednoczonych koncepcję domu towarowego. Inną znamienną jego inwestycją było kupienie w 1875 roku w Filadelfii lokomotywowni i przekształcenie jej w duży wyspecjalizowany sklep John Wanameker’s „Grand Depot”, który również jest traktowany jako jeden z pierwszych domów towarowych w USA. Źródło: Encyklopedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/department-store;
https://www.nyc-architecture.com/GON/GON030.htm (dostęp: 17.10.2020).
181 Omilanowska M., op. cit., s. 251.
182 Ibidem, s. 251.
183 Pierwszą windę zastosowano w 1857 r. w Nowym Jorku w domu towarowym „Haughwout & Co”. Była to winda
Elisha Otisa wykonana w szklanym szybie. W Paryżu pierwszą windę w domu towarowym zainstalowano w 1869 roku. W latach
90. XIX wieku zastosowano pierwsze schody ruchome, wprowadzając je do domu towarowego „Bloomingdale’s” w Nowym
Jorku w 1892 roku. Trzy lata później w 1895 roku zainstalowano schody ruchome w Londynie w domu towarowym „Harrods’a”.
Źródło: Coleman P., op. cit., s. 54.
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Z czasem domy handlowe w USA zaczęły przypominać współczesne centrum handlowe.
Przykładem jest „Millirion’s” (Fot. 28), zrealizowany w 1947 roku w obszarze podmiejskim Los
Angeles, na terenach nowej dzielnicy handlowej, według projektu V. Gruena.184 Ten jednokondygnacyjny budynek wyróżnia długa elewacja frontowa, sięgająca 182 m. W obiekcie zastosowano nowatorskie rozwiązania: parking na dachu, do którego prowadzą zewnętrzne rampy.185
W Japonii domy towarowe pojawiły się w pierwszej dekadzie XX wieku, inspirowane realizacjami europejskimi i amerykańskimi.186 Uznaje się, że pierwszy tego typu obiekt - „Mitsukoshi Gofukuten” (Fot. 29) powstał w 1900 roku.187 Z czasem w Japonii rozwinął się „terminal
depāto” - dom towarowy z lokalizacją na terenie dworca kolejowego. Pierwsza taka realizacja
miała miejsce w 1929 roku w Osace w obrębie Osaka Umeda Station.188 Idea łączenia handlu
i transportu rozpowszechniła się na świecie. Współcześnie niejednokrotnie spotyka się obiekty
handlowe powiązane z węzłami transportowymi.
Usytuowanie domów towarowych w strukturze miasta jest zróżnicowane. W XIX wieku
zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych często powstawały one na terenach zurbanizowanych w zwartej tkance miejskiej, tworząc kwartał zabudowy. W XX wieku w Stanach Zjednoczonych pojawiły się również realizacje podmiejskie. Z kolei w Japonii tego typu obiekty budowano także w powiązaniu z dworcami kolejowymi. Wśród elementów charakterystycznych
dla domów towarowych, które znalazły zastosowanie w centrach handlowych, są wymieniane:
otwarty rzut – otwarta przestrzeń wspólna, coraz większa kubatura obiektów, koncentracja różnorodnego asortymentu i funkcji rozrywkowo-usługowych pod jednym dachem, windy i schody
ruchome, duże świetliki dachowe doświetlające wnętrze.189
Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych pojawiły się nowe typy obiektów handlowych: supermarket i hipermarket, a następnie centrum handlowe. Ich budowa wiązała się
m.in. z rozpowszechnieniem samoobsługi190. Pierwszy sklep samoobsługowy „Piggly Wiggly”
(Fot. 30) otworzono w 1916 roku w Memphis w stanie Tennessee. Jego jednoprzestrzenne wnętrze o dużej powierzchni było rozdzielone regałami, pomiędzy którymi przechodzili klienci.
Strefę kas oraz wejście wydzielały drewniane płotki. Z czasem wprowadzono wózki dla klientów.
Obiekty samoobsługowe rozpowszechniły się również w Europie i w innych częściach świata.
W miarę rozwoju sklepów samoobsługowych i ich asortymentu budowano coraz większe powierzchniowo obiekty, a w efekcie powstały supermarkety. Supermarkety zakładano początkowo jako bardzo tanie sklepy w dawnych halach fabrycznych i parterowych magazynach zlokalizowanych na przedmieściach. Z czasem wokół obiektu wprowadzano rozległe parkingi, zapewniając dobrą dostępność transportem indywidualnym. Supermarket charakteryzuje jednoprzestrzenne wnętrze z równoległymi alejkami handlowymi między regałami. Pierwszy tego
typu obiekt na świecie powstał w 1930 roku w Nowym Jorku. Założony przez Michaela J. Cullena
posiadał powierzchnię około 560 m2 (Fot. 31).191
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Ledwoń S., op. cit., s. 15.
Wall A., op. cit., ss. 43 – 45.
186 Moeran B., „The birth of the Japanese department store”, [w:] “Asian department store”, K. L. MacPherson (red.),
University of Hawaii Press, Honolulu 1998, s. 141.
187 Graham W., op. cit., s. 244; „Approaching Consumer Culture: Global Flows and Local Contexts”, red. Evgenia Krasteva-Blagoeva, Springer, Szwajcaria 2018, s. 240.
188 Obiekty te były budowane w dużej mierze przez kompanie kolejowe. Źródło: Moeran B., op. cit., s. 162.
189 Ledwoń S., op. cit., s. 14.
190 Pierwsze próby wprowadzenia sklepów samoobsługowych w Stanach Zjednoczonych podjęto pod koniec XIX
wieku. Makowski G., op. cit., ss. 31 - 35.
191 “New World Encyclopedia”, źródło: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Supermarket (dostęp:
17.04.2020).
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Ta formuła sklepu stała się popularna w Stanach Zjednoczonych. W 1950 roku w USA ich liczba
wynosiła 15 000, a większość z nich mieściła się na przedmieściach.192
Hipermarket193 zachowywał tę samą formę organizacji handlu, odróżniając się od supermarketu większą powierzchnią sprzedaży (powyżej 2500 m2). Obiekty te rozwijały się w Europie
od lat 60. XX wieku. Pierwszym był tzw. „SuperBazar” (Fot. 32), powstały w 1961 roku w Belgii.194 Z kolei w 1963 roku wybudowano pierwszy hipermarket we Francji, należący do sieci Carrefour.195 W ciągu 20 lat tego typu realizacje pojawiły się w 25 krajach.196 Były to budynki wielkoprzestrzenne, jednokondygnacyjne, często przypominające hale produkcyjne lub magazynowe.197 Z czasem, mało atrakcyjne wnętrza supermarketów i hipermarketów były modernizowane, aby zachęcić klientów do zakupów. Wprowadzono między innymi muzykę, która miała
towarzyszyć klientom wewnątrz.
Sklepy samoobsługowe, supermarkety i hipermarkety tworzyły niejednokrotnie sieć
o tej samej nazwie. Budowane były często na terenach podmiejskich lub w dawnych zabudowaniach fabrycznych. Z czasem zaczęto lokalizować je również w zwartej strukturze miejskiej.
Współczesne centrum handlowe zapożycza niektóre rozwiązania zastosowane w supermarketach i hipermarketach, takie jak: rozległe parkingi, samoobsługa i muzyka we wnętrzu budynku.
Supermarket jest też niejednokrotnie częścią centrum handlowego.198
Pierwsze obiekty handlowe z okresu starożytności i średniowiecza były lokalizowane
w obszarach centralnych miast, często w sąsiedztwie głównego placu, czy rynku. Stanowiły nierzadko budynki reprezentacyjne i dominujące w przestrzeni, koncentrujące aktywności społeczne. W kolejnych wiekach nowe obiekty handlowe nie pełniły już kluczowej roli w strukturze
miasta, niemniej były realizowane w obszarach silnie zurbanizowanych. Wiek XIX przyniósł wiele
nowych typów budowli handlowych. Pasaże i galerie realizowano w zwartej tkance miejskiej.
Domy towarowe powstawały w różnych lokalizacjach, zarówno pośród zabudowy centrów
miast, w rejonie osiedli mieszkaniowych, jak i na terenach podmiejskich, gdzie szczególnie w XX
wieku w Stanach Zjednoczonych nastąpił silny rozwój nowej zabudowy. W XX wieku powstały
wielkopowierzchniowe obiekty samoobsługowe – supermarkety i hipermarkety. Były realizowane często w dawnych zabudowaniach przemysłowych, a także na terenach podmiejskich.
Z czasem tego typu obiekty pojawiły się również w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Ich następcą stało się centrum handlowe, początkowo lokalizowane na terenach podmiejskich, z czasem budowane w strukturze miejskiej, w tym także w rejonie śródmieść.
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Coleman P., op. cit., s. 40.
Określenie hipermarket jest charakterystyczne dla Europy. Termin ten wprowadzono we Francji w 1968 r. przez J.
Pictet, założyciela Libre-Service Actualité (LSA) - głównego, francuskojęzycznego magazynu branżowego oraz Institut français
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anniversary: the first European hypermarkets open in Brussels in 1961”, Brussels Studies [Online], General collection, no 67,
Online since 10 June 2013, connection on 21 October 2020. URL: http://journals.openedition.org/brussels/1162; DOI:
https://doi.org/10.4000/brussels.1162 (dostęp: 21.10.2020).
194 Właściwie w 1961 roku wybudowano trzy tego typu obiekty: w Brugii (9. września), Auderghem koło Brukseli
(15. września) oraz w Anderlechcie (14. października). Źródło: Grimmeau J.-P., op. cit.
195 Pierwszy hipermarket sieci Carrefour wybudowano w Sainte-Geneviève-des-Bois, koło Paryża. Posiadał 2 500 m2
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oznacza „skrzyżowanie”. Źródło: https://www.carrefour.com/en/group/history (dostęp: 21.10.2020).
196 Dietl J., op. cit., s. 43.
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198 Ibidem, ss. 39 – 40.
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Fot. 23. Burlington Arcade, Londyn. Źródło
https://www.historic-uk.com/HistoryMagazine/DestinationsUK/Burlington-Arcade-the-Burlington-Beadles/
(dostęp: 22.10.2020).

Fot. 24. Galeria „Victtorio Emanuele II”, Mediolan.
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Galleria_Vittorio_Emanuele_II (dostęp: 22.10.2020).

Fot. 25. Bon Marche, Paryż, 1887. Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Bon_March%C3%A9 (dostęp:
22.10.2020).

Fot. 26. „Żelazny Pałac”, Nowy Jork. Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Turney_Stewart (dostęp: 22.10.2020).

Fot. 27. Marshall Field's Wholesale Store, Chicago, ok.
1910 r. Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Field%27s_Wholesale_Store (dostęp: 22.10.2020).

Fot. 28. Millirion’s, k. Los Angeles. Źródło: Wall A.,
„Victor Gruen. From Urban Shop to New City”,
Actar, Barcelona 2005, s. 45.
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Fot. 29. Dom towarowy „Mitsukoshi Gofukuten”, Tokio,
1914 r. Źródło: http://www.oldtokyo.com/mitsukoshidepartment-store-c-1903-1923/ (dostęp: 22.10.2020).

Fot. 30. Wnętrze sklepu „Piggly Wiggly, Memphis,
Tennessee, 1918 r. Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Piggly_Wiggly (dostęp: 22.10.2020).

Fot. 31. „King Kullen", Nowy Jork. Źródło:
https://www.kingkullen.com/about-us/ (dostęp:
22.10.2020).

Fot. 32. „SuperBazar", Brugia. Źródło: http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/1162/img-1.png (dostęp: 22.10.2020).

Tabela 5. Cechy współczesnego c. h. zapożyczone z XIX i XX-wiecznych obiektów i miejsc handlowych.
OBIEKT /
PRZESTRZEŃ
HANDLOWA

CECHY WYKORZYSTYWANE WE WSPÓŁCZESNYCH CENTRACH HANDLOWYCH

Pasaż handlowy

• piesza alejka z towarzyszącymi rzędami sklepów, przypominająca zadaszoną ulicę (pasaż handlowy)

Galeria

• połączenie kilku pasaży handlowych w różnych kierunkach
• wspólna przestrzeń na przecięciu pasaży, przypominająca zadaszony plac miejski
• struktura obejmująca kilka kondygnacji

Dom towarowy

• kubaturowy obiekt handlowy

Supermarket/
hipermarket

•
•
•
•
•

otwarty rzut
koncentracja różnorodnego asortymentu i funkcji usługowych pod jednym dachem
wprowadzenie wind i ruchomych schodów
doświetlenie wnętrza poprzez świetliki dachowe
zastosowanie klimatyzacji

•
•
•
•

wielkopowierzchniowy obiekt handlowy
parking dla klientów
samoobsługa
muzyka we wnętrzu obiektu, towarzysząca zakupom

Opracowanie własne na podstawie studiów literaturowych.
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2.3.2 Rozwój centrów handlowych na świecie
Ojczyzną centrów handlowych, nowych wielkopowierzchniowych obiektów, które
wyewoluowały z supermarketów są Stany Zjednoczone Ameryki. Ich powstanie było związane
z rozwojem nowych dzielnic mieszkaniowych na obrzeżach miast i rozpowszechnieniem transportu indywidualnego.199 Za prototyp otwartego centrum handlowego o skali lokalnej, uważa
się „Market Square” wybudowany w 1916 roku w Lake Forest w pobliżu Chicago (Fot. 33)
według projektu Howarda Van Doren Shawa.200 Był to kompleks 2-kondygnacyjnych budynków
mieszkaniowo-usługowych ze sklepami w parterach, tworzących zespół zabudowy kwartałowej
na planie litery U w stylu Arts & Crafts. W jego centrum znajdowała się wieża zegarowa, fontanna i teren zieleni.201 Został zrealizowany z myślą o lokalnej społeczności posiadającej samochody.202
Za kolejny prototyp otwartego centrum handlowego, tym razem o skali regionalnej,
uznaje się kompleks handlowo-usługowy „Country Club Plaza”, zrealizowany w 1923 roku na
obrzeżach Kansas City (Fot. 34). Jego autorem był Jesse Clyde Nichols. Zespół tworzył dzielnicę
handlową o zunifikowanej architekturze w stylu neomauretańskim. Składał się z 18 budynków
o układzie kwartałowym, którym towarzyszyły urządzone przestrzenie publiczne. Mieścił m.in.:
restauracje, lokale rozrywkowe i biura.203 „Country Club Plaza” stał się wzorem dla kolejnych
tego typu realizacji, czego przykładem jest „Highland Park Shopping Village” (Fot. 35), pierwsze
otwarte centrum handlowe, wybudowane w 1931 roku w Dallas i wpisane na listę National
Historic Landmark.204
Po II wojnie światowej nastąpił dalszy rozwój tego typu obiektów, lokalizowanych najczęściej w obszarach suburbiów. Przykład stanowi zaproponowany przez V. Gruena pierścień
centrów handlowych otaczających rdzeń miasta Detroit. Pierwsze z nich – „Northland Center”
– wybudowano w 1954 roku na jego intensywnie rozwijanych północnych przedmieściach
(Fot. 36).205 Było to największe ówcześnie, regionalne, otwarte centrum handlowe w postaci
kompleksu sześciu budynków o układzie turbinowym, zbudowanym na 64 hektarach terenu206.
Pomiędzy nimi urządzono trakty spacerowe częściowo zadaszone. Zespół ten był otoczony rozległym parkingiem naziemnym.
Pierwszym regionalnym zamkniętym centrum handlowym jest „Southdale Center” projektu V. Gruena (Fot. 37), wybudowane w 1956 roku w Edina w stanie Minnesota. Jego
realizacja stanowiła część projektu zagospodarowania nowej jednostki osadniczej, składającej
się ponadto z zabudowy mieszkaniowej uzupełnionej przez obiekty usługowe, takie jak: szkoły,
placówki medyczne i biura (Fot. 38).207 Mieści się w centrum 34 hektarowej działki, otoczonej
z czterech stron dwupasmowymi ulicami i wielkopowierzchniowymi parkingami naziemnymi
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Ledwoń S., op. cit., s. 16.
Kompleks ten został wpisany do Federalnego Rejestru Miejsc Historycznych. Źródło: Makowski G., op. cit., s. 44.
201
https://publications.newberry.org/makebigplans/plan_images/general-view-new-market-square-lake-forest1917 (dostęp: 26.10.2020).
202 https://www.chicagotribune.com/suburbs/lake-forest/ct-lfr-market-square-100th-tl-0707-20160705-story.html
(dostęp: 26.10.2020).
203 Coleman P., op. cit., s. 41.
204
https://www.visitdallas.com/things-to-do/dallas-now/2019/03/how-to-spend-a-day-in-highland-park-village.html (dostęp: 31.10.2020).
205 Hardwick M. J., op. cit., s. 127.
206 Pięć parterowych budynków handlowych otaczało centralnie położony, dom towarowy. Graham W., op. cit.,
s. 248 [za:] J. Farrel, „One Nation Under Goods: Malls and the Seductions of American Shopping, Washington DC 2003, s. 8;
Wall A., op. cit., s. 83.
207 Wall A., op. cit., ss. 92 – 93.
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lub piętrowymi. Stanowi kompleks połączonych budynków z zadaszonym, oświetlonym, 2-kondygnacyjnym dziedzińcem, przypominającym plac miejski, który miał przyciągać klientów oraz
stanowić miejsce spotkań i imprez. Dziedziniec wyposażono w małą architekturę, fontanny oraz
roślinność.208 Ideą architekta było stworzenie centrum społecznościowego dla okolicznych
mieszkańców, stąd wynikała budowa przestrzeni publicznej wewnątrz. „Southdale Center” to
pierwsza galeria handlowa, której wewnętrzne piesze alejki miały stanowić atrakcyjną, przyjazną przestrzeń. Innowacją było pewnego rodzaju „odwrócenie” sklepów od parkingu do wnętrza obiektu.209 Budowa „Southdale Center” została negatywnie oceniona przez architekta
Franka Lloyda Wrighta, który skrytykował próbę tworzenia struktury śródmiejskiej na suburbiach.210 Niemniej idea tradycyjnych (zamkniętych) centrów handlowych, wymyślona i zrealizowana przez V. Gruena została przyjęta i kontynuowana przez deweloperów i architektów w Stanach Zjednoczonych211, gdzie do 1970 roku wybudowano około 13 000 tego typu obiektów.212
Drugim zamkniętym centrum handlowym było „Harundale” (Fot. 39), położone w Glen
Burnie na przedmieściach Baltimore w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Zostało wybudowane w 1958 roku według pomysłu amerykańskiego planisty Jamesa Rouse’a.213 W jego środku
urządzono tarasy restauracyjne, przestrzeń wspólną koncentrującą się wokół fontanny i roślinności (Fot. 40). Wnętrza tego typu obiektów miały przypominać miejskie przestrzenie publiczne
i zachęcać klienta do pozostania wewnątrz.
W latach 50. XX wieku po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie
zainicjowano działania na rzecz odnowy centrów miast. Idea ta była rozpowszechniana m.in.:
przez J. Rouse’a i V. Gruena.214 Rouse, w ramach koncepcji odnowy śródmieść, zrealizował centrum handlowe „Faneuil Hall Marketplace” w Bostonie (Fot. 41), według projektu architekta
Benjamina C. Thompsona. Pierwszy etap inwestycji ukończono w 1976 roku.215 Był to kompleks
3 zabytkowych budynków targowych na nadbrzeżu Zatoki Massachusetts.216 Łączył funkcje handlowe, rozrywkowe i turystykę.
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Weekend's”, PBS NewsHour, 25.11.2014, źródło: https://www.youtube.com/watch?v=hcWcspY59HM (dostęp: 18.04.2020).
210 Wright skrytykował Gruena w słowach: “Próbowałeś sprowadzić tutaj [na przedmieścia – przyp. autorki] śródmieście. Powinieneś pozostawić śródmieście śródmieściu”. Źródło cytatu: Hardwick M. J., op. cit., s. 151 [za:] “Minneapolis Crucified
by Architect”, Rapid City (S.D.) Journal, 20 Listopad 1956 r., LoCVGC, OV 4.
211 Hardwick M. J., op. cit., University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2004, s. 144.
212 Graham W., op. cit., s. 256.
213 Rouse jest przypisywane również rozpowszechnianie koncepcji centrum handlowego. Źródło: Stamp J., „James W.
Rouse’s Legacy of Better Living Through Design” (online), Smithsonian Magazine, 23.04.2014, https://www.smithsonianmag.com/history/james-w-rouses-legacy-better-living-through-design-180951187/ (dostęp: 20.04.2020).
214 Victor Gruen był również pomysłodawcą idei „sprowadzenia centrum handlowego z powrotem do miasta, na przekór dalszemu, nieubłaganemu rozrostowi suburbiów oraz pustoszeniu śródmieść”. Źródło: Graham W., op. cit., s. 257. V. Gruen
promował ideę rewitalizacji śródmieść poprzez tworzenie atrakcyjnych obszarów handlowych i segregację ruchu. Swoją ideę
odzwierciedlił w projekcie koncepcyjnym rewitalizacji śródmieścia Fort Worth w stanie Teksas. Architekt zaproponował odnowę
centralnego obszaru miasta poprzez: odciążenie ruchu kołowego w śródmieściu za pomocą obwodnicy autostradowej, która
jednocześnie miała stanowić granice śródmieścia, wielokondygnacyjne parkingi, zlokalizowane na obrzeżach śródmieścia, przy
zjazdach z obwodnicy autostradowej, wprowadzenie wyłącznie ruchu pieszego w śródmieściu oraz podziemne tunele serwisowe m.in.: dla autobusów, taksówek, dostawców. Koncepcja ta miała przypominać działanie regionalnego centrum handlowego poprzez wprowadzenie dużych powierzchni handlowych. Nie została jednak ostatecznie zrealizowana. Na podstawie:
Wall A., op. cit., s. 129; Ledwoń S., op. cit., ss. 33-34.
215 Graham W., op. cit., s. 259.
216 Realizacja ta stanowiła przykład idei odnowy tzw. waterfrontów, która w latach 70. i 80. XX wieku towarzyszyła
koncepcjom: powrotu do centrów miast oraz rewitalizacji dawnych terenów przemysłowych. Źródło: Lorens P., MartyniukPęczek J., „Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast”, Miasto – Metropolia – Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2009,
s. 11.
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W ten sposób powstał nowy typ centrum handlowego, będący jednocześnie nową strategią
rozwoju miejskiego - „festiwal marketplace”.217
Kolejnym przykładem obiektu, który powstał w ramach rewitalizacji tkanki śródmiejskiej
jest c. h. „Horton Plaza” (Fot. 42), wybudowane w San Diego w stanie Kalifornia w 1985 roku
według projektu Jon Jerde.218 Stanowi przykład postmodernistycznej architektury, z niezadaszoną pieszą alejka na planie 2 łuków, jako centralnym elementem założenia, naśladującą ulicę
historycznego miasta. W budynku występują ponadto: piesze uliczki, place, otwarte tarasy wielopoziomowe. Założenie obejmowało 6 kwartałów miejskich i okazało się skuteczną realizacją,
która ożywiła śródmieście San Diego.219 Jak zauważają Piotr Lorens i Izabela Mironowicz: „shopping malls, które najpierw przyczyniły się do upadku obszarów śródmiejskich, później posłużyły
do ich rewitalizacji”.220
W latach 80. i 90. XX wieku wznoszono coraz większe centra handlowe, rozbudowując
je o dodatkowe funkcje usługowe i rozrywkowe. Największym z nich w Stanach Zjednoczonych
pozostaje „Mall of America” (Fot. 43) wybudowane w 1992 roku w Bloomington w stanie Minnesota.221 Obiekt ten stanowi jednocześnie centrum rozrywkowe, mieszczące m.in.: park rozrywki, w tym kolejki górskie, oceanarium oraz kina. „Mall of America” jest zlokalizowane po
południowej stronie Minneapolis, w sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego Minneapolis-St. Paul. Stanowi część obszaru handlowo-usługowego w strefie okołolotniskowej.222
W XXI wieku centra handlowe dalej ewoluują. Realizowane są obiekty, które łączą różnorodne funkcje, stając się pewnego rodzaju centrami społecznościowymi i kompleksami wielofunkcyjnymi. Jednym z przykładów jest otwarte w 2019 roku c. h. „American Dream” (Fot. 44)
zlokalizowane w obszarze kompleksu sportowego Meadowlands Sports Complex w stanie New
Jersey. W obiekcie tym znajduje się m.in.: park wodny, stok narciarski oraz ponad 300 sklepów.223 Innym przykładem tak złożonej inwestycji jest planowana w Miami budowa c. h. „American Dream Miami” (Fot. 45, Fot. 46). Jego realizację przewiduje się w 2025 roku.224 Kompleks,
zgodnie z założeniem, będzie mieścił centrum rozrywki z parkiem wodnym i parkiem tematycznym, stokiem narciarskim, lodowiskiem oraz innymi atrakcjami rozrywkowymi w powiązaniu
z lokalami handlowymi. Stanowi on przykład tzw. „destination mall”, które wykorzystuje
„eksperymentalne atrakcje, aby subsydiować zwykłe sklepy detaliczne”225.

217 Koncepcja Jamesa Rouse z Rouse Development Corporation z lat 70./80. XX wieku, polegała na tworzeniu w ramach strategii rozwoju śródmieść miejsc, naśladujących europejski targ, jarmark, swoistych handlowych przestrzeni umożliwiających również spędzanie wolnego czasu. Źródło: Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., op. cit., s. 97.
218 Jon Jerde – amerykański architekt, założyciel biura architektonicznego i urbanistycznego Jerde Partnership International, które specjalizuje się w projektowaniu centrów handlowych. Jedną z realizacji biura jest centrum handlowe „Złote
Tarasy” w Warszawie o charakterystycznej szklanej bryle, która stanowi rozpoznawalny element tego obiektu.
219 Ledwoń S., op. cit., ss. 30 – 31.
220 Lorens P., Mironowicz I., op. cit., s. 19.
221 Centrum handlowe projektu Jerde Partnership wybudowano w miejscu dawnego stadionu Metropolitan. Źródło:
https://www.jerde.com/places/detail/mall-of-america (dostęp: 21.04.2020).
222 Rozwój różnorodnych funkcji, w tym komercyjnych w strefach okołotniskowych jest zjawiskiem obserwowanym
na świecie. Lotnisko wraz z otoczeniem staje się jednym z czynników rozwoju miast i regionów. Źródło: Stangel M., „Airport
City. Strefa okołotniskowa jako zagadnienie urbanistyczne”, Helion, Gliwice 2014, s. 41.
223https://www.nytimes.com/2019/10/24/business/american-dream-meadowlands-mall.html (dostęp: 30.10.2020).
224 San Juan R., „The country’s largest shopping center is coming to Miami-Dade. Finally, we know when” (online),
17.12.2019,
The
Miami
Herald,
źródło:
https://www.miamiherald.com/news/business/real-estate-news/article238364773.html (dostęp: 22.04.2020).
225 Garfield L, „The largest mall in the US is coming to Miami, and it will have a massive indoor water park and ice
rink” (online), 25.05.2018, Business Insider, źródło: https://www.businessinsider.com/largest-mall-us-american-dream-miami2018-5?IR=T (dostęp: 22.04.2020).
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Jest to jeden z prognozowanych kierunków rozwoju centrów handlowych w przyszłości.226

Fot. 33. „Market Square", Lake Forest, Chicago, Illinois. Źródło: https://www.chicagotribune.com/suburbs/lake-forest/ct-lfr-market-square-100th-tl0707-20160705-story.html (dostęp: 26.10.2020).

Fot. 34. „Country Club Plaza”, Kansas City, Missouri.
Źródło: https://pendergastkc.org/sites/default/files/03%20KC0054-00368-150.jpg (dostęp:
26.10.2020).

Fot. 35. „Highland Park Shopping Village”, Dallas.
Źródło: https://flashbackdallas.files.wordpress.com/2017/12/h-p-village_hphs_1966_addet.jpg (dostęp: 26.10.2020).

Fot. 36. Centrum handlowe „Nothland Center" na
przedmieściach Detroit – otwarte, klimatyzowane
centrum handlowe. Źródło: Wall A., „Victor Gruen.
From Urban Shop to New City”, Actar, Barcelona
2005, s. 84.

Fot. 37. „Southdale Center", Edina, Minessota, ok.
1958 r. Źródło: https://www.mnopedia.org/multimedia/southdale-center-seventieth-and-france-edina-0,
© Minnesota Historical Society, (dostęp:
26.10.2020).

Fot. 38. Plan zagospodarowania nowej struktury
osadniczej, powiązanej z inwestycją „Southdale
Center". Źródło: Wall A., „Victor Gruen. From Urban
Shop to New City”, Actar, Barcelona 2005, s. 93.

226 Międzynarodowa firma doradztwa strategicznego Kirney rozważa cztery wizje przyszłości centrów handlowych,
które opierają się na założeniu, że celem klientów nie będą wyłącznie zakupy. Przewidywane są następujące koncepcje centrów:
„destination centers”, gdzie głównym elementem jest rozrywka, której towarzyszy handel, „innovation centers”, w których
oferta jest dostosowywana do potrzeb klienta na podstawie danych zbieranych za pośrednictwem nowych technologii, „values
centers”, oparte na tożsamości, w których oferta jest dostosowana do lokalnej społeczności, wspólnych wartości reprezentowanych przez klientów oraz „retaildential centers”, które swoją ofertę dostosowują do grupy osób w oparciu o strukturę demograficzną, np. miejsca z ofertą dla seniorów lub wyłącznie młodych ludzi. Na podstawie: „4 visions of the future of shopping
centers” (online), Kearney, źródło: https://www.kearney.com/consumer-retail/future-of-shopping-centers (dostęp:
22.04.2020).
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Fot. 39. „Harundale", Glen Burnie, 1960 r. - widok z
góry. Źródło: http://mall-hall-offame.blogspot.com/2009/06/circa-58-site-plan-of-james-rouses.html (dostęp: 27.10.2020).

Fot. 41. „Faneuil Hall Marketplace”, Boston. Źródło:
https://fedora.digitalcommonwealth.org/fedora/objects/commonwealth:0z708w53f/datastreams/access800/content (dostęp: 27.10.2020).

Fot. 43. „Mall of America”, Bloomington. Źródło:
https://pl.pinterest.com/pin/200550989634589217/
(dostęp: 30.10.2020).

Fot. 40. „Harundale”, Glen Burnie, Maryland, 1958 r.
– wnętrze centrum handlowego.
Źródło: https://i.pinimg.com/originals/0d/29/46/0d2946f7cdbfea9ad7590449846b890
3.jpg (dostęp: 27.10.2020).

Fot. 42. „Horton Plaza”, San Diego. Źródło:
https://sandiegodowntownnews.com/wp-content/uploads/2019/07/Horton-Plaza-1.jpg (dostęp:
27.10.2020).

Fot. 44. „American Dream", East Rutherford w stanie
New Jersey. Źródło: https://www.nytimes.com/2019/10/24/business/american-dream-meadowlands-mall.html (dostęp: 30.10.2020).
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Fot. 45. Wizualizacja koncepcji centrum handlowego
„American Dream Miami". Źródło: https://www.miamiherald.com/news/business/p7qjve/picture237139739/alternates/LANDSCAPE_1140/IMG_per0605americandream_3_1_DKDT0K0T_L396095784.JPG (dostęp:
22.04.2020).

Fot. 46. Rzut pierwszej kondygnacji „American Dream
Miami". Źródło: https://www.sun-sentinel.com/resizer/6CXzMCF_923rpn455w1PAKLjpjs=/1200x0/top/a
rc-anglerfish-arc2-prod-tronc.s3.amazonaws.com/public/Z3EHMCQDRVFRPHBHP4C3HTWGYM.jpg (dostęp: 22.04.2020).

W Europie Zachodniej pierwsze centra handlowe powstały w latach 50. XX wieku, niedługo później po realizacjach w Stanach Zjednoczonych.227 W niektórych źródłach jako pierwowzór europejskiego otwartego centrum handlowego podaje się „Chrisp Street Market”
w Londynie wybudowane 1951 roku228 Był to zespół budynków, tworzących kwartał zabudowy
mieszkaniowo-usługowej (Fot. 47). Pierwszym tradycyjnym (zamkniętym) centrum handlowym
w Europie jest „Shopping” w Luleå w Szwecji (Fot. 48), zaprojektowane przez architekta Ralpha
Erskine’a i otwarte w 1955 roku.229 Był to wielopoziomowy budynek, mieszczący się w kwartale
zwartej zabudowy, który miał stanowić atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu i schronienie, szczególnie w chłodne zimy.230 We wnętrzu znajdowały się otwarte przestrzenie półpubliczne oraz schody i rampy, łączące różne poziomy. Na elewacji budynku zastosowano zróżnicowane materiały. W późniejszych latach obiekt ten był modernizowany. W 1957 roku w Wiedniu otwarto „Ausstellungs- und Einkaufszentrum”, zwane AEZ (Fot. 49), zaprojektowane przez
Josepha Wohnarta.231 Stanowiło centrum wystawienniczo-handlowe, zlokalizowane blisko
obszaru śródmiejskiego w powiązaniu z dworcem kolejowym Wien Mitte. W 2000 roku, po
zamknięciu AEZ232, otwarto nowy kompleks handlowo-rozrywkowy „W3”, a następnie w 2013
roku „Wien Mitte the Mall” (Fot. 50).233 Jako jedną z pierwszych nowoczesnych realizacji
w Europie uznaje się również „Main-Taunus-Center” wybudowane w 1964 roku w Sulzbach
w Niemczech, niedaleko Frankfurtu nad Menem.234 Obiekt ten przypominał amerykańskie podmiejskie centrum handlowe, zlokalizowane w sąsiedztwie ważnej arterii drogowej. Z czasem był
on rozbudowywany.

227

Maleszyk E., op. cit., s. 73.

228 Malec T. E., “Modern Shopping Malls in the USA and Europe – Outline”, Architecture Civil Engineering Environment

ACEE, Nr 3/2010, Politechnika Śląska 2010, ss. 15 – 24.
229 “Oxford Dictionary of National Biography 2005-2008”, red. L. Goldman, Oxford University Press, Oxford 2013,
s. 351.
230 De Witt D. J., De Witt E. R., “Modern Architecture in Europe: A Guide to Buildings Since the Industrial Revolution”,
Weidenfeld & Nicolson, 1987, s. 298.
231 Malec T. E., op. cit., s. 20.
232 AEZ zostało zamknięte w latach 90. XX wieku.
233 https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/AEZ (dostęp: 10.11.2020).
234 Bitzer J. F., „Shopping centers in Europe – 50 years of change?” (online), 18.05.2015, Across Magazine, źródło:
https://www.across-magazine.com/shopping-centers-in-europe-50-years-of-change-2/ (dostęp: 21.04.2020).
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Z kolei za pierwszą tego typu inwestycję w Wielkiej Brytanii przyjmuje się „Cumbernauld
Shopping Center” otwarte w 1967 roku w Cumbernauld235 w Szkocji. Założeniem było stworzenie centrum miasta przypominającego megastrukturę w stylu brutalizmu. W efekcie zrealizowano kompleks o mało atrakcyjnej betonowej formie z przewiązką nad główną drogą (Fot. 51).
W Europie, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, wykorzystywano budowę centrów
handlowych do realizacji idei rewitalizacji śródmieść, zniszczonych po II wojnie światowej.
Uważa się, że pierwszym tego typu przedsięwzięciem i jednocześnie pierwszym tradycyjnym
(zamkniętym) centrum handlowym w Wielkiej Brytanii było „Bull Ring” w Birmingham (Fot. 52),
powstałe w 1964 roku według projektu architekta Sydney’a Greenwood’a.236 Zostało wybudowane w miejscu dawnego obszaru targowego. Na wzór amerykańskich centrów handlowych:
urządzono w nim kilka poziomów sklepów wokół zamkniętego dziedzińca, wprowadzono wewnętrzny parking dla klientów oraz zastosowano klimatyzację i sztuczne oświetlenie.237 Na
progu XXI wieku obiekt nie spełniał już współczesnych wymagań handlu, dlatego w 2003 roku
po jego zburzeniu, otwarto nowe centrum handlowe, projektu Benoy, złożone z dwóch budynków połączonych przejściem podziemnym (Fot. 53).
W Europie Środkowo-Wschodniej tego typu obiekty zaczęły się rozwijać w latach 90. XX
wieku. Jedną z pierwszych realizacji w Czechach jest „Centrum Černý Most” (Fot. 54) wybudowane w 1997 roku w Pradze, a w kolejnych latach rozbudowywane. Najstarsze centrum handlowe Słowacji stanowi „Polus City Center”, obecnie „VIVO!”, które powstało w 2000 roku
(Fot. 55).238 Mieści się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów sportowych.
W XXI wieku na świecie ma miejsce dalszy rozwój różnych formatów centrów handlowych. Obiekty te łączą coraz więcej funkcji, czasem przypominając małe „miasto w mieście”,
w którym poza handlem, usługami i rozrywką, przewidziano również funkcje mieszkaniowe czy
hotelowe. Są to ogromne, wielopoziomowe, skomplikowane struktury. Przykładem jest „Mall
of the Emirates” w Dubaju (Fot. 56) wybudowane w 2005 roku, które poza funkcjami handlowymi, usługowymi i rozrywkowymi, posiada stok narciarski, centrum sztuki, a w jego sąsiedztwie mieszczą się hotele. Znajduje się pośród intensywnej wysokiej zabudowy, w rejonie autostrady E11. Inny przykład stanowi „West Edmonton Mall” w Edmonton w Kanadzie (Fot. 57),
które zostało wybudowane w 1981 roku. Poza sklepami i usługami, w tym gastronomią, mieści
lodowisko, hotel, jezioro, kaplicę, kina i kluby nocne. W Europie również istnieją przykłady tego
typu inwestycji. Jedną z nich stanowi centrum handlowe „Eurovea” w Bratysławie (Fot. 58) zrealizowane w 2010 roku239 jako część kompleksu budynków o funkcjach handlowo-usługowych,
rozrywkowych, biurowych, hotelowych i mieszkaniowych. Zbudowane nad rzeką Dunaj jest powiązane z nią nadbrzeżną promenadą.
Gigantyczne centra handlowe powstają obecnie w rejonie Azji (Tabela 6). Największym
realizowanym240 jest aktualnie „Iran Mall” w Teheranie, które po zakończeniu wszystkich etapów będzie posiadać powierzchnię 1 950 000 m2 GLA.241

235 Cumbernauld zostało wyznaczone w 1955 roku do rozwoju w tym miejscu miasta satelitarnego Glasgow – Nowe
Miasto – w związku z rosnącą liczbą mieszkańców Glasgow.
236 Coleman P., op. cit., ss. 44 - 47.
237 Ledwoń S., op. cit., s. 39.
238 Križan F., Bilková K., Barlík P., Kita P., Kita P., „Spatial Distribution of Consumer Preferences: Case Study of Shopping
Malls in Bratislava”, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Vol. 13, No. 1, 2018, s. 18.
239 Obiekt ten podlega stopniowo dalszej rozbudowie.
240 Dotychczas zrealizowano pierwszą fazę inwestycji.
241 https://www.worldatlas.com/articles/the-biggest-shopping-malls-in-the-world.html (dostęp: 12.11.2020).
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Tabela 6. Największe centra handlowe w poszczególnych rejonach świata.
CZĘŚĆ ŚWIATA

NAZWA CENTRUM HANDLOWEGO

LOKALIZACJA

GLA [m2]

ROK OTWARCIA

USA

„American Dream Meadowlands”
„Mall of America”
„King of Prussia”

USA (New Jersey)
USA (Bloomington)
USA (King of Prussia)

280 000
266 539
259 478

2019/2020
1992
1963 (2016)

„Albrook Mall”
„Centro Mayor”

Panama (Panama)
Kolumbia (Bogota)

380 000
280 000

2002
2010

„Antea LifeStyle Center”

Meksyk (Santiago de Querétaro)

271 000

2013

„West Edmonton Mall”
„Square One”
„Metropolis at Metrotown”

Kanada (Edmonton)
Kanada (Mississauga)
Kanada (Burnaby)

353 000
204 386
166 816

1981
1973
1986

„South China Mall”
„SM Tianjin”

Chiny (Dongguan)
Chiny (Tianjin)

659 612
565 000

2005
2016

„Golden Resource Mall”

Chiny (Pekin)

557 419

2004

„Mall of Arabia”

Egipt (Kair)

267 000

2008

„Gateway Theatre of Shopping”

Republika Południowej
Afryki (Durban)

220 000

2001 (2018)

„Cairo Festival City”

Egipt (New Cairo)

160 000

2013

„Mall of Istanbul”
„Westfield London”

Turcja (Stambuł)
Wielka Brytania (Londyn)

656 000
235 900

2014
2008

„Aviapark”
„WESTGATE Shopping City”

Rosja (Moskwa)
Chorwacja (Zagrzeb)

230 000
226 000

2014
2009

AMERYKA
POŁUDNIOWA

KANADA

AZJA

AFRYKA

EUROPA

Kolorem niebieskim oznaczono największe centra handlowe na świecie pod względem powierzchni najmu brutto (GLA).
Opracowanie własne na podstawie danych z https://www.worldatlas.com/ (dostęp: 10.11.2020).

Na świecie są realizowane również centra handlowe zlokalizowane w wieżowcach.
Sztandarowy przykład stanowi budynek „Time Square” w Hongkongu wybudowany w 1994
roku, w którym sklepy są rozlokowane wokół dziewięciokondygnacyjnego atrium. Obiekt „ION
Orchard” w Singapurze (Fot. 59), otwarty w 2009 roku, stanowi podstawę wieżowca mieszkaniowego „The Orchard Residences”. We Wrocławiu w wieżowcu „Sky Tower”, wybudowanym
w 2012 roku, trzy pierwsze kondygnacje zajmuje galeria handlowa.
Współczesne centra handlowe stanowią element coraz bardziej złożonych, wielofunkcyjnych megastruktur. Coraz częściej jest zwracana uwaga na jakość przestrzeni wewnątrz jak
i na zewnątrz obiektu, m.in. poprzez wprowadzanie zieleni w obrębie zespołu. Przykładem może
być kompleks „Zorlu Center” w Stambule (Fot. 60) mieszczący centrum handlowe, hotel, biura
i salę koncertową. Został wybudowany w 2013 roku według projektu EAA - Emre Arolat Architecture oraz Tabanlioglu Architects.242 Lokale handlowe otaczają na poziomie parteru wewnętrzny plac – ogród, który stanowi atrakcyjną przestrzeń półpubliczną, powiązaną z terenami
na zewnątrz kompleksu.

242

12.11.2020).
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https://www.archdaily.com/514825/zorlu-center-emre-arolat-architects-tabanlioglu-architects

(dostęp:

Fot. 47. “Chrisp Street Market”, Londyn.
Źródło: https://isleofdogslife.files.wordpress.com/2013/07/aerial1951.jpg (dostęp:
10.11.2020).

Fot. 48. „Shopping”, Luleå, Szwecja.
Źródło: https://i.pinimg.com/originals/92/e8/97/92e897ab9174b06cb759249fa7899c8
6.jpg (dostęp: 10.11.2020).

Fot. 49. AEZ, Wiedeń. Źródło: https://de.wikipedia.org/wiki/Ausstellungs-_und_Einkaufszentrum
(dostęp: 10.11.2020).

Fot. 51. „Cumbernauld Shopping Center”, Cumbernauld,
Szkocja. Źródło:
https://aliciapatterson.org/sites/default/files/Downie01_
10.jpg (dostęp: 11.11.2020).

Fot. 50. Kompleks W3, w tym centrum handlowe
„Wien Mitte the Mall", Wiedeń. Źródło: https://ortner-ortner.com/thumbs/baukunst/projekte/shopping/wien-mitte/1wm_3-970x647-q40.jpg (dostęp:
10.11.2020).

Fot. 52. „Bull Ring”, Birmingham, Wielka Brytania.
Źródło: https://i2-prod.birminghammail.co.uk/incoming/article7719069.ece/ALTERNATES/s1227b/BP1562974.jpg (dostęp: 10.11.2020).
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Fot. 53. Nowe centrum handlowe „Bullring”, Birmingham. Źródło: https://www.webbaviation.co.uk/aerial/_data/i/galleries/West_Midlands/Birmingham/The_Bull_Ring_shopping_centre_Birmingham_cb37033-me.jpg (dostęp: 10.11.2020).

Fot. 54. „Centrum Černý Most”, Praga. Źródło:
https://www.cbreproperties.cz/storage/full-carousel/d160059a-a304-11e9-b5ef005056bac73a.jpeg (dostęp: 10.11.2020).

Fot. 55. „Polus City Center", Bratysława. Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polus_City_Center (dostęp:
10.11.2020).

Fot. 56. „Mall of the Emirates", Dubaj. Źródło:
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photos/11/0f/ae/3f/photo0jpg.jpg (dostęp:
12.11.2020).

Fot. 57. „West Edmonton Mall", Edmonton. Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Edmonton_Mall (dostęp: 12.11.2020).

Fot. 58. „Eurovea", Bratysława. Źródło:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eurovea (dostęp:
12.11.2020).

Fot. 59. „ION Orchard", Singapur. Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/ION_Orchard (dostęp: 12.11.2020).

Fot. 60. „Zorlu Center", Stambuł. Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/Zorlu_Center (dostęp: 12.11.2020).
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2.3.3 Rozwój centrów handlowych w Polsce
I. Prekursorzy
Przełom XIX/XX wieku był okresem, w którym na ziemiach polskich znajdujących się pod
zaborami, powstały pierwsze hale targowe, pasaże i galerie. Jednym z zabytkowych obiektów,
pochodzących z tego czasu jest neogotycka hala targowa w Gdańsku, zrealizowana w 1896 roku
(Fot. 61).243 Mieści się w centrum miasta w obszarze Placu Dominikańskiego w sąsiedztwie historycznych zabudowań. W 1902 roku wybudowano w Warszawie 2 tzw. Hale Mirowskie na
placu Za Żelazną Bramą (Fot. 62).244 Innym przykładem jest otwarta w 1909 roku zabytkowa
hala w Siedlcach, która stanowiła istotne miejsce handlowe w mieście.245 W krakowskim Podgórzu na początku XX wieku istniała u zbiegu ulic 3 Maja, Kalwaryjskiej oraz Rejtana ceglana hala
targowa, mieszczącą kramy i jatki (Fot. 63).246 Kolejną realizacją w Krakowie była wybudowana
w czasie II wojny światowej w 1940 roku Hala Targowa przy ul. Grzegórzeckiej (Fot. 64).247
Większość przykładów pasaży handlowych na ziemiach polskich pochodzi z XX wieku.248
Pierwsze z nich stanowiły konstrukcje otwarte. „Do 1900 roku w polskich miastach nie powstał
żaden kryty pasaż”.249 W 1901 roku wybudowano we Lwowie Pasaż Mikolassha. W Warszawie
pierwszą zadaszoną realizacją był „Pasaż Luxenburga”, który zrealizowano w 1910 roku pomiędzy ulicami Senatorską i Niecałą (Fot. 65).250 Kolejny pasaż – „Italia” – ukończono dopiero
w dwudziestoleciu międzywojennym. W Krakowie „Pasaż Bielaka”, łączący Rynek Główny z ul.
Stolarską, powstał przed I wojną światową,251 ale pierwotnie nie posiadał przeszklonego zadaszenia, wprowadzonego w późniejszym czasie.252
Pierwsze domy towarowe zrealizowano przed I wojną światową w Poznaniu i Warsza253
wie. Jednym ze znanych przykładów jest warszawski DT Braci Jabłkowskich, wybudowany
w 1914 roku (Fot. 66).254 Modernistyczny budynek, uzupełniający pierzeję ulicy, charakteryzują
rytmiczny układ okien przedzielonych pilastrami oraz doryckie kolumny przy wejściu do obiektu.
Po II wojnie światowej, w latach 50. i 60. XX wieku255, nastąpił rozwój domów handlowych,
w postaci: SDH256 oraz PDT257. Były to budynki wielokondygnacyjne, lokalizowane w obszarach
zurbanizowanych. Często stanowiły eksponowany narożnik kwartału zabudowy. Znanym przy-

243 Łabuz K., „Kupcy Dominikańscy poszukują inwestora strategicznego” (online 13.08.2018), źródło: https://retailnet.pl/2018/08/13/6632-kupcy-dominikanscy-poszukuja-inwestora-strategicznego (dostęp: 13.11.2020).
244 W innych miastach polskich nie wybudowano w XIX wieku hal targowych, chociaż jak zauważa Małgorzata Omilanowska podobną realizacją był parterowy obiekt zrealizowany na krakowskich Kazimierzu na Placu Nowym. Nie jest jednak
traktowany jako hala targowa. Omilanowska M., op. cit., s. 25, 142-143.
245 http://brofaktura.pl/historia/ (dostęp: 13.11.2020).
246 Zburzona w 1934 r. https://ank.gov.pl/podgorze/miasto_07.html (dostęp: 13.11.2020).
247 „Encyklopedia Krakowa”, A. H. Stachowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000, s. 62.
247 Dietl J., op. cit., s. 277.
248 Racoń-Leja K., „Formy przestrzeni komercyjnych w krajobrazie polskich miast”, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie, T. 42, 2014, ss. 151 – 159.
249 Źródło cytatu: Omilanowska M., op. cit., s. 217.
250 Ibidem, ss. 229 – 232.
251 „Encyklopedia Krakowa”, op. cit., s. 62.
252 Pasaż Bielaka oddano do użytku w 1970 roku. Źródło: „Encyklopedia Krakowa”, op. cit., s. 1121.
253 Około 1905 r. w Poznaniu wybudowano dom towarowy, należący do firmy David Scherek W-tw. Dietl J., op. cit.,
s. 36.
254 Omilanowska M., op. cit., s. 26, 258.
255 Rochmińska A., „Atrakcyjność łódzkich …”, op. cit., s. 97.
256 Spółdzielcze Domy Handlowe (SDH) – własność spółdzielni spożywców „Społem”, właściwych dla danego województwa.
257 Powszechne Domy Towarowe (PDT, PeDeTe, Pedet) – polskie przedsiębiorstwo państwowe założone w 1947 r.
W tym samym roku otwarto pierwszy w Warszawie Państwowy Dom Towarowy na Żoliborzu.
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kładem w Krakowie była „Galeria Centrum”, która funkcjonowała do 2009 roku w zaadaptowanej, historycznej kamienicy przy Rynku Głównym258 (Fot. 67). Innymi realizacjami krakowskimi
są np. DH „Jubilat” z 1969 roku (Fot. 68) i DH „Wanda” wybudowany w latach 80. XX wieku.
Mniejsze obiekty powstawały w średnich i małych miastach, często w formie kilkukondygnacyjnych budynków mieszczących się w pierzei rynku lub głównej ulicy. Przykładami są: dom towarowy w Zakliczynie, zlokalizowany w narożniku rynku, czy „GS” w Mszanie Dolnej, położony przy
drodze krajowej.
Sklepy samoobsługowe pojawiły się w Polsce w latach 60. XX wieku.259 W 1962 roku
w Warszawie (Fot. 69) otwarto pierwszy Supersam, który dał nazwę zwyczajową kolejnym tego
typu obiektom.260 Posiadały najczęściej formę pawilonu z licznymi przeszkleniami, dzięki czemu
ich wnętrza były doświetlone światłem naturalnym.
Supermarkety, rozumiane jako wielkopowierzchniowe sklepy samoobsługowe powstały
w latach 90. XX wieku.261 Ich budowa miała miejsce w okresie przemian gospodarczych
w Polsce, kiedy „nastąpiło otwarcie rynku polskiego na kapitał zagraniczny”262. Pierwszy supermarket otwarto w 1990 roku w Warszawie, w ramach sieci Billa (Fot. 70).263 Natomiast hipermarkety zrealizowała sieć „HIT”, która w Polsce rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku.264
Przykład stanowił otwarty w 1994 roku hipermarket „HIT” w Warszawie przy ul. Górczewskej.
Były to obiekty przeważnie parterowe, prostopadłościenne z elewacjami nieaktywnymi, wykończonymi panelami z minimalnymi przeszkleniami w strefie wejściowej. Supermarkety i hipermarkety w wyniku przekształceń i uzupełnień o funkcje usługowe, stawały się pierwszymi centrami handlowymi w Polsce.

Fot. 61. Hala targowa, Gdańsk 1903 r. Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hala_Targowa_w_Gda%C5%84sku (dostęp: 13.11.2020).

Fot. 62. Hala Mirowska, Warszawa 1932 r. Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hale_Mirowskie_w_Warszawie (dostęp: 13.11.2020).

258 „Galeria Centrum” powstała w zaadaptowanej historycznej kamienicy (kamienica Czeczotki, pałac Wodzickich)
przy Rynku Głównym w 1949 r. Oferowała różnorodny asortyment, m.in.: luksusowe kosmetyki, produkty z branży odzieżowej,
artykuły gospodarstwa domowego, w tym większe gabarytowo sprzęty, np. pralki, itp. Brak możliwości dojazdu samochodem
stanowił pewne utrudnienie dla klientów. Trzy lata po wybudowaniu w 2006 r. centrum handlowego „Galeria Krakowska” dom
towarowy przy Rynku upadł i przez kilka lat obiekt nie był użytkowany. W 2013 r. otwarto w parterze kamienicy kawiarnię,
a pozostałe kondygnacje zaadaptowano do nowych funkcji. Na podstawie: „Encyklopedia Krakowa”, op. cit., s. 359.
259 Dietl J., op. cit., s. 42.
260 W 2006 r. warszawski „Supersam” został rozebrany. W jego miejscu wybudowano w 2013 r. kompleks biurowo –
handlowy z centrum handlowym „Plac Unii City Shopping”. Źródło: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/859481,Supersam-%e2%80%93-najpiekniejszy-sklep-w-PRLu (Dostęp: 25.05.2020).
261 Joanna Wrzesińska zauważa, że w Polsce do początku lat 90. XX wieku nie było supermarketów i hipermarketów.
Za sklepy wielkopowierzchniowe uważano wcześniej PDT, supersamy i inne. Na podstawie: Wrzesińska J., op. cit., ss. 161 – 170.
262 Rochmińska A., „Atrakcyjność łódzkich …”, op. cit., s. 98.
263 Wrzesińska J., op. cit., s. 163.
264 Hipermarkety HIT należały do niemieckiej firmy Dohle. W 2002 r. polskie hipermarkety „HIT” zostały przejęte przez
brytyjską sieć Tesco. Od 2015 r. sklepy sieci Tesco są stopniowo zamykane w Polsce. Największe likwidacje sklepów miały miejsce w 2019 i 2020 r.
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Fot. 63. Hala targowa na początku XX wieku, Podgórze, Kraków. Źródło: https://ank.gov.pl/podgorze/miasto_07.html (dostęp: 13.11.2020).

Fot. 64. Hala Targowa przy ul. Grzegórzeckiej, Kraków.
Źródło: https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/10923/
(dostęp: 13.11.2020).

Fot. 65. Pasaż Luxenburga, Warszawa. Źródło:
https://sekretywarszawy.pl/pasa%C5%BC-luxenburga (dostęp: 13.11.2020).

Fot. 66. Dom Braci Jabłkowskich, Warszawa. Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Towarowy_Braci_Jab%C5%82kowskich_w_Warszawie (dostęp: 13.11.2020).

Fot. 67. „Galeria Centrum", Kraków. Fot. Anna
Kaczmarz, źródło: https://dziennikpolski24.pl/nowy-dom-handlowy-przy-rynkuglownym/ar/c3-2951818 (dostęp: 13.11.2020).

Fot. 68. Dom Handlowy „Jubilat", Kraków. Źródło: Adrian
Grycuk, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88465839 (dostęp:
13.11.2020).

Fot. 69. Warszawski Supersam przy ul. Puławskiej,
1969. Źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40133927 (dostęp:
13.11.2020).

Fot. 70. Supermarket „Billa" w Warszawie. Źródło: Sławomir Kamiński, https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/56,141636,19324204,tak-robilo-sie-zakupy28-lat-temu-w-warszawie-pamietacie-pierwsza.html (dostęp: 13.11.2020).
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II. Powstanie centrów handlowych w Polsce
W Polsce centra handlowe pojawiły się pod koniec XX wieku w efekcie modernizacji hipermarketów. W piśmiennictwie nie ma zgodności odnośnie powstania pierwszego tego typu
obiektu.265 Na podstawie danych prezentowanych przez PRCH, w niniejszej pracy przyjęto, że
pierwsze centrum handlowe – „Panorama” – zostało zrealizowane w 1993 roku w Poznaniu.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się 4 etapy rozwoju obiektów handlowych w Polsce
w ciągu ostatnich 30 lat (Tabela 7).
Tabela 7. Etapy rozwoju współczesnych obiektów handlowych na przełomie XX i XXI wieku w Polsce.
ETAP

OKRES

LATA

CHARAKTERYSTYKA
• rozwój ulic handlowych
• przekształcenia istniejących obiektów handlowych, w tym domów towarowych na potrzeby współczesnego handlu

I

Przełom lat 80. i 90. XX w.

1989 - 1993

II

I poł. lat 90. XX w.

1994 - 1996

• powstanie pierwszych supermarketów i hipermarketów, należących do zagranicznych sieci, tj.: Billa, Netto, Rema, itp.
• powstanie pierwszych centrów handlowych

III

II poł. lat 90. XX w.

1997 - 1998

• rozwój centrów handlowych w efekcie modernizacji hipermarketów (hipermarketowi, który stanowił największy sklep, towarzyszył niewielki pasaż handlowy)

IV

początek XXI w.

1999 - obecnie

• znaczny rozwój nowych centrów handlowych
• powstanie centrów handlowych, łączących różne funkcje, poza
handlowo-usługową, tj.: rozrywkowa, biurowa, hotelowa, itp.

Opracowanie własne na podstawie: Więcław, J., „Hipermarkety jako nowy element w strukturze przestrzennej miast Polski na przykładzie Krakowa” [w:] Z. Górka, J. Więcław (red.) „Badania i podróże naukowe krakowskich geografów”, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków 2003,
ss. 137-146 oraz Raport „Społeczno-ekonomiczne znaczenie rozwoju nowoczesnych nieruchomości handlowych w Polsce”, Polska Rada Centrów
Handlowych, EY Real Estate, październik 2018, ss. 8 – 9.

Ewolucja centrów handlowych wiązała się z powstawaniem coraz większych obiektów,
zmianami ich struktury oraz wprowadzaniem nowych funkcji.266 W literaturze najczęściej wymienia się 5 generacji centrów handlowych, które służą określeniu poziomu zaawansowania
rozwoju funkcjonalno-strukturalnego.267 Ich charakterystykę oraz wybrane przykłady przedstawia Tabela 8. Przyporządkowanie poszczególnych obiektów do danej generacji nie jest jednoznaczne ze względu na wieloaspektowe i nieostre kryteria. Podział ten ukazuje przejście od prostej, jednokondygnacyjnej bryły budynku o funkcji głównie handlowej do wielofunkcyjnego
i wielkokubaturowego kompleksu.
W Polsce istnieją centra handlowe reprezentujące pierwsze 4 generacje. Uogólniając,
w latach 90. XX wieku budowano przeważnie obiekty I i II generacji. Od początku XXI wieku
inwestycje te stanowią budynki lub ich zespoły o bardziej zróżnicowanych funkcjach, w szczególności rozrywkowych. Przykłady piątej generacji dotychczas nie powstały.

265 Wśród pierwszych tego typu obiektów wymienia się: centrum handlowe w Jankach koło Warszawy, zrealizowane
w 1995 r. przez skandynawski koncern IKEA (obecnie park handlowy „Homepark Janki”, który w kolejnych latach po otwarciu
był rozbudowywany), centrum handlowe „Panorama” w Warszawie wybudowane w 1993 r. oraz centrum handlowe „Panorama” w Poznaniu, otwarte w 1993 r. Dane na podstawie: Wrzesińska J., op. cit., s. 163; Twardzik M., „Centrum handlowe w
procesie …”, op. cit., s. 34; Katalog PRCH, https://prch.org.pl/pl/katalog-ch; RetailMAP, https://www.retailmap.pl/pl/centrahandlowe/?division%5B%5D=39&areaFrom=&areaTo=&name=&streetName=#mapView (dostęp: 21.04.2020).
266 Twardzik M., „Centrum handlowe w procesie …”, op. cit., s. 46.
267 Sławomir Ledwoń prezentuje generacje centrów handlowych przyjęte w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w Polsce.
W Wielkiej Brytanii i w Polsce wyróżnia cztery generacje, natomiast w Niemczech pięć. Źródło: Ledwoń S., op. cit., ss. 44 – 45.
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Tabela 8. Generacje centrów handlowych.
GENERACJA
I

PRZYKŁADY CENTRÓW HANDLOWYCH

OKRES
POWSTANIA
PIERWSZYCH
OBIEKTÓW

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

POLSKA

KRAKÓW

EUROPA
ŚRODKOWOWSCHODNIA

poł. lat 90 XX
wieku

• dominacja hipermarketu (ok. 70% powierzchni
centrum handlowego)

„Tesco Połczyńska”
(Warszawa)
„M1 Marki” (Marki)
„Auchan Piaseczno”
(Piaseczno)
„King Cross” (Warszawa)

„Carrefour
Witosa”
„Krokus”
„Tesco Kapelanka”
„Tesco Wielicka”

„Homepark
Zličín” (Praga)
„Galéria Lamač” (Bratysława)

„Galeria Wileńska”
(Warszawa)
„Carrefour Bemowo” (Warszawa)
„Reduta” (Warszawa)
„Klif” (Gdynia)

„Atut Ruczaj”
„Czyżyny”
„M1 Kraków”
Park Handlowy „Zakopianka”
„Solvay Park”

„Linden Center” (Berlin)
„Shopping
Palace” (Bratysława)

„Arkadia” (Warszawa)
„Galeria Mokotów”
(Warszawa)
„Galeria Dominikańska” (Wrocław)
„Wroclavia” (Wrocław)
„Posnania” (Poznań)
„Sukcesja” (Łódź)

„Galeria Bronowice”
„Galeria Kazimierz”
„Galeria Krakowska”
„Kraków
Plaza”
„Serenada”

„Westfield
Chodov”
(Praga)
„Centrum
Černý Most”
(Praga)
„Donau Zentrum” (Wiedeń)
„Shopping
Center Nord”
(Wiedeń)

„Złote Tarasy” (Warszawa)
„Stary Browar” (Poznań)
Manufaktura”
(Łódź)

„Bonarka”

„Aupark”
(Bratysława”
„Europa
Center”
(Berlin)

brak

brak

„Eurovea”
(Bratysława)

• niewielka liczba mniejszych najemców (sklepy i
drobne usługi)
• zazwyczaj lokalizowane na terenach podmiejskich, w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych i
głównych ciągów komunikacyjnych
• często w formie jednokondygnacyjnego budynku
z przylegającym parkingiem naziemnym
II

koniec lat 90.
XX wieku

• udział hipermarketu w powierzchni c. h. ok. 30 –
40%
• większa liczba najemców
(sklepy, usługi, gastronomia)

towarzyszących

• lokalizacja podmiejska oraz miejska
• obiekty zarówno jednokondygnacyjne jak i bardziej złożone budynki kilkukondygnacyjne z parkingiem zewnętrznym i wewnętrznym
III

początek XXI
wieku

• hipermarket jest jednym z wielu sklepów
• rozwinięte funkcje związane ze spędzaniem
czasu wolnego - sportowo-rekreacyjne, rozrywkowe, gastronomia (lokale gastronomiczne zgrupowane w formie food court), luksusowe marki
• centrum handlowe - obiekt handlowo-rozrywkowy
• lokalizacja miejska i śródmiejska
• złożona bryła budynków, przeważnie są to
obiekty wielokondygnacyjne z wewnętrznym
parkingiem

IV

obecnie

• poza funkcjami handlową, usługową i rozrywkową pojawiają się funkcje takie jak: biura, hotele, muzea, galerie sztuki, itp.
• centrum handlowe - obiekt wielofunkcyjnym
• lokalizacja śródmiejska i miejska
• złożona bryła budynków, często stanowi kompleks obiektów o różnych funkcjach

V

–

• centrum wielofunkcyjne, w którym dodatkowo
pojawiają się także funkcje mieszkaniowe oraz
specjalistyczne
• centrum handlowe przypomina małe miasto

Opracowanie własne na podstawie: Ledwoń S., op. cit., ss. 46 – 48; Twardzik M., „Typologia …”, op. cit.; Twardzik M., „Centrum handlowe
w procesie …”, op. cit., ss. 46 – 49.; Stec A., Sarzyński K., „Centra handlowe a gospodarka miasta na przykładzie Krakowa”, [w:] Optimum. Studia
Ekonomiczne Nr 6(90), 2017; ss. 214 – 229; Szymańska A. I., Płaziak M., „Rozwój …”, op. cit., ss. 188 – 204; Kaźmierczak M., „Ewolucja na rynku
centrów handlowych – co dalej?” (online), 01.10.2019, źródło: https://retailnet.pl/2019/10/01/2166-metro-properties/ (dostęp: 22.04.2020);
Rochmińska A., „Atrakcyjność łódzkich …”, op. cit., s. 28.
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Fot. 71. „M1 Marki", Marki, k. Warszawy. Źródło: Crusier, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15603682 (dostęp:
14.11.2020).
Tradycyjne centrum handlowe pierwszej generacji,
w którym głównym najemcą jest hipermarket
Auchan. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej
został wybudowany w 1999 roku w obszarze aglomeracji warszawskiej, w pobliżu drogi ekspresowej
S8.

Fot. 72. „Galeria Wileńska", Warszawa.
Źródło: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 pl,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40968667 (dostęp: 14.11.2020).
Tradycyjne centrum handlowe drugiej generacji wybudowane w 2002 roku, a w 2014 modernizowane.
Głównym najemcą jest hipermarket Carrefour. Na
trzech kondygnacjach znajduje się 90 punktów handlowo-usługowych. Mieści się przy stacji kolejowej
Warszawa Wileńska, w otoczeniu zabudowy kwartałowej i blokowej.

Fot. 73. „Galeria Mokotów", Warszawa.
Źródło Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 pl,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69669509 (dostęp: 14.11.2020).
Tradycyjne centrum handlowe trzeciej generacji,
otwarte w 2000 roku, a w kolejnych latach modernizowane. Głównym najemcą jest hipermarket Carrefour, jednak nie jest on dominującym sklepem.
Obiekt mieści również kino oraz centrum fitness.
Jest położony w południowej części Warszawy,
w otoczeniu zespołów usługowo-biurowo-mieszkaniowych.

Fot. 74. „Manufaktra", Łódź. Źródło: Jakub Zasina, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4115641 (dostęp: 14.11.2020).
Kompleks budynków handlowo-usługowych – centrum czwartej generacji. Jeden z budynków stanowi tradycyjne centrum handlowe. Powstał w 2006 roku w ramach rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w sąsiedztwie zwartej zabudowy śródmiejskiej. Jest to zespół wielofunkcyjny, łączący np.: multikino, teatr, kręgielnia, bilard, szkoła tańca, muzea,
klub fitness. Znajduje się w sąsiedztwie zwartej zabudowy.
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Dynamiczny rozwój centrów
handlowych w Polsce nastąpił
w okresie 2003-2011. W ostatnich latach nadal powstają
nowe inwestycje, jednak ich
dynamika jest znacznie słabsza. Aktualnie funkcjonują 522
centra handlowe.268
Diagram 10. Dynamika rozwoju centrów handlowych w Polsce.
Opracowanie własne.

Diagram 11. Dynamika rozwoju centrów handlowych w największych
miastach w Polsce.
Opracowanie własne na podstawie: „Almanach centrów handlowych
2019/2020”, Magazyn Nieruchomości Komercyjnych The City, 2019;
https://www.retailmap.pl/pl/centra-handlowe/?areaFrom=&areaTo=&name=&streetName=&status%5B%5D=existing#mapView
i https://prch.org.pl/pl/katalog-ch (dostęp: 27.05.2020).

Szczególnie dynamiczny rozwój centrów handlowych
w największych miastach polskich miał miejsce w dwóch
okresach 1998 – 2002
(Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków) i 2004 – 2008 (Kraków,
Wrocław). W Warszawie stale
utrzymuje się duża dynamika
rozwoju. W Krakowie i Wrocławie zauważa się jej wyraźny
spadek w ostatnich latach.
Z kolei w Łodzi i Poznaniu w latach 2016 – 2019 nie zrealizowano nowych obiektów.

268

Stan na 14.05.2020 r., na podstawie danych: https://www.retailmap.pl/pl/centra-handlowe/?areaFrom=&areaTo=&name=&streetName=&status%5B%5D=existing#mapView i https://prch.org.pl/pl/katalog-ch (dostęp: 14.05.2020).
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Obiekty te są zlokalizowane w miastach średnich i dużych. Ich największa liczba znajduje
się na terenie ośrodków wojewódzkich. Największa koncentracja występuje w Warszawie oraz
w aglomeracji katowickiej (Rys. 2, Tabela 9).

Rys. 2. Rozmieszczenie centrów handlowych w Polsce w 2020 r.
Opracowanie własne na podstawie danych PRCH i portalu RetailMAP. Stan na maj 2020 r.

Tabela 9 przedstawia liczbę centrów handlowych zlokalizowanych w największych polskich miastach. Przeważają w nich tradycyjne centra handlowe. Parki handlowe stanowią niecałe 10% obiektów, zaliczanych do tzw. nowoczesnej podaży handlowej.269
Tabela 9. Liczba centrów handlowych w największych miastach Polski. Stan na 04.2020 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

MIASTO
Warszawa
Kraków
Łódź
Wrocław
Poznań

WIELKOŚĆ MIASTA270
1 769 529
769 498
687 702
639 258
537 643

LICZBA CENTRÓW HANDLOWYCH
39
15
14
19
17

Opracowanie własne na podstawie danych RetailMap i PRCH.

269 Dane z 6 kwietnia 2018 r. na podstawie Katalogu Centów Handlowych zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Rady Centrów Handlowych. Pozostałe istniejące lub planowane centra handlowe: 527 tradycyjnych centrów handlowych,
15 outletów, 60 parków handlowych.
270 Liczba mieszkańców miasta na podstawie: https://www.polskawliczbach.pl/ (dostęp: 14.05.2020).
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III. Rozwój centrów handlowych w Krakowie
Rozwój krakowskich centrów handlowych wiąże się bezpośrednio z budową hipermarketów. Obiekty te uzupełnione o pojedyncze punkty usługowe stawały się współczesnymi centrami handlowymi.
Pierwszy hipermarket o pierwotnej nazwie „Krakchemia” powstał w 1995 roku przy
ul. Pilotów.271 W 1996 roku wybudowano supermarket „Billa” przy ul. Mackiewicza.272 Kolejny
hipermarket o nazwie „Hit”, który zrealizowano w 1997 roku przy ul. Wielickiej, stał się, po modernizacji jednym z pierwszych krakowskich centrów handlowych – „Tesco Wielicka”.273 Równocześnie z realizacją hipermarketu „Hit” wybudowano 2 inne hipermarkety: „Geant” – obecne
c. h. „Krokus” oraz „Allkauf” – obecnie c. h. „Carrefour Witosa”.274 Stanowią one przykład centrów I generacji, w których dominuje wielkopowierzchniowy sklep z towarzyszącym niewielkim
pasażem handlowym. Są to obiekty parterowe lub dwupiętrowe o prostopadłościennej formie
i nieaktywnych elewacjach. „Krokus” i „Tesco Wielicka” mieszczą się w sąsiedztwie głównych
arterii drogowych miasta. „Carrefour Witosa” znajduje się w otoczeniu osiedli wielorodzinnych,
w sąsiedztwie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W 1998 roku, w sąsiedztwie głównej
drogi wylotowej z miasta w kierunku Zakopanego, powstał park handlowy „Zakopianka” w ramach rewitalizacji terenów byłych Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay. Został rozbudowany w 2002 roku, m.in. o kompleks kinowy „Cinema City Zakopianka”. Stanowi przykład pierwszego otwartego centrum handlowego w Krakowie.
Dalszy rozwój krakowskich centrów handlowych w ujęciu chronologicznym prezentuje
Diagram 12.

Diagram 12. Chronologia powstawania centrów handlowych w Krakowie.
Opracowanie własne.

271 Po zmianie nazwy spółki na Alma Market S.A., około 2004 r., utworzono w jego miejscu, wielkopowierzchniowy
sklep delikatesowy „Alma”. Obecnie jest to jeden z ostatnich sklepów tej sieci handlowej w Krakowie.
272 W 2009 r. sklep zmienił nazwę i właściciela, którym stała się francuska sieć Leclerc. Obecnie w jego miejscu znajduje się supermarket „Auchan”. Źródło: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/56,44425,21017889,billa,,4.html (dostęp:
25.04.2020).
273 W 2019 r. ogłoszono, że sieć Tesco planuje ograniczenie powierzchni swoich sklepów, w tym zamknięcie „Tesco
Wielicka”.
274 Więcław J., „Nowe …”, op. cit., ss. 175 – 178.
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Pierwsze krakowskie centra handlowe powstały w rejonie ważnych arterii drogowych
na obszarach rozwoju zabudowy mieszkaniowej, które podlegały stopniowemu zabudowywaniu. Do 2002 roku relatywnie duża ich liczba była realizowana pomiędzy Nową Hutą a centrum
miasta oraz w jego południowej części. Od 2005 roku tego typu obiekty lokalizowano bliżej obszaru śródmiejskiego, czego przykładami są „Galeria Kazimierz” położona na Grzegórzkach,
w miejscu dawnych zakładów przemysłowych oraz „Galeria Krakowska” usytuowana przy głównym węźle komunikacyjnym w centrum miasta. Kolejne inwestycje posiadały coraz bardziej złożone bryły. Powstawały wielokondygnacyjne obiekty trzeciej i czwartej generacji z parkingiem
wewnętrznym, łączące różne funkcje. Najmłodszym centrum handlowym jest otwarty w 2019
roku „Atut Ruczaj”, położony w rejonie ul. K. Bunscha w otoczeniu rozwijających się osiedli.
Obecnie w Krakowie istnieje 15 centrów handlowych. Ponadto na terenie podkrakowskiej Modlniczki, tuż przy granicy miasta znajdują się dwa kolejne: „Futura Park Kraków”
i „Factory Kraków” (Rys. 3).

Rys. 3. Wyrys z mapy centrów handlowych RetailMAP.pl przedstawiający lokalizację centrów handlowych na terenie Krakowa i w jego sąsiedztwie.
Źródło: https://www.retailmap.pl/pl/centra-handlowe/?division%5B%5D=4&division%5B%5D=5&areaFrom=&areaTo=&name=&streetName=&status%5B%5D=existing#mapView (dostęp: 02.04.2020).

W czerwcu 2020 roku rozpoczęła się budowa następnego obiektu handlowego o nazwie
„Atut Bielany” w terenach zieleni w rejonie ul. Księcia Józefa i planowanej Trasy Zwierzynieckiej.275 Rozważane są również kolejne inwestycje.276

275

Zakończenie budowy jest przewidywane w I kwartale 2021 r. Ze względu na przewidywaną dotychczas liczbę najemców, pomimo swojej wielkości, może nie spełniać kryterium centrum handlowego. Źródło: https://www.urbanity.pl/malopolskie/krakow/centrum-handlowe-atut-bielany,b12817 (dostęp: 14.07.2020).
276Są to: „Atut Kraków Retail Park” przy ul. Nowohuckiej, „Atut Kraków – Cracovia Outlet” w rejonie ulic Galicyjskiej
i Nowohuckiej, park handlowy „Kamieńskiego Retail Park” przy ul. H. Kamieńskiego oraz rozbudowa centrum handlowego
„Krokus”. Źródło: https://www.retailmap.pl/pl/; https://investmap.pl/miasto/krakow (dostęp: 25.04.2020).
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2.3.4 Regulacje prawne dotyczące planowania i lokalizacji c. h. w Polsce
I. Obecne regulacje prawne
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) zasady lokalizacji i zagospodarowania terenów obiektów handlowych, jakimi są centra handlowe regulują obowiązujące w skali
lokalnej: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
W myśl art. 10 ust. 3a i 3b Ustawy, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 mogą być realizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a ich położenie musi być określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Centra handlowe, stanowiące przedmiot rozważań niniejszej
pracy, spełniają kryterium minimalnej powierzchni sprzedaży 2000 m2, wobec czego podlegają
powyższym regulacjom. Tym samym gmina, która wyraża zamiar realizacji na swoim obszarze
wspomnianego obiektu jest zobowiązana do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru, wskazanego w studium.
Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 m2 mogą być realizowane, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w oparciu
o zapisy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Centrum handlowe zgodnie z Rozporządzeniem277 stanowi inwestycję, mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.278 Z tego względu właściwy organ może nakazać
sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko w przypadku planowania tego typu przedsięwzięcia.
W celu określenia charakterystycznych wskaźników lokalizacji pierwszych centrów handlowych należy uwzględnić również zapisy legislacyjne, które obowiązywały w Polsce od lat 90.
XX wieku.
II. Wcześniejsze regulacje prawne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku279 wprowadziła wymóg sporządzenia nowej formy dokumentu planistycznego na szczeblu gminy, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który nie stanowił aktu prawa lokalnego. Jednocześnie zniesiono obligatoryjność sporządzania planów miejscowych, a te uchwalone przed wejściem w życie ustawy
miały tracić moc po kilku latach.
W ww. ustawie nie istniały regulacje odnoszące się do wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Dopiero w nowelizacji z 2001 roku280 wprowadzono następujące zapisy odnoszące się do tego typu inwestycji:

277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
278 Dotyczy to obiektów o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:
a) 5 000 m2 na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w ich otulinach,
b) 2 000 m2 na innych obszarach.
Źródło: §3, ust. 1, pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
279 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415). Data wejścia
w życie i data obowiązywania: 01.01.1995 r.
280 Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2001 nr 14 poz. 124).
Data wejścia w życie i data obowiązywania: 15.03.2001 r.
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− obowiązek sporządzenia MPZP dla obszarów, w których planuje się realizację obiektów
handlowych o powierzchni sprzedażowej281:
•
•

powyżej 1000 m2, dla gmin o liczbie ludności do 20 000
powyżej 2000 m2, dla gmin o liczbie ludności ponad 20 000282;

− zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla wyżej wymienionych obiektów handlowych do
czasu uchwalenia MPZP283;
− obowiązek sporządzenia prognozy skutków budowy ww. obiektów handlowych i obowiązek przygotowania opinii284.
Ustawa ta została uchylona 11.07.2003 roku z dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W Ustawie z 2003 roku285 odnośnie obiektów handlowych:
− zdefiniowano pojęcie powierzchni sprzedaży; 286
− wprowadzono obowiązek określenia w SUiKZP terenów, dla których jest obowiązkowe sporządzenie MPZP, w tym obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 287
− zlikwidowano podział obiektów handlowych według wielkości gmin.
W 2007 roku w Polsce uchwalono Ustawę o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych288, stanowiącą uzupełnienie regulacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. W dokumencie tym:
− przyjęto definicję wielkopowierzchniowego obiektu handlowego (WOH); 289
− zmieniono kryterium wielkości powierzchni sprzedaży obiektów handlowych, dla których istnieje obowiązek określenia lokalizacji w SUiKZP z 2000 m2 na 400 m2; 290
− wprowadzono obowiązek uzyskania zezwolenia samorządu terytorialnego na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego; 291

281

Art. 13 ust. 1 pkt 5.
Art. 10 ust. 1 pkt 1.
283 Art. 45 ust. 1.
284 Opinii władz powiatu i gmin sąsiadujących oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów na temat planowanej inwestycji handlowej - Art. 10 ust. 2.
285
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717). Data wejścia w życie i data obowiązywania: 11.07.2003 r.
286 Powierzchnia sprzedaży – „należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego,
stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej, itp.” (Art. 2 pkt 19.)
287 Art. 10 ust. 2 pkt 8.
288 Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. 2007
nr 127 poz. 880).
289 Zgodnie z którą wielkopowierzchniowy obiekt handlowy to „obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa”. Art. 2 pkt 1.
290 Art. 12.
291 Art. 3 ust. 1.
282
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− wprowadzono wymóg weryfikacji zgodności lokalizacji wielkopowierzchniowego
obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 z zapisami planu
zagospodarowania przestrzennego województwa; 292
−

wprowadzono obowiązek wykonania analiz i opinii dotyczących skutków budowy
wielkopowierzchniowego obiektu handlowego dla infrastruktury, układu komunikacyjnego, miejscowego rynku pracy, układu urbanistycznego, sieci handlowej i środowiska naturalnego.293

Omawiana ustawa została uchylona w 2008 roku na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził jej niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym utraciły ważność regulacje odnoszące się do dużych obiektów handlowych i powstała niejasność dotycząca szczegółowych skutków prawnych orzeczenia.294 Zgodnie z ówczesnym
orzecznictwem sądowym przyjęto, że lokalizacja obiektów handlowych może nastąpić wyłącznie na podstawie MPZP, jeżeli powierzchnia sprzedaży przekracza 2000 m2.295
W nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 roku296
wyjaśniono wątpliwości powstałe po uchyleniu Ustawy z 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Potwierdzono regulacje dotyczące inwestycji o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wyodrębniając zasady ich lokalizacji w osobnym artykule
ustawy.297 Zgodnie z jej zapisami tego typu obiekty mogą być realizowane jedynie na podstawie
MPZP, a ich lokalizacja musi zostać wyznaczona w SUiKZP.
Pierwsze regulacje prawne z zakresu planowania przestrzennego dotyczące dużych
obiektów handlowych pojawiły się w 2000 roku w nowelizacji Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym z 1994 roku. Od tego momentu wprowadzono obowiązek sporządzenia dla terenów tego typu inwestycji MPZP. Kolejne zmiany legislacyjne ustaliły wymóg określenia
w SUiKZP miejsc dla inwestycji handlu wielkopowierzchniowego. Kryterium powierzchni sprzedaży podlegało kolejnym zmianom. W obecnym prawodawstwie nie występuje definicja wielkopowierzchniowego obiektu handlowego czy centrum handlowego. Współczesne regulacje
wyróżniają obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zobowiązując władze gmin do
wskazania możliwych terenów ich lokalizacji w dokumentach planistycznych.298 Można zatem
stwierdzić, że istnieją regulacje prawne stanowiące istotny czynnik kształtujący położenie i sposób zagospodarowania terenów badanych centrów handlowych.

292

Art. 3 ust. 4.
Art. 5 ust. 6.
294 Rozważano czy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do obiektów handlowych obowiązują
przepisy sprzed wejścia w życie Ustawy z 2007 roku, czy przy lokalizacji tego typu obiektów nie obowiązują szczególne wymagania związane z wielkością ich powierzchni. Źródło: https://prawodlasamorzadu.pl/2015.11.3-nowe-(stare)-zasady-lokalizowania-wielkopowierzchniowych-obiektow-handlowych.html (dostęp: 20.04.2020).
295
https://prawodlasamorzadu.pl/2015.11.3-nowe-(stare)-zasady-lokalizowania-wielkopowierzchniowych-obiektow-handlowych.html (dostęp: 20.04.2020).
296 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015
poz. 1713). Data wejścia w życie i data obowiązywania: 11.11.2015 r.
297 Zasady te obowiązują do dzisiejszego dnia – Art. 10 ust. 3a i 3b.
298 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
293
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3. Zagospodarowanie terenów wokół centrów handlowych
– analiza przypadków
3.1. Kryteria wyboru przykładów
Znaczący rozwój centrów handlowych w ośrodkach miejskich dużej wielkości predysponuje do dokonania analizy porównawczej różnych przykładów zagospodarowania ich sąsiedztwa, a tym samym określenia wpływu na jakość otaczającej przestrzeni miejskiej. Przeprowadzenie analizy tego typu obiektów, położonych na terenie dużych miast w Europie Środkowej
ze szczególnym uwzględnieniem Polski, pozwala stworzyć bazę odniesienia dla oceny przykładów z Krakowa.
Badania mają na celu określenie znaczenia centrów handlowych w otaczającej strukturze miejskiej poprzez charakterystykę:
− lokalizacji z przedstawionym typem zabudowy i różnorodnością funkcjonalną,
− sposobu urządzania i jakości przestrzeni publicznych w sąsiedztwie centrum handlowego,
− dostępności transportowej, szczególnie pieszej.
Kryteriami wyboru obiektów badawczych były: wielkość miasta oraz lokalizacja obiektu.
Kryterium wielkości uwzględniało 2 grupy miast o liczbie ludności (Tabela 10):
I.
II.

powyżej 1 mln: Wiedeń, Praga, Warszawa;
od 500 tys. do 1 mln: Łódź, Wrocław, Poznań.

Według kryterium lokalizacyjnego do badań wybrano obiekty położone w obszarach
o różnorodnej specyfice tkanki miejskiej, tj.:
− w obszarze centralnym (śródmiejskim) miasta o intensywnej, zwartej zabudowie, często
historycznej, stanowiącej głównie ośrodek usługowy,
− w obszarze zurbanizowanym, w otoczeniu zespołów zabudowy mieszkaniowej i/lub usługowej, poza obszarem centralnym,
− w obszarze fragmentarycznej zabudowy (na obrzeżach miasta), w rejonie węzłów komunikacyjnych lub głównych dróg wyjazdowych, w otoczeniu których występuje słabo
zwarta, nieciągła zabudowa odizolowana terenami zieleni.
Tabela 10. Wybrane centra handlowe miast z Europy Środkowej o największej liczbie ludności.
GRUPA

I

II

MIASTO

LICZBA
LUDNOŚCI

GĘSTOŚĆ
ZALUDNIENIA

POWIERZCHNIA
[km2]

Wiedeń

1 915 338
(2019)

4 000

414,6

Praga

1 298 804
(2019)

4 600

496

Warszawa

1 769 529
(2018)

3 421

517,2

Łódź

687 702
(2018)

2 345

293,3

Wrocław

639 258
(2018)

2 183

292,8

LOKALIZACJA
centralny
zurbanizowany
fragmentarycznej zabudowy
centralny
zurbanizowany
fragmentarycznej zabudowy
centralny
zurbanizowany
fragmentarycznej zabudowy
centralny
zurbanizowany
fragmentarycznej zabudowy
centralny
zurbanizowany
fragmentarycznej zabudowy
centralny
zurbanizowany
fragmentarycznej zabudowy

CENTRUM
HANDLOWE
"Ringstrassen-Galerien”
„Columbus Center”
„Huma Eleven”
„A|X Praha Palladium”
„Galerie Harfa”
„Westfield Chodov”
„Złote Tarasy”
„Westfield Arkadia”
„Galeria Północna”
„Manufaktura”
„Sukcesja”
„Port Łódź”
„Galeria Dominikańska”
„Wroclavia”
„Marino”
„Stary Browar”
„Posnania”
„M1 Szwajcarska”

537 643
2 053
261,9
(2018)
Opracowanie własne na podstawie: http://www.polskawliczbach.pl/Miasta (dostęp: 27.06.2019); http://www.polskawliczbach.pl/miasta_o_najwiekszej_gestosci_zaludnienia_w_polsce
(dostęp:
03.09.2019);
http://worldpopulationreview.com/world-cities/ (dostęp: 03.09.2019).
Poznań
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3.2. Analiza sąsiedztwa centrów handlowych w metropoliach
3.2.1 WIEDEŃ
Wiedeń299 jako największa metropolia i stolica Austrii, stanowi główny ośrodek administracyjny, kulturowy300, akademicki, handlowo-usługowy i przemysłowy państwa. Miasto charakteryzuje bogaty system przyrodniczy.301 Przepływająca przez nie rzeka Dunaj jest ważną
drogą wodną.302 W ostatnich latach w Wiedniu jest realizowana idea miasta inteligentnego
„Smart City Wien”. Stolica Austrii stanowi istotny węzeł transportowy o znaczeniu europejskim
dla ruchu samochodowego i kolejowego.303 Międzynarodowy port lotniczy Wiedeń-Schwechat
leży w odległości około 20 km na południowy wschód od centrum miasta. Do analizy wybrano
3 centra handlowe: „Ringstrassen-Galerien” położone w obszarze centralnym, „Columbus Center” reprezentujące strefę zurbanizowaną, blisko głównego dworca kolejowego oraz „Huma
Eleven”, zlokalizowane w obszarze fragmentarycznym, w południowo-wschodniej części Wiednia w pobliżu autostrady A4.

Rys. 4. Analiza lokalizacji wybranych centrów handlowych na tle struktury przestrzennej Wiednia.
Opracowanie własne.

299 Wiedeń to największe miasto Austrii pod względem liczby mieszkańców jak i powierzchni. To jedyny ośrodek
w Austrii o liczbie ludności powyżej 500 tys.
300 Historyczne centrum miasta zostało wpisane w 2001 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
301 Około połowę obszaru miasta zajmują tereny zieleni, a ponad 25 % terenu miejskiego to obszary chronione.
Źródło: https://austria-forum.org/af/AEIOU/Wien (dostęp: 07.10.2019).
302 W mieście istnieje ponad 1700 obiektów mostowych. Źródło: https://austria-forum.org/af/AEIOU/Wien (dostęp:
07.10.2019).
303 W jej otoczeniu krzyżuje się pięć autostrad i droga ekspresowa, łącząc Wiedeń z dużymi miastami Austrii, takimi
jak: Graz, Klagenfurt, Linz i Salzburg oraz państwami granicznymi: Niemcy, Włochy, Słowacja i Czechy. W mieście krzyżuje się
kilka linii kolejowych dalekobieżnych w kierunku Villach, Graz, granicy czeskiej i Salzburga oraz wiele linii o znaczeniu regionalnym. W 2012 r. otwarto nowy odcinek Linii Zachodniej (Weststrecke Wien–Salzburg) dla kolei dużych prędkości, który pomiędzy
Wiedniem a St. Polten, jest poprowadzony w tunelu. Źródło: https://infrastruktur.oebb.at/de/projekte-fuer-oesterreich/bahnstrecken/weststrecke-wien-salzburg (dostęp: 07.10.2019).
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CENTRUM HANDLOWE „RINGSTRASSEN-GALERIEN”
LATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU / BUDYNKU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

1991-1993304
Obszar centralny
Budynek biurowy
~ 8 900
12 500305
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, centrum fitness, szkoła gotowania, biuro nieruchomości, drukarnia, dentysta, galeria sztuki.

Rys. 5. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Ringstraßen-Galerien”.
Opracowanie własne. Stan na 09.2019 r.

„Ringstrassen-Galerien” jest położone w śródmieściu Wiednia, bezpośrednio przy
wiedeńskim Ringu, w promieniu 650 m od Placu Stefana. Zrealizowane według projektu architektów Wilhelma Holzbauera i Georga Lipperta306 mieści się na 3 kondygnacjach w 2 budynkach
(Kärntnerringhof i Palais Corso) powiązanych przeszkloną przewiązką. Na wyższych piętrach
znajdują się biura, reprezentacyjne apartamenty oraz hotel.307 Powstało w miejscu budynku
biurowego, wyburzonego w 1990 roku po pożarze.308
Obiekt sąsiaduje z historyczną, śródmiejską zabudową kwartałową o funkcji mieszanej
mieszkaniowo-usługowej. Jego południowa elewacja harmonizuje formą i linią zabudowy
z sąsiednimi budynkami. Wyróżniają ją współczesne materiały wykończeniowe.

304

http://www.architektenlexikon.at/de/361.htm (dostęp: 27.01.2020).
http://retailp.com/sites/2638 (dostęp: 03.09.2019).
306 https://www.ringstrassen-galerien.at/ueber-uns/ (dostęp: 09.10.2019).
307 https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/K%C3%A4rntner-Ring-Hof (dostęp: 10.10.2019).
308 Budynek biurowy był siedzibą firmy Steyr-Daimler-Puch AG zajmującej się przetwórstwem żelaza. Źródło:
http://ring.wien/was-war-vor-den-ringstrassen-galerien-die-geschichte-des-steyr-daimler-puch-hauses/ (dostęp: 09.10.2019).
305
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Centrum handlowe mieści się w sercu miasta na styku ponadregionalnych usług, m.in.
o znaczeniu kulturowym i naukowym oraz symbolicznych rozpoznawalnych przestrzeni reprezentacyjnych.309 Jest usytuowane pomiędzy układem pieszych ulic miejskich. Budynki
„Ringstrassen-Galerien” rozdziela plac Maxa Weilera, który ze względu na proporcje wnętrza
urbanistycznego można nazwać deptakiem. Po stronie południowej przebiega ważna ulica miejska – fragment Ringu wiedeńskiego z wydzielonymi traktami pieszymi i rowerowymi.
Dostępność piesza jest zapewniona, dzięki sieci ciągów pieszych wzdłuż ulic. Wejścia do
Kärntnerringhof są zlokalizowane z 3 stron. Podobnie z 3 stron znajdują się wejścia do Palais
Corso. Pomiędzy budynkami można przejść zarówno na poziomie parteru przez plac Maxa Weilera, jak i na pierwszym piętrze, poprzez przeszkloną przewiązkę. Układ wejść i alejek we wnętrzu obiektu wiąże się z głównymi ciągami pieszymi w otoczeniu. Dostępność transportem
indywidualnym umożliwia droga dojazdowa od strony parkingów piętrowych. Powiązania z innymi rejonami miasta stwarza Ring wiedeński, uzupełniający sieć dróg głównych. Centrum handlowe jest również dostępne za pośrednictwem środków transportu zbiorowego: metra, tramwaju i autobusu. Najbliższy przystanek linii metra znajduje się w promieniu 250 m. Przystanki
tramwajowe i autobusowe są położone w promieniu do 200 m. Powiązania rowerowe zapewnia
wydzielona ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż Ringu wiedeńskiego.
„Ringstrassen-Galerien” jest zlokalizowane w obszarze centralnym miasta, w zabytkowej strukturze. Forma obiektu nawiązuje do istniejącej zabudowy, wpisując się harmonijnie
w pierzeję ulicy. Budynek uzupełnia główne ciągi piesze poprzez układ wejść i wewnętrznych
alejek handlowych. Istniejące w sąsiedztwie ulice o ograniczonym ruchu kołowym oraz plac przy
centrum handlowym tworzą przestrzenie publiczne z miejscami do siedzenia w postaci ogródków kawiarnianych.

309

Obiekt jest położony w sąsiedztwie reprezentacyjnych parków i ogrodów przy jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic miasta. W promieniu 200 m jest zlokalizowany budynek Wiedeńskiej Opery Narodowej.
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Ringstrassen-Galerien”:
Fot. 75. Sąsiedztwo centrum handlowego
„Ringstrassen-Galerien” – od strony zachodniej. Fot.: autor, 2018.
Szklane przekrycie ulicy stanowi bramę wprowadzającą do galerii handlowej od strony
Opery i Kärntner Straße - głównej ulicy pieszej
Wiednia wiążącej Ring z placem katedralnym.
Jest ona na krótkim odcinku wyłączona z ruchu samochodowego i pełni funkcję przyjaznej pieszym przestrzeni publicznej. Wzdłuż
elewacji urządzono ogródki kawiarniane. Po
obu stronach ulicy elewacje są aktywne,
a wejścia do poszczególnych lokali handlowousługowych są dostępne z poziomu parteru.

Fot. 76. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony północnej. Fot.: autor, 2018.
Ulica Mahlerstraβe z wąskimi chodnikami
oraz miejscami parkingowymi po obu stronach jezdni stanowi dojazd do parkingów
centrum handlowego. Jest otoczona historyczną zabudową kwartałową. Brak zieleni
i elementów małej architektury.

Fot. 77. Widok od strony północnej w kierunku Ringu wiedeńskiego – przeszklona
przewiązka pomiędzy budynkami centrum
handlowego. Fot.: autor, 2018.
Przeszklona przewiązka łączy dwa budynki
centrum handlowego: po lewej Palais Corso –
historyczna kamienica adaptowana na cele
handlowe, po prawej Kärntnerringhof –
nowoczesny obiekt dopasowany stylem do
historycznego otoczenia. Ulica wyłączona
z ruchu z ozdobną posadzką wzdłuż elewacji.
Brak zieleni i małej architektury - przestrzeń
mało atrakcyjna.
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Fot. 78. Przestrzeń publiczna – wejście od
strony Ringu. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń między budynkami centrum handlowego od strony południowej stanowi piesza ulica z ogródkami kawiarnianymi. Mobilne, niewielkie formy zieleni. Przestrzeń
przyjazna pieszym. Architektura Kärntnerringhof nawiązuje w harmonijny sposób do otaczającej struktury historycznej.

Fot. 79. Ring wiedeński – widok od strony południowej centrum handlowego. Fot.: autor,
2018.
Od strony południowej centrum handlowe
tworzy pierzeję Kärntner Ring – fragment
wiedeńskiego bulwaru. Wzdłuż elewacji znajdują się miejsca parkingowe dla rowerów.
Główny ciąg pieszy i rowerowy jest wydzielony od jezdni szpalerami drzew. Brak małej
architektury, w tym miejsc do siedzenia. Wysokiej jakości przestrzeń publiczna pełni głównie funkcję przechodnią.

Fot. 80. Plac przed Wiedeńską Operą Narodową na zakończeniu osi łączącej ten obszar
z centrum handlowym. Fot.: autor, 2018.
Plac nie jest zlokalizowany w bezpośrednim
sąsiedztwie centrum handlowego. Jednak
stanowi łącznik pomiędzy Mahlerstraβe
i Kärntner Straße. Dominuje jednorodna nawierzchnia utwardzona z kostki kamiennej.
Brak miejsc do siedzenia.
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CENTRUM HANDLOWE „COLUMBUS CENTER”
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

2005
Obszar zurbanizowany
Zabudowa kwartałowa (przypuszczalnie) mieszkaniowo-usługowa
~ 6 000
15 500310
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, biura, myjnia samochodowa

Rys. 6. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Columbus Center”.
Opracowanie własne. Stan na 10.2019 r.

„Columbus Center” jest zlokalizowane w południowej części Wiednia w dzielnicy Favoriten. Mieści się w obszarze zurbanizowanym pochodzącym z przełomu XIX i XX wieku, w promieniu 300 m od nowego głównego dworca kolejowego, wybudowanego w 2014 roku i 100 m
od drogi o charakterze ponadlokalnym B230, stanowiącej ważny wyjazd z miasta w kierunku
południowym. Powstało w 2005 roku wraz z towarzyszącą przestrzenią publiczną w ciągu Favoritenstraβe, głównej pieszej ulicy dzielnicy311 i Placu Kolumba. Inwestycja obejmowała: przeniesienie linii tramwajowej, urządzenie przestrzeni publicznej, budowę centrum handlowego oraz
podziemnego parkingu publicznego mieszczącego się pod budynkiem centrum i placem.312
Galeria handlowa miała stać się „motorem rozwoju Favoritenstraβe jako ulicy biznesowej i handlowej”.313

310

https://www.ehl.at/blog/article/ehl-uebernimmt-center-und-property-management-fuer/ (dostęp: 03.09.2019).
Strefa piesza w ramach Favoritenstraβe funkcjonowała już w 1974 roku. Źródło: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Favoritenstra%C3%9Fe (dostęp: 14.10.2020).
312
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20050202_OTS0202/columbus-center-neuer-bezirksmittelpunktfuer-favoriten (dostęp: 16.10.2019).
313 https://www.vienna.at/neue-fusgangerzone-am-columbusplatz/2575396 (dostęp: 14.10.2019).
311
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Obiekt uzupełnia jej pierzeję na zasadzie kontrastu. Towarzysząca zabudowa kwartałowa jest zróżnicowana pod względem funkcji i formy. Przeważają zespoły mieszkaniowo-usługowe. W otoczeniu występują także funkcje: biurowa314, hotelowa, poprzemysłowa315,
usługowa oraz elementy infrastruktury technicznej316. Na zachód od „Columbus Center” i Placu
Kolumba planowana jest rewitalizacja dawnych terenów przemysłowych w ramach projektu
„Neue Landgut” i utworzenie nowej dzielnicy miejskiej.317
Centrum handlowe znajduje się w sercu dzielnicy Favoriten, w otoczeniu zabudowy
kwartałowej z XIX i XX wieku, będąc punktem aktywizującym ten obszar wraz z reprezentacyjnymi przestrzeniami publicznymi. Mieści się w pierzei Placu Kolumba318 i traktu pieszego Favoritenstraβe.319 Wąska ulica dojazdowa od strony wschodniej budynku tworzy enklawę społeczną dla mieszkańców sąsiadujących zespołów wielorodzinnych.
„Columbus Center” jest dostępny dla pieszych jednostronnie. Od strony wschodniej
w parterze obiektu istnieje możliwość przejścia w kierunku Favoritenstraβe. Dojazd transportem indywidualnym zapewnia ulica o kategorii drogi wojewódzkiej, przy której zrealizowano
wjazd do podziemnego parkingu. Centrum handlowe jest dostępne również za pośrednictwem
transportu zbiorowego. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w pobliżu Placu
Kolumba, w promieniu ok. 100 m od budynku. Pozostałe przystanki są położone znacznie dalej
(w promieniu do 500 m). Pod Favoritenstraβe przebiega linia metra, jednak jej najbliższy przystanek jest usytuowany w odległości 300 m od „Columbus Center”. Węzeł przesiadkowy,
łączący metro, tramwaj, autobus i szybką kolej miejską znajduje się w odległości do 400 m.
Galeria handlowa mieści się w centrum dzielnicy Favoriten w sąsiedztwie zabudowy
kwartałowej. Współczesna bryła obiektu uzupełnia pierzeję, wiążąc się z przestrzenią publiczną
Placu Kolumba i ulicy Favoritenstraβe.

314 Np. siedziba austriackiego przedsiębiorstwa kolejowego ÖBB – budynek wysokościowy zrealizowany w 2014 r.
Obiekt wyróżnia współczesna forma o zaoblonych narożnikach i szklanej fasadzie.
315 Na zachód od Placu Kolumba mieści się dawny teren przemysłowy, należący obecnie do austriackiej kolei ÖBB.
Wyróżniającymi się obiektami są: „Gösserhalle” i „Inventarhalle”. „Gösserhalle” to dawny magazyn browaru Gösser Bier, obecnie służący jako miejsce organizacji różnych imprez. Źródło: https://www.events.at/l/goesserhalle (dostęp: 14.10.2019).
316 Np. zaprojektowana w formie budynku narożnikowego podstacja transformatorowa Favoriten z pierwszej połowy
XX wieku. Obiekt wyróżnia modernistyczna forma o cechach konstruktywizmu. Źródło: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Umspannwerk_Favoriten (dostęp: 14.10.2019).
317 W ramach projektu zaplanowano budowę nowych zespołów mieszkaniowych, kampusu edukacyjnego (m.in.
przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, szkoła muzyczna) oraz biur. Przewidziano także zachowanie dwóch historycznych budynków poprzemysłowych. W ramach założenia przewidziano także nowe przestrzenie publiczne. Źródło:
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/neues-landgut/pdf/stek-neues-landgut.pdf (dostęp: 14.10.2019).
318 Pierwotnie był to rynek / plac targowy, wokół którego rozbudowała się Dzielnica Favoriten. W 2005 r. w ramach
modernizacji tego terenu pod placem wybudowano parking, a plac wraz z ulicą Favoritenstraβe włączono do strefy pieszej.
W tym samym czasie zrealizowano centrum handlowe „Columbus Center”, położone na osi kompozycyjnej placu. Źródło:
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Columbusplatz (dostęp: 14.10.2019).
319 Ulica Favoritenstraβe stanowi ważną oś dzielnicy o długości około 4 km, z czego 1 km jest wyłącznie pieszy.
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Columbus Center”:
Fot. 81. Widok w kierunku centrum handlowego „Columbus Center” od strony zachodniej. Fot.: autor, 2018.
Szklana fasada centrum handlowego wyróżnia się na tle sąsiadujących obiektów. Elewacja frontowa stanowi główną ścianę placu Kolumba. Plac tworzy zwarte wnętrze urbanistyczne, otoczone zabudową pierzejową. Po
jego zachodniej stronie znajduje się wjazd do
parkingu podziemnego.

Fot. 82. Plac przed centrum handlowym –
Plac Kolumba. Fot.: autor, 2018.
Plac stanowi atrakcyjną, urządzoną przestrzeń publiczną wyposażoną w elementy
małej architektury, takie jak ławki i fontanna.
Założenie urozmaicają kwietne rabaty i szpalery drzew. Układ posadzki podkreśla kluczową rolę centrum handlowego. W obszarze
placu znajdują się również zadaszone wyjścia
z parkingu. Wzdłuż elewacji budynków są
urządzone ogródki kawiarniane. Teren ten
jest wyłączony z ruchu kołowego.

Fot. 83. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony północnej. Fot.: autor, 2018.
Piesza ulica Favoritenstraβe tworzy od strony
północnej atrakcyjną przestrzeń publiczną.
W jej obszarze urządzono mobilną zieleń w
donicach i miejsca do siedzenia. Usługi w parterze wraz z ogródkami kawiarnianymi sprawiają, że jest to przestrzeń aktywna. Owalna
konstrukcja w elewacji centrum handlowego
stanowi akcent kompozycyjny, przerywając
ciągłość linii zabudowy.
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Fot. 84. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony południowej. Fot.: autor, 2018.
Trakt pieszy Favoritenstraβe od strony południowej. Przestrzeń urządzona, wyposażona
w elementy małej architektury i mobilną zieleń w donicach. Obszar wyłączony z ruchu kołowego. Sąsiadująca zabudowa utrzymuje
czytelną linię zabudowy. Strefa piesza zakończona placem. Jest to reprezentacyjna ulica
handlowa dzielnicy Favoriten.

Fot. 85. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony wschodniej. Fot.: autor, 2018.
Po stronie wschodniej mieści się strefa dostaw. Elewacja z układem małych okien i pozbawiona wejść jest monotonna. Przestrzeń
sąsiadująca bezpośrednio z centrum handlowym jest wygrodzona i nieatrakcyjna. Trakt
pieszy pośród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w zieleni kończy się na wysokości
centrum handlowego.

Fot. 86. Przejście łączące „Columbus Center”
i pieszą ulicę Favoritenstraβe z terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej od strony
wschodniej centrum handlowego. Fot.: autor,
2018.
Przestrzeń nieatrakcyjna. Brak elementów
małej architektury. W przejściu umieszczono
śmietnik. Lokalizacja jest nieczytelna, jednak
poprawia dostępność centrum handlowego
i ciągłość traktów pieszych.
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CENTRUM HANDLOWE „HUMA ELEVEN”
DATA REALIZACJI (DATA MODERNIZACJI)
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

2016 (2017)320
Obszar fragmentaryczny
Wielofunkcyjny rynek sprzedaży (park handlowy)321
~ 47 600
50 000322
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, rozrywka (plac zabaw dla dzieci).

Rys. 7. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Huma Eleven”.
Opracowanie własne. Stan na 10.2019 r.

Centrum handlowe „Huma Eleven” mieści się w południowo-wschodniej części Wiednia
w dzielnicy Simmering, w obszarze obrzeżnym, przy Wschodniej Autostradzie A4 323 i drodze
ekspresowej S1. W odległości około 400 m od niego przepływa Dunaj. Obecny budynek powstał
w 2016 roku w miejscu dawnego parku handlowego324. W 2017 roku został rozbudowany do
powierzchni najmu brutto około 50 000 m2.
„Huma Eleven” znajduje się w otoczeniu zróżnicowanej zabudowy: mieszkaniowej, usługowo-magazynowej i obiektów infrastruktury technicznej. Od strony zachodniej sąsiaduje z pojedynczymi budynkami wielorodzinnymi wolnostojącymi, za którymi w odległości do 300 m jest
zlokalizowana główna oczyszczalnia ścieków miasta. Doprowadzona do niej bocznica kolejowa
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https://www.ses-european.com/en/portfolio/huma-eleven (dostęp: 03.09.2019).

321https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/wien/804485-Aus-Huma-wurde-Huma.html

(dostęp:

07.10.2019).
322

https://www.ses-european.com/en/portfolio/huma-eleven (dostęp: 03.09.2019).
Wschodnia Autostrada A4 prowadzi w kierunku lotniska i granicy z Węgrami.
324 Od 1970 r. istniał w tym miejscu park handlowy – wielofunkcyjny rynek sprzedaży („Einkaufspark”), który został
wyburzony w 2014 r. Źródło: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/804485-Aus-Huma-wurde-Huma.html
(dostęp: 18.10.2019)
323
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przebiega w sąsiedztwie centrum handlowego po jego północnej stronie. W tym rejonie są zlokalizowane budynki usługowo-magazynowe. Po stronie wschodniej i południowej występuje
blokowa i szeregowa zabudowa mieszkaniowa – osiedle dla uchodźców z połowy XX wieku.325
„Huma Eleven jest położone w obszarze peryferyjnym. W otoczeniu przeważają obiekty
związane z obsługą miasta, których działanie jest uciążliwe dla funkcji mieszkaniowych.
W jego sąsiedztwie brakuje urządzonych przestrzeni publicznych z wyjątkiem niewielkich stref przed wejściami. Przeważają powierzchnie parkingowe oraz nieurządzone tereny zieleni. Ciągi piesze są ograniczone do chodników wzdłuż ulic otaczających teren galerii handlowej.
Wejścia są usytuowane z 2 stron: zachodniej i południowej. Dostępność transportem
indywidualnym jest możliwa za pośrednictwem autostrady oraz głównych i lokalnych ulic. Parkingi: naziemny otaczający budynek i drugi zlokalizowany na dachu, zapewniają miejsca dla
2000 pojazdów. Centrum handlowe jest również dostępne transportem zbiorowym autobusowym. Najbliżej zatrzymuje się autobus specjalnej, bezpłatnej linii, kursującej na trasie „Huma
Eleven” – przystanek metra U3 Simmering. Przystanki miejskiej komunikacji autobusowej znajdują się w dalszej odległości – od 150 do 400 m. Jednak przejście w linii prostej do części z nich
jest ograniczone lub niemożliwe. Wzdłuż głównych ulic przebiegają wydzielone ścieżki rowerowe, które nie posiadają kontynuacji w bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej.
„Huma Eleven” mieści się w obszarze peryferyjnym w otoczeniu terenów związanych
z infrastrukturą techniczną miasta. Układ przestrzenny towarzyszącej zabudowy jest chaotyczny. Przewaga parkingów naziemnych oraz brak wejść od strony zespołów mieszkalnych czynią obiekt dostępnym przede wszystkim za pośrednictwem transportu indywidualnego. Brak
urządzonych przestrzeni publicznych (z wyjątkiem traktów pieszych wzdłuż zachodniej elewacji)
i dwustronny układ wejść sprawia, że centrum handlowe nie tworzy i nie uzupełnia systemu
przestrzeni publicznych.

325

https://www.vienna.at/wiens-groesste-fluechtlingssiedlung-macondo-bewohner-gestalten-umgebung/5477358
(dostęp: 18.10.2019).
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Huma Eleven”:
Fot. 87. Centrum handlowe „Huma Eleven”
od strony południowo-zachodniej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń piesza wzdłuż centrum handlowego. W jej obszarze znajdują się ogródki kawiarniane oraz mobilna, pojedyncza zieleń
w donicach. Strefa piesza wydzielona betonowymi pachołkami od jezdni jest jednak ograniczona do niewielkiej powierzchni. Na pierwszym piętrze centrum handlowego mieści się
taras, dostępny z wnętrza obiektu.

Fot. 88. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony południowej. Fot.: autor, 2018.
Po stronie południowej w sąsiedztwie dominują parkingi, głównie o nawierzchni utwardzonej. Pojedyncze, rachityczne drzewa. Brak
małej architektury. Teren centrum handlowego jest z tej strony wygrodzony ogrodzeniem pełnym. Przestrzeń nieatrakcyjna i nieprzyjazna pieszym.

Fot. 89. Wjazd na teren centrum handlowego
od strony północnej-wschodniej. Fot.: autor,
2018.
Przestrzeń nieurządzona, dostosowana wyłącznie do ruchu kołowego. Brak wydzielonych chodników i wzmożony ruch pojazdów
ciężarowych do strefy dostaw sprawia, że jest
to obszar niebezpieczny dla pieszych. W sąsiedztwie znajdują się nieurządzone tereny
zadrzewione. Miejsce nieatrakcyjne.

Fot. 90. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony północnej. Fot.: autor, 2018.
Budynek centrum handlowego bezpośrednio
styka się z obszarem parkingowym. Obok
przebiega bocznica kolejowa do miejskiej
oczyszczalni ścieków. Brak wydzielonych ciągów pieszych, małej architektury. Sporadyczna zieleń. Miejsce nieatrakcyjne dla pieszych.
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Fot. 91. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony północno-zachodniej. Fot.: autor,
2018.
Centrum handlowe otwiera się od strony zachodniej na naziemny parking. Ciąg pieszy
jest ograniczony do chodnika wzdłuż ulicy dojazdowej. W obszarze parkingu brak wydzielonych traktów pieszych, małej architektury.
Pojedyncze, rachityczne drzewa. Przestrzeń
dostosowana głównie do ruchu kołowego
i nieatrakcyjna dla pieszego.

Fot. 92. Centrum handlowe od strony zachodniej. Fot.: autor, 2018.
Wzdłuż elewacji budynku ciąg pieszy w postaci chodnika poszerzonego dodatkowo
przed wejściem do centrum handlowego.
W obszarze wejść ogródki kawiarniane i mobilna zieleń w donicach. Ciąg pieszy wydzielony betonowymi pachołkami od jezdni. Elewacja aktywna z przeszkleniami i ogródkami
kawiarnianymi. Posadzka monotonna, asfaltowa. Przestrzeń bezpieczna dla pieszych jednak mało atrakcyjna.

Fot. 93. Zabudowa mieszkaniowa od strony
zachodniej centrum handlowego. Fot.: autor,
2018.
Pojedyncza zabudowa blokowa wzdłuż ulicy.
Ciągi piesze ograniczone do wąskich chodników. Przestrzeń komunikacyjna z przystankiem autobusowym. Pojedyncza zieleń wysoka wzdłuż jezdni.
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3.2.2 PRAGA
Praga326 jako stolica Czech jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, kulturowym,
naukowym i administracyjnym kraju. Leży w dolinie rzeki Wełtawy, która przepływając przez jej
centrum tworzy charakterystyczny krajobraz. Jednym z rozpoznawalnych elementów metropolii są mosty nad Wełtawą, w tym słynny Most Karola. Historia miasta sięga okresu średniowiecza. Jego zabytkowe śródmieście jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO wraz
z kompleksem zamkowym na Hradczanach. Stolica Czech stanowi istotny węzeł komunikacyjny:
drogowy, kolejowy i lotniczy. W jej okolicy krzyżuje się dziewięć autostrad.327 W mieście łączy
się kilka linii kolejowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Główny port lotniczy im.
Václava Havla jest zlokalizowany przy zachodniej granicy administracyjnej metropolii w odległości około 17 km od centrum. Na jej terenie i w okolicach znajduje się kilka niewielkich lotnisk
cywilnych, w tym lotniska sportowe. Do analizy wybrano 3 centra handlowe: „A|X Praha Palladium”, położone w obszarze centralnym, „Galerie Harfa”, zlokalizowane w obszarze zurbanizowanym po stronie wschodniej oraz „Westfield Chodov”, reprezentujące strefę obrzeżną w południowej części Pragi, przy autostradzie D1, w kierunku Brna.

Rys. 8. Analiza lokalizacji wybranych centrów handlowych na tle struktury przestrzennej Pragi.
Opracowanie własne.

326 Praga to największe miasto Czech pod względem liczby ludności jak i powierzchni. Stanowi jedyne czeskie miasto
powyżej 500 tys. mieszkańców.
327 Autostrady łączą Pragę z ważnymi ośrodkami miejskimi w Czechach takimi jak: Brno, Hradec Kralove, Liberec,
Czeskie Budziejowice, Ujście nad Łabą. Zapewniają powiązanie międzynarodowe z sąsiadującymi państwami, w tym Polską.
Wokół Pragi przebiega część autostrady D0, która stanowi fragment wielkiej obwodnicy stolicy Czech.
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CENTRUM HANDLOWE „A|X PRAHA PALLADIUM”
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

2007
Obszar centralny
Koszary wojskowe
13 650328
39 000329
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, centrum fitness, kasyno, biura, drobne usługi.

Rys. 9. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „„A|X Praha Palladium”.
Opracowanie własne. Stan na 08.2019 r.

„A|X Praha Palladium” to wielofunkcyjny obiekt zlokalizowany przy Placu Republiki,
w odległości około 850 m na wschód od Rynku Staromiejskiego. Znajduje się w zabytkowym
obszarze historycznego centrum Pragi, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Centrum handlowe zajmuje 3 kondygnacje budynku, w którym mieszczą się również powierzchnie biurowe. Powstało w 2007 roku w miejscu dawnych koszar wojskowych, uznanych za zabytek kultury.330 Autorem projektu było biuro SIAL architekti a inženýři, s.r.o.331 W ramach inwestycji w latach 2000 -2004 wyburzono część zabudowań, pozostawiając z historycznego zespołu
zewnętrzną fasadę.332 „A|X Praha Palladium” w całości zajmuje dawny dziedziniec koszar. Sąsiaduje ze zwartą zabudową kwartałową centrum miasta o funkcjach głównie mieszkaniowo328

http://uap.iprpraha.cz/atlas-praha-5000 (dostęp: 01.02.2020).
http://retailp.com/sites/2037 (dostęp: 03.09.2019).
330 Koszary wojskowe powstały w miejscu zburzonego klasztoru Kapucynów. Były zarządzane przez wojsko do 1996
roku. Zaniedbane obiekty nie były dostępne publicznie, stanowiąc odrębny element w centralnej części miasta. W latach 90.
ogłoszono przetarg na przebudowę dawnych koszar i stworzenie w tym miejscu nowej funkcji.
331 Cibulová P. Biegel R., „Praha 1, Obchodní centrum PALLADIUM, Nové Město, čp. 1078, nám. Republiky 1”, Národní
Památkový Ústav, http://previous.npu.cz/novostavby/za-oponou/vypis/detail/75/ (dostęp: 03.02.2020).
332 Działania te są oceniane negatywnie przez Czeski Narodowy Instytut Dziedzictwa jako nieudana rewitalizacja
w historycznej tkance centrum miasta. Źródło: Cibulová P. Biegel R., „Praha 1, Obchodní centrum PALLADIUM, Nové Město, čp.
329
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usługowych. Jest to zabudowa historyczna znajdująca się na obszarze objętym ochroną od 1971
roku333, a od 1992 roku wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO.334 Współczesna,
częściowo przeszklona bryła obiektu jest widoczna od strony południowej na tle historycznej
fasady dawnych koszar oraz kościoła św. Józefa. Od strony Placu Republiki przestrzeń zamyka
pozostawiona i odnowiona zabytkowa fasada budynku.
Galeria handlowa mieści się w sercu miasta w zabytkowym układzie urbanistycznym.
Zostało wpisane w historyczny kwartał miejski, stanowiąc zamknięcie przestrzeni publicznej
Placu Republiki.
„A|X Praha Palladium” jest zlokalizowane na styku przestrzeni publicznych w postaci
placu i pieszych ulic miejskich. Stanowi jedną z pierzei Placu Republiki. Plac tworzą dwa wnętrza
urbanistyczne335, których zwornikiem jest centrum handlowe. Staromiejskie ulice, wychodzące
w kierunku zachodnim w stronę Rynku Staromiejskiego oraz rzeki Wełtawy. Ważną przestrzenią
publiczną jest reprezentacyjna promenada w ciągu ulicy Na příkopě, prowadząca w kierunku
Placu Wacława (Václawskie námestie). W parterach sąsiadującej śródmiejskiej zabudowy są zlokalizowane różne rodzaje usług.
Dostępność pieszą zapewniają ciągi piesze wzdłuż ulic oraz deptaki. Obiekt posiada dwa
wejścia: przy Placu Republiki, a także od strony południowej w rejonie przystanków tramwajowych i stacji metra. Pomimo dwustronnego układu wejść wydaje się, że centrum handlowe
wiąże główne ciągi piesze w otoczeniu budynku. Dostępność za pośrednictwem transportu indywidualnego umożliwiają ulice o charakterze drogi dojazdowej. „A|X Praha Palladium” oferuje
trzykondygnacyjny parking podziemny.336 Dostępność transportem zbiorowym zapewniają:
tramwaj oraz metro. W odległości do 50 m są zlokalizowane przystanki komunikacji miejskiej
tramwajowej. Wejście do stacji metra „Náměstí Republiky” linii B mieści się w odległości do 100
m.
Centrum handlowe znajduje się w obszarze śródmiejskim miasta w historycznej zabudowie wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powstało w ramach rewitalizacji terenów dawnych koszar wojskowych, zachowując jedynie zabytkowe fasady kompleksu. Obiekt
mieści się na styku przestrzeni publicznych w formie placu i pieszych ulic miejskich, prowadzących w kierunku zabudowy staromiejskiej. Układ wejść i wewnętrznych alejek uzupełnia główne
ciągi piesze.

1078, nám. Republiky 1”, Národní Památkový Ústav, http://previous.npu.cz/novostavby/za-oponou/vypis/detail/75/ (dostęp:
03.02.2020).
333 Na podstawie aktu prawnego č. 66/1971, Nařízení vlády ČSR č. 66/1971 Sb. ze dne 21.7.1971 o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Źródło: https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/praha-84230 (dostęp: 03.02.2020).
334 W sąsiedztwie znajduje się np. zabytkowy Dom Miejski m. st. Pragi z historyczną Bramą Prochową.
335 Jedno wnętrze na planie trójkąta stanowi przestrzeń przed centrum handlowym od strony zachodniej. Drugie
prostokątne wnętrze urbanistyczne znajduje się w otoczeniu centrum handlowego po stronie południowej, ograniczone ulicą
V Celnici.
336 Centrum handlowe umożliwia za opłatą dwa rodzaje parkowania: krótkoterminowe (do 3 dni) oraz długoterminowe (miesięczne). Parking jest czynny całą dobę, nie tylko dla klientów centrum handlowego; https://www.palladiumpraha.cz/en/parking-price-list/ (dostęp: 03.02.2020).
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „A|X Praha Palladium”:
Fot. 94. Zachodnia fasada centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
Pierzeję Placu Republiki tworzy odnowiona,
zabytkowa fasada dawnych koszar wojskowych w stylu neogotyckim. Współczesna
forma kryje się za historyczną fasadą. Szklane
witryny handlowe i aktywne elewacje centrum handlowego ożywiają obszar. Przestrzeń publiczna przed obiektem stanowi plac
przedzielony torowiskiem tramwajowym. Nawierzchnia placu jest wykonana z kostki brukowej w układzie wachlarzowym. Brak elementów zieleni oraz miejsc do siedzenia.

Fot. 95. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony zachodniej. Fot.: autor, 2018.
Zachodnia część Placu Republiki w formie szerokiego chodnika wzdłuż zabudowy pierzejowej. Brak zieleni oraz miejsc do siedzenia.
Przestrzeń przechodnia z pierwszeństwem
ruchu pieszego. Nawierzchnia z kostki brukowej w różnych wzorach.

Fot. 96. Modernistyczna zabudowa naprzeciwko centrum handlowego. Fot.: autor,
2018.
Dom handlowy „Kotva” w stylu modernistycznym z 2. połowy XX wieku. Cofnięta elewacja
tworzy nową przestrzeń publiczną w postaci
niewielkiego placu. Budynek posiada brutalistyczną formę, która pomimo swego nowoczesnego wyrazu wpisuje się w otoczenie.
Obiekt ten został objęty ochroną w ramach
dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
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Fot. 97. Historyczna zabudowa w sąsiedztwie
centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
Otoczenie centrum handlowego tworzy zabudowa kwartałowa przeważnie z 1. połowy XX
wieku. Elewacja obiektu harmonizuje z otoczeniem ze względu na podobne gabaryty.

Fot. 98. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony południowej. Fot.: autor, 2018.
Pierzeja utworzona przez nieaktywną fasadę
centrum handlowego. W części dolnej adaptacja historycznej zabudowy, w części górnej
cofnięta bryła współczesnej zabudowy. Zestawienie form na zasadzie kontrastu.
Przestrzeń publiczna ulicy z towarzyszącymi
usługami w parterze. Ciąg pieszy ograniczony
do chodników wzdłuż jezdni i torowiska tramwajowego o nawierzchni z kostki brukowej.

Fot. 99. Widok na centrum handlowe od
strony południowej. Fot.: autor, 2018.
Różne style zabudowy. Współczesna forma
centrum handlowego na styku z sąsiadującymi zabudowaniami dawnego klasztoru
Kapucynów wraz z kościołem św. Józefa. Po
prawej stronie zachowana zabudowa dawnych koszar w stylu neogotyckim, obejmująca
wejście do centrum handlowego od strony
południowej. W tle współczesny, przeszklony
budynek „A|X Praha Palladium”.
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CENTRUM HANDLOWE „GALERIE HARFA”
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

2010
Obszar zurbanizowany
Zakłady przemysłowe, a następnie parking przy „O2 Arena”
29 786,7337
42 000338
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, kino, plac zabaw, interaktywny kącik muzyczny,
centrum fitness, sauna, szkoła tańca dla dzieci, lodowisko, drobne
usługi.

Rys. 10. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Galerie Harfa”.
Opracowanie własne. Stan na 08.2019 r.

„Galerie Harfa” jest to obiekt wielofunkcyjny handlowo-usługowo-rekreacyjny, połączony z budynkiem biurowym.339 Mieści się w północno-wschodniej części Pragi w obszarze
zurbanizowanym o zróżnicowanych funkcjach. Jest zlokalizowany w odległości około 6 km od
Rynku Staromiejskiego. Powstał w 2010 roku według projektu Moshe Tzur Architects & Town
Planners Ltd.340 Styka się z halą widowiskowo-sportową „O2 Arena”, tworząc zwarty kompleks
wielofunkcyjny w miejscu dawnych zakładów przemysłowych.341

337

http://uap.iprpraha.cz/atlas-praha-5000 (dostęp: 01.02.2020).
http://retailp.com/sites/2028 (dostęp: 03.09.2019).
339 https://porr.cz/en/projects/galerie-harfa/ (dostęp: 05.02.2020).
340 https://www.stavbaweb.cz/galerie-harfa-5708/clanek.html (dostęp: 05.02.2020).
341 Od 1871 r. mieściły się w tym miejscu zakłady przemysłowe produkujące m.in. lokomotywy. W 1927 r. obiekty te
stały się częścią znanych zakładów przemysłowych dawnej Czechosłowacji – ČKD (Českomoravská Kolben Daněk). Funkcjonowały w tym miejscu do 2002 r. W 2004 r. wybudowano „O2 Arenę”, a następnie w 2010 r. w miejscu parkingu naziemnego
centrum handlowe „Galerie Harfa”. Informacje na podstawie archiwalnej mapy Pragi z 1986 r. (http://app.iprpraha.cz/apl/app/archivup/) oraz danych ze strony internetowej https://www.turistika.cz/mista/praha-o2-arena/detail (dostęp: 05.02.2020).
338
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Formę obiektu wyróżniają różne style wykończenia elewacji, które sprawiają, że bryła
staje się lżejsza i optycznie mniejsza.342 Na jego dachu urządzono ogólnodostępny teren rekreacyjny w formie skweru, połączony z parkiem rozrywki „DinoPark Praha”, dostępnym z wnętrza
budynku.
Struktura sąsiadującej zabudowy jest zróżnicowana. Po stronie północnej znajdują się
kompleksy mieszkaniowo-usługowe o układzie kwartałowym, a także szpital miejski. Obiekt
„Galerii Harfa” jest połączony z wielkopowierzchniową halą widowiskowo-sportową „O2
Arena”, która służy głównie jako lodowisko z możliwością organizacji różnego rodzaju zawodów
oraz koncertów. W sąsiedztwie występuje również zabudowa biurowa z początku XXI wieku. Po
stronie wschodniej centrum handlowego mieszczą się zespoły przemysłowe, które częściowo
podlegają przekształceniom. Dalej są zlokalizowane rozległe tereny kolejowe, w tym bocznica
towarowa.
„Galerie Harfa” jest położona w dawnej dzielnicy przemysłowej w obszarze, który
w ciągu ostatnich 20 lat podlega znacznym transformacjom. W sąsiedztwie zwartej zabudowy
mieszkaniowo-usługowej powstaje wielofunkcyjna tkanka miejska.
W otoczeniu centrum handlowego występują urządzone przestrzenie publiczne. Realizacje hali widowiskowo-sportowej oraz „Galerii Harfa” przyczyniły się do powstania przy nich
niewielkich placów. Od strony północnej pomiędzy centrum handlowym a pętlą autobusową
utworzono ogólnodostępny plac, który pełni funkcję przechodnią. Po stronie południowej
wzdłuż elewacji wybudowano szeroki trakt pieszy z pasem zieleni urządzonej - drzewa i formowane krzewy - izolującej go od ruchliwej ulicy dwupasmowej. Ponadto na dachu budynku „Galerie Harfa” stworzono przestrzeń rekreacyjną o ograniczonej dostępności ze względu na godziny jego otwarcia.
Dostępność piesza obiektu jest zapewniona poprzez ciągi piesze wzdłuż ulic. Centrum
handlowe posiada 3 wejścia usytuowane z 2 stron budynku. Ich lokalizacja nawiązuje do głównych traktów pieszych, z wyjątkiem dostępu od strony zabudowy mieszkaniowo-usługowej
w północno-zachodniej części. Położenie przy dwujezdniowej ulicy zbiorczej stwarza powiązania z innym obszarami miasta. Wjazdy na teren wewnętrznego, dwupoziomowego parkingu
znajdują się z 2 stron: północno-zachodniej i południowej. Galeria handlowa jest również dostępna za pośrednictwem transportu zbiorowego: tramwajowego, autobusowego oraz metra.
Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w odległości do 150 m od budynku. Dostępność rowerową zapewnia ścieżka wzdłuż dwujezdniowej ulicy po stronie południowej
obiektu.
Centrum handlowe mieści się w obszarze zurbanizowanym o zróżnicowanej strukturze
i funkcji zabudowy. Razem z halą widowiskowo-sportową stanowi element rewitalizacji dawnych terenów przemysłowych. Jego realizacja wiązała się z powstaniem urządzonych niewielkich przestrzeni publicznych w postaci placów przed wejściami do budynku oraz terenu rekreacyjnego na dachu, fragmentarycznie uzupełniając sieć przestrzeni publicznych. Układ wejść
częściowo nawiązuje do kierunków głównych ciągów pieszych.

342 Zastosowano różne materiały wykończeniowe: panele w kolorze jasnego brązu/beżu, panele z nadrukiem czarnych

drzew oraz szklane elewacje.
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Galerie Harfa”:
Fot. 100. Plac przed północno-wschodnim
wejściem do centrum handlowego. Fot.:
autor, 2018.
Przestrzeń zadbana z elementami zieleni wysokiej. Nawierzchnia z płyt chodnikowych
w dwóch kolorach w układzie pasowym.
Drzewa częściowo zacieniające plac, co może
mieć pozytywny wpływ w upalne dni. Brak
miejsc do siedzenia nie zachęca do zatrzymania się i odpoczynku. Teren przeznaczony dla
pieszych i rowerzystów. Przestrzeń przechodnia, ale o wysokiej jakości estetycznej.

Fot. 101. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony północnej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń piesza ograniczona do wąskich
chodników wzdłuż jezdni. Dominują miejsca
parkingowe. W sąsiedztwie zwarta zabudowa
o 5-ciu i 6-ciu kondygnacjach styka się z zabudową parterową o niskich walorach estetycznych. Przestrzeń mało przyjazna pieszym.
Centrum handlowe tworzy pierzeję ulicy. Jest
ona jednak nieaktywna, chociaż obecność zieleni w formie żywopłotów podnosi jej atrakcyjność.

Fot. 102. Teren rekreacyjny na dachu centrum handlowego. Źródło: https://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=276281&orig=1
(dostęp: 05.02.2020).
Przestrzeń o funkcji rekreacyjnej z elementami zieleni, małej architektury oraz placem
zabaw dla dzieci. Zawiera także park rozrywki
z figurami dinozaurów, których fragmenty są
widoczne z poziomu ulicy. Przestrzeń atrakcyjna, jednak o ograniczonej dostępności,
czynna w godzinach otwarcia centrum handlowego. Wejście z zewnątrz od strony ulicy
jest zamknięte.
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Fot. 103. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony południowo-zachodniej. Fot.: autor,
2018.
Ciąg pieszy w postaci chodnika z otaczającym
pasem zieleni komponowanej. Brak elementów małej architektury. Przestrzeń bezpieczna dla pieszych, chociaż mało przyjazna
ze względu na duże natężenie ruchu sąsiadującej ulicy.

Fot. 104. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony południowo-wschodniej. Źródło:
http://www.praguecityline.cz/misto/galerieharfa (dostęp: 05.02.2020).
Plac przed wejściem do centrum handlowego
wykonany z kostki brukowej w dwóch kolorach w układzie pasowym. Brak miejsc do siedzenia sprawia, że jest to przestrzeń głównie
przechodnia. Zieleń komponowana w postaci
krzewów oraz drzew oddziela centrum handlowe od arterii drogowej. Przestrzeń zadbana.

Fot. 105. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony wschodniej. Fot.: autor, 2018.
Szeroki deptak wzdłuż elewacji hali widowiskowo-sportowej „O2 Arena”. Brak zieleni
oraz małej architektury. Nawierzchnia z kostki
brukowej. Przestrzeń bezpieczna dla pieszych, chociaż mało atrakcyjna, głównie
o funkcji przechodniej.
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CENTRUM HANDLOWE „WESTFIELD CHODOV”
DATA REALIZACJI (DATA MODERNIZACJI)
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

2005 (2017)
Obszar fragmentaryczny
Teren niezabudowany / centrum handlowe „Růže” i parking
51 769,9343
100 000344
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, kino, centrum fitness, pralnia, drobne usługi.

Rys. 11. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Westfield Chodov”.
Opracowanie własne. Stan na 08.2019 r.

Centrum handlowe „Westfield Chodov” to jedna z największych tego typu inwestycji
w Czechach.345 Mieści się w południowej części Pragi w obszarze obrzeżnym przy autostradzie
D1. Zostało zrealizowane w 2005 roku na terenie dotychczas słabo zurbanizowanym, który po
przyłączeniu do miasta w 1968 roku był stopniowo rozwijany.346 Obiekt stanął w miejscu niezabudowanym, początkowo pod nazwą „Centrum Chodov”. W 2017 roku ukończono jego rozbudowę. Nowa część budynku powstała w miejscu zburzonego w 2015 roku centrum handlowego
„Růže” i sąsiadującego z nim parkingu.347 W 2019 roku dla zmodernizowanego centrum przy-
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http://uap.iprpraha.cz/atlas-praha-5000 (dostęp: 01.02.2020).
http://retailp.com/sites/547 (dostęp: 03.09.2019)
345 https://www.prague.eu/en/object/places/3232/centrum-chodov (dostęp: 06.02.2020).
346 W latach 70. XX wieku powstał odcinek autostrady D1. W tym okresie rozpoczęto również realizację osiedla wielorodzinnego Jižní Město II. Następnie w latach 80. wybudowano stację metra. W 1991 r. ukończono centrum handlowe „Růže”,
które znajdowało się w miejscu dzisiejszego „Westfield Chodov”. Na podstawie archiwalnych zdjęć satelitarnych z lat: 1966,
1975, 1988-89, 2000, 2003, 2005, 2009, 2015, 2019. Źródło: http://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/ (dostęp:
05.02.2020).
347 Centrum handlowe „Růže”, po wybudowaniu „Centrum Chodov”, straciło na znaczeniu, a silna konkurencja spowodowała zmniejszenie liczby klientów i upadek „Růže”. Źródło: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/budova-ruze-na-chodove-pada-k-zemi-kvuli-pristavbe-vedlejsiho-centra-20150129.html (dostęp: 05.02.2020).
344
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jęto nazwę „Westfield Chodov”. Zyskało uznanie na arenie międzynarodowej wyrażone nagrodą za najlepszą architekturę obiektu handlowego na świecie International Property Awards
2018-2019.348 Budynek składa się z 2 części, które dzieli ulica dwujezdniowa o charakterze drogi
zbiorczej. Od strony autostrady D1 jest otoczony wysokim murem ze względu na różnicę poziomów terenu. Kolorystka i wykończenie elewacji są zróżnicowane. Na jego dachu znajduje się
letni taras.349
Struktura zabudowy w otoczeniu jest zróżnicowana. Od strony południowej centrum
handlowe sąsiaduje ze współczesnymi obiektami kompleksu biurowego „The Park” oraz zabudową usługową z lat 80. XX wieku. Od strony północno-zachodniej występują osiedla wielorodzinne lat 80. XX wieku. Po stronie wschodniej znajdują się zespoły jednorodzinne, które powstały na tych terenach najwcześniej.
„Westfield Chodov” mieści się w obszarze obrzeżnym, który zaczął się dynamicznie rozwijać w latach 70. XX wieku. Powstało na terenach częściowo niezabudowanych, w sąsiedztwie
osiedli mieszkaniowych z 2. poł. XX wieku, anektując mniejsze centrum handlowe z lat 90. Powiązanie przestrzenne z kompleksem biurowym współtworzy atrakcyjny fragment miasta,
mimo dzielących ten obszar arterii drogowych.
W sąsiedztwie „Westfield Chodov” występują przestrzenie publiczne w postaci: placów
przed jego wejściami, deptaków, terenów zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie handlowej i biurowej. W otoczeniu znajduje się naturalny teren zieleni wysokiej, uznany w ramach
Terenowego Systemu Ekologicznej Stabilizacji Krajobrazu ÚSES jako obszar „biocentrum”.350
W przestrzeni komunikacyjnej dominuje ruch kołowy, który w pewnym stopniu ogranicza lub
utrudnia ruch pieszy, mimo wyznaczenia zadbanych traktów.
Dostępność piesza centrum handlowego jest zapewniona za pośrednictwem deptaków,
chodników wzdłuż ulic, a także kładek pieszych łączących okoliczne zespoły zabudowy mieszkaniowej. Wejścia do budynku są zlokalizowane w jego południowym skrzydle z 2 stron. Ich rozmieszczenie i układ wewnętrznych alejek umożliwia powiązanie galerii handlowej z przystankami komunikacji zbiorowej, kompleksem biurowym oraz zespołem zabudowy jednorodzinnej.
Brakuje komfortowego, pieszego dojścia od strony osiedli wielorodzinnych. Dostępność transportem indywidualnym zapewnia autostrada D1, łącząca obszary centralne miasta i tereny peryferyjne. Wjazd na teren parkingów wielopoziomowych umożliwiają drogi o charakterze lokalnym. W niewielkiej odległości są usytuowane przystanki transportu zbiorowego autobusowego
oraz metra. Stacja metra znajduje się w pobliżu wejścia do północnego skrzydła obiektu, natomiast przystanki autobusowe są zlokalizowane w odległości do 130 m. Po stronie wschodniej
mieści się pętla autobusowa. W sąsiedztwie przebiegają ścieżki pieszo-rowerowe.
„Westfield Chodov” jest położone w obszarze, który jeszcze w pierwszej połowie XX
wieku był słabo zurbanizowany. Sąsiaduje z zabudową wielorodzinną z drugiej połowy XX wieku,
współczesnym kompleksem biurowym oraz z ruchliwą arterią drogową. Łączy otaczające
obszary poprzez trakty i kładki piesze nad głównymi drogami, uzupełniając sieć przestrzeni publicznych o place przed wejściami, deptaki i tereny zieleni komponowanej. Nie zapewnia jednak
dogodnego powiązania pieszego z terenami położonymi po jego północnej stronie. W tym miejscu dominuje infrastruktura drogowa.
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https://propertyawards.net/european-property-awards-2018/ (dostęp: 31.08.2019)
https://www.facebook.com/westfieldchodov/posts/10157439977662548/ (dostęp: 03.08.2020).
350 „Biocentrum” to „biotop, lub centrum biotopów w krajobrazie, który swym stanem i rozmiarem umożliwia stałe
istnienie naturalnego czy zmienionego, jednak zbliżonego do naturalnego ekosystemu.” Źródło: http://www.ochranaprirody.cz/pl/powszechna-ochrona-przyrody-i-krajobrazu/terenowy-system-ekologicznej-stabilizacji-krajobrazu-uses/ (dostęp:
06.02.2020).
349
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Westfield Chodov”:
Fot. 106. Plac przed południowo-zachodnim
wejściem do centrum handlowego. Fot.:
autor, 2018.
Urządzona przestrzeń publiczna pośród komponowanej, zróżnicowanej zieleni. Plac wyposażony w elementy małej architektury takie
jak fontanny, miejsca do siedzenia. Teren
atrakcyjny i przyjazny pieszym.

Fot. 107. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony zachodniej. Fot.: autor, 2018.
Ciąg pieszy oddzielony od jezdni trawnikiem.
Zróżnicowana zieleń komponowana otacza
utwardzone ścieżki piesze oraz niewielkie
place zabaw dla dzieci urządzone w pobliżu
wejścia do centrum handlowego. Przestrzeń
wyposażona w miejsca do siedzenia jest przyjazna pieszym.

Fot. 108. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony południowej. Fot.: autor, 2018.
Deptak wzdłuż południowej elewacji centrum
handlowego łączy zachodnie i wschodnie
wejścia. Zróżnicowana zieleń komponowana
wzdłuż ścieżki pieszej. Elewacje Nieaktywne
elewacje centrum handlowego. Brak miejsc
do siedzenia. Nasyp ziemny, wynikający z różnicy poziomów, ogranicza widoczność.

Fot. 109. Plac przed południowo-wschodnim
wejściem do centrum handlowego. Fot.:
autor, 2018.
Urządzona przestrzeń publiczna z komponowaną, zróżnicowaną zielenią. Przy wejściu do
centrum handlowego są usytuowane ogródki
kawiarniane. Wokół klombów kwietnych
wprowadzono miejsca do siedzenia. Przestrzeń atrakcyjna i przyjazna pieszym.
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Fot. 110. Deptak wewnątrz kompleksu biurowego „The Park”. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń publiczna w postaci pieszej ulicy.
Sposób urządzenia i sąsiadująca zabudowa
biurowa sprawia wrażenie, że jest to przestrzeń społeczna. Miejsce atrakcyjne ze zróżnicowaną, komponowaną zielenią, małą architekturą. Przestrzeń przyjazna pieszym.

Fot. 111. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony wschodniej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń komunikacyjna w postaci drogi
dwupasmowej poprowadzonej w tunelu na
wysokości centrum handlowego. Ciągi piesze
wzdłuż jezdni wraz z przystankiem autobusowym oddalonym o ok. 130 m od przejścia pieszego.

Fot. 112. Sąsiedztwo centrum handlowego od
północno-wschodniej strony. Fot.: autor,
2018.
Niewielki skwer, otaczający pętlę autobusową. Teren urządzony z różnorodną zielenią
wyposażony w pojedyncze ławki. Przestrzeń
przyjazna pieszym.

Fot. 113. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony północnej. Fot.: autor, 2018.
Teren zieleni oddzielającej nieaktywne elewacje centrum handlowego od dróg. Brak z tej
strony wejść do budynku. Obszar niedostępny. Zieleń spełnia rolę izolacyjną pod linią
wysokiego napięcia.

96

3.2.3 WARSZAWA
Warszawa jest największym miastem Polski pod względem powierzchni i liczby ludności.
Stanowi główny ośrodek naukowy, kulturowy, handlowy i polityczny państwa. Rzeka Wisła dzieli
miasto na 2 części: zachodnią i wschodnią, a skarpa nadwiślańska jest najbardziej charakterystycznym naturalnym elementem jego struktury przestrzennej. Stolica Polski stanowi główny
i największy węzeł komunikacyjny kraju, kołowy i kolejowy. W jej sąsiedztwie przebiegają
2 drogi ekspresowe351 oraz 7 linii dalekobieżnych o znaczeniu państwowym, w tym Centralna
Magistrala Kolejowa.352 W mieście znajduje się największy w Polsce Międzynarodowy Port Lotniczy - MPLP im F. Chopina, a w obszarze aglomeracji (metropolitalnym) Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.353 W ostatnich latach są podejmowane rządowe działania zmierzające
do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego pomiędzy Warszawą a Łodzią, który przejmie
główny ruch pasażerski.354 W Warszawie jest zlokalizowanych 39 centrów handlowych.355 Do
analizy wybrano 3 centra handlowe: „Złote Tarasy” – położone w obszarze centralnym, „Westfield Arkadia” – reprezentujące obszar zurbanizowany i „Galeria Północna” – zlokalizowane na
terenach obrzeżnych.

Rys. 12. Analiza lokalizacji wybranych centrów handlowych na tle struktury przestrzennej Warszawy.
Opracowanie własne.
351 Droga ekspresowa S8 - łącząca Warszawę m.in. z Wrocławiem, Łodzią, Piotrkowem Trybunalskim i Białymstokiem
oraz droga ekspresowa S2 - stanowiąca południową obwodnicę miasta, łącząc się z autostradą A2.
352 Połączenie z Gdańskiem, Białymstokiem, Terespolem, Lublinem, Krakowem, Katowicami oraz miastami zagranicznymi, w tym: Wiedniem, Pragą, Budapesztem, Lwowem, Kijowem i Moskwą. Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Warszawa;3994074.html (dostęp: 26.09.2019).
353 Port Warszawa – Modlin znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim, w odległości 40 km na północny-zachód
od centrum Warszawy.
354 W 2018 r. przyjęto Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. W 2019 r. przeprowadzono warsztaty z inicjatywy Ambasady Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz spółki Centralny Port Komunikacyjny, w ramach których światowej sławy biura architektoniczne opracowały propozycje koncepcji CPK. Źródło: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/lotnisko/koncepcje-architektoniczne-cpk (dostęp: 20.07.2020).
355https://www.retailmap.pl/pl/centra-handlowe/?division%5B%5D=39&areaFrom=&areaTo=&name=&streetName=&status%5B%5D=existing#mapView (dostęp: 26.09.2019).
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CENTRUM HANDLOWE "ZŁOTE TARASY”
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

2007
Obszar centralny
Parking
~ 24 700
66 250
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, rozrywka (multikino, klub muzyczny, park zabaw dla dzieci), drobne usługi

Rys. 13. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Złote Tarasy”.
Opracowanie własne. Stan na 09.2019 r.

„Złote Tarasy” to kompleks handlowo-biurowo-rozrywkowy składający się z kilku połączonych obiektów: centrum handlowego „Złote Tarasy”, kina, zespołu budynków biurowych:
„Lumen” i wieżowca „Skylight”. Centrum handlowe wybudowano w 2007 roku w miejscu parkingu naziemnego.356 Znajduje się w dzielnicy Śródmieście, w pobliżu głównego dworca Warszawa-Centralna oraz stacji kolei aglomeracyjnych i regionalnych Warszawa Śródmieście. Przejścia podziemne zapewniają powiązanie budynku z peronami kolejowymi.
„Złote Tarasy” mieszczą się w otoczeniu usług o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym
oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Jej struktura jest zróżnicowana. Cechę charakterystyczną stanowią obiekty wysokościowe. Od strony wschodniej kompleks sąsiaduje z Pałacem
Kultury i Nauki357. Po stronie południowo-wschodniej występuje kwartałowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Od południa centrum handlowe styka się z dworcem kolejowym Warszawa

356 Autorem projektu była pracownia Jerde Partnership. Źródło: https://architektura.info/architektura/polska_i_swiat/zlote_tarasy (dostęp: 27.09.2019).
357 Wieżowiec, który powstał w 1955 r. i do dziś jest najwyższym budynkiem w Polsce.
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Centralna, za którym mieści się zespół hotelowo-biurowy „Centrum LIM” z częścią wysokościową hotelu Marriott. Po stronie zachodniej znajduje się struktura mieszkaniowo-usługowobiurowa o układzie kwartałowym. W sąsiedztwie trwa budowa grupy budynków biurowych
„Varso Place”.358 Od strony północnej obiekt otacza hotel oraz wieżowiec mieszkalny
„Złota 44”.359
Galeria handlowa mieści się we współczesnej tkance śródmiejskiej o funkcjach głównie
usługowo-biurowych. Stanowi miejsce węzłowe i symboliczne miasta. Powiązane przestrzennie
z dworcem kolejowym oraz Pałacem Kultury i Nauki współtworzy reprezentacyjny obszar Warszawy.
W otoczeniu „Złotych Tarasów” występują przestrzenie publiczne w postaci placów
i skwerów przed budynkami użyteczności publicznej. Tereny urządzone znajdują się głównie
wokół Pałacu Kultury i Nauki: Park Świętokrzyski, Pasaż Wisławy Szymborskiej. Natomiast w najbliższym sąsiedztwie centrum handlowego są one sporadyczne. Dominują głównie ciągi komunikacyjne w postaci arterii drogowych lub ulic dojazdowych i towarzyszących im chodników.
Jedynie od strony południowo-wschodniej, w ramach budowy „Złotych Tarasów”, zrealizowano
atrakcyjny plac wejściowy.
Dostępność obiektu transportem indywidualnym jest realizowana za pośrednictwem
ulic zbiorczych.360 Jego czteropoziomowy parking wewnętrzny posiada wjazdy z 3 stron. „Złote
Tarasy” są dostępne również za pośrednictwem transportu zbiorowego zarówno w skali miasta
jak i w skali regionalnej. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej tramwajowej znajdują się
w odległości do 300 m natomiast autobusowe są rozmieszczone w promieniu od 100 do 250
m. Dystans ok. 650 m dzieli centrum handlowe od przystanku metra. Wejścia do obiektu usytuowano z 3 stron: północno-zachodniej, północno-wschodniej i południowej. Ich Lokalizacja
łączy istotne powiązania piesze, dzięki czemu budynek nie stanowi bariery przestrzennej.
Centrum handlowe „Złote Tarasy” mieści się pośród zabudowy śródmiejskiej w obszarze
stanowiącym węzeł komunikacyjny. Obiekt wyróżnia organiczna, szklana forma, jednak ze
względu na różnorodną pod względem wysokości i kształtu sąsiadującą zabudowę nie dominuje
w przestrzeni. Uzupełnia główne ciągi piesze poprzez układ wejść i wewnętrznych alejek handlowych zlokalizowanych z różnych stron. Jednocześnie wzbogaca sieć przestrzeni publicznych
za pośrednictwem placu przed głównym wejściem. Centrum handlowe, dzięki połączeniu
z główną stacją kolejową, symbolicznie wprowadza osobę przyjezdną do miasta. Stanowi przedłużenie istniejącego dworca kolejowego.

358

https://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/chmielna-business-center,b8720 (dostęp: 27.09.2019).
Autorem projektu wieżowca jest architekt Daniel Libesking.
360 Na podstawie mapy planów miejscowych w Serwisie mapowym m. st. Warszawy.
359
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Złote Tarasy”:
Fot. 114. Otoczenie centrum handlowego
„Złote Tarasy – widok od strony południowej.
Źródło: https://www.bazabiur.pl/biuro-warszawa-skylight.html (dostęp: 07.12.2020).
Kompleks handlowo-usługowo-biurowy położony w sąsiedztwie arterii komunikacyjnych.
Przeszklona forma centrum handlowego wyróżnia się na tle otaczającej zabudowy. Wokół
dominują biurowe budynki wysokościowe.
W sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki mieści
się urządzona przestrzeń publiczna w postaci
pasażu z zielenią towarzyszącą, który stanowi
powiązanie dworców kolejowych Warszawa
Centralna i Warszawa Śródmieście.
Fot. 115. Plac przed południowo-wschodnim
wejściem do centrum handlowego. Fot.:
autor, 2018.
Przestrzeń urządzona z miejscami do siedzenia w postaci amfiteatralnych siedzisk. Różnica poziomów nie stanowi bariery dla osób
niepełnosprawnych, dzięki wprowadzeniu
wind. Pojedyncze, niskie drzewa wzdłuż ścian
budynku. Brak zróżnicowanej zieleni. Przewaga zadbanej nawierzchni utwardzonej.
Przestrzeń atrakcyjna, służąca rekreacji i organizacji lokalnych imprez.
Fot. 116. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony wschodniej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń publiczna przechodnia. Wzdłuż aktywnej elewacji centrum handlowego są urządzone na podeście ogródki kawiarniane. Ciąg
pieszy oddziela od głównej jezdni zatoka postojowa dla taksówek. Nawierzchnia zadbana
z kostki brukowej.

Fot. 117. Przestrzeń po wschodniej stronie
centrum handlowego. Fot.: autor, 2020.
Chodnik wzdłuż elewacji centrum handlowego. Zieleń szczątkowa w pasie między jezdniami. Od strony północno-wschodniej plac
przed wejściem, stanowiący poszerzenie
chodnika. Pojedyncze drzewa w jego obrębie.
Brak elementów małej architektury. Przestrzeń mało atrakcyjna.

100

Fot. 118. Sąsiedztwo centrum handlowego po
stronie północnej. Fot.: autor, 2020.
Przestrzeń komunikacyjna. Wąski chodnik,
z wydzielonymi miejscami postojowymi. Pomiędzy jezdniami znajduje się wjazd na parking podziemny wieżowca mieszkalnego
„Złota 44”. Pojedyncze drzewa w przestrzeni
komunikacyjnej ulicy. Przed wejściem od
strony północno-zachodniej niewielki plac
z paroma drzewami.

Fot. 119. Przestrzeń po zachodniej stronie
centrum handlowego. Fot.: autor, 2020.
Przestrzeń komunikacyjna. Ciąg pieszy w postaci chodnika wzdłuż centrum handlowego.
Zieleń w formie pojedynczych drzew wzdłuż
elewacji. Brak elementów małej architektury.
Przestrzeń nieatrakcyjna.

Fot. 120. Otoczenie centrum handlowego po
stronie południowo-zachodniej. Fot.: autor,
2018.
Zaniedbany parking naziemny nad peronami
w sąsiedztwie dworca kolejowego i terenu
budowy kompleksu biurowego "Varso". Przestrzeń komunikacyjna bez wyznaczonych
miejsc parkingowych. Obszar nieprzyjazny
pieszym. Teren wygrodzony, stanowiący barierę przestrzenną.

Fot. 121. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony południowej. Fot.: autor, 2018.
Terminal autobusowy pomiędzy centrum
handlowym i dworcem kolejowym Warszawa
Centralna. Brak czytelnego powiązania pieszego w kierunku wschód-zachód. Przestrzeń
komunikacyjna, ze względu na swoją funkcję
o ograniczonym ruchu pieszym. Brak miejsc
do siedzenia i elementów zieleni.
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CENTRUM HANDLOWE "WESTFIELD ARKADIA”
DATA REALIZACJI (DATY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY)
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

2004 (2014, 2017)
Obszar zurbanizowany
Niezabudowany teren – bocznice kolejowe
~ 81 000
115 000
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, rozrywka (kino, klub fitness, sale zabaw dla
dzieci), drobne usługi

Rys. 14. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Westfield Arkadia”.
Opracowanie własne. Stan na 09.2019 r.

„Westfield Arkadia”361 jest największym tradycyjnym centrum handlowym w Polsce. Zostało wybudowane w 2004 roku według projektu pracowni RTKL z Warszawy.362 Obiekt powstał
na terenach dawnych bocznic kolejowych. W 2014 roku został zmodernizowany, a 3 lata później
częściowo rozbudowany.363 W 2018 roku teren przed głównym wejściem od strony południowej zaaranżowano na funkcje rekreacyjne.
W otoczeniu centrum handlowego powstało wiele nowych inwestycji biurowych i mieszkaniowych.364 Od strony południowo-wschodniej obiekt sąsiaduje z: kompleksem handlowo-

361 Do 25 września 2019 r. nosiło nazwę „Arkadia”, którą zmieniono na „Westfield Arkadia” w wyniku fuzji właściciela
centrum handlowego z koncernem „Westfield”. Źródło: https://finanse.wp.pl/arkadia-zmienila-nazwe-od-teraz-galeria-towestfield-arkadia-6428951431579265a (dostęp: 01.10.2019).
362 https://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/arkadia,b893 (dostęp: 30.09.2019).
363 https://www.retailmap.pl/pl/centra-handlowe/warszawa/arkadia-7 (dostęp: 30.09.2019).
364 „Obecnie w wyniku nowo powstałej infrastruktury najbliższe okolice Arkadii otaczają biurowce, w których pracuje
ponad 14 tys. osób. W wyniku zaś inwestycji mieszkaniowych w najbliższej strefie zasięgu Arkadii w ciągu ostatnich pięciu lat
przybyło prawie 10 tys. mieszkańców. Szacuje się, że w niedługim czasie w pobliżu Arkadii przybędzie nowych 7 tys. osób, które
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usługowo-biurowym „Babka Tower”365, osiedlem mieszkaniowym z usługami oraz ośrodkiem
sportowym „Inflancka”. Po stronie zachodniej jest realizowana zabudowa usługowo-biurowa
„Forest”366 i mieszkaniowa – „Osiedle przy Arkadii”. Od strony południowo-zachodniej występują zespoły usługowe, w tym budynek hotelu „Czarny Kot”.367 Od północy teren centrum handlowego graniczy z linią kolejową368. Stanowi ona barierę w relacji z obszarami nowych kompleksów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych dalej na północny-zachód. Po stronie wschodniej obiekt sąsiaduje z terenem budowy zespołu mieszkaniowego „Central Garden
Apartments”369 oraz Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Dworzec Gdański”.
Centrum handlowe mieści się na styku dzielnic: Żoliborz, Wola i Śródmieście w strukturze współcześnie rozwijanych kompleksów mieszkaniowo-usługowo-biurowych, zajmujących
dawne tereny poprzemysłowe.
W otoczeniu „Westfield Arkadia” brakuje urządzonych przestrzeni publicznych, z wyjątkiem terenu bezpośrednio przed budynkiem, który składa się z placu, skwerów oraz placów zabaw dla dzieci. W sąsiedztwie dominują przestrzenie komunikacyjne: arterie drogowe i linia kolejowa.
Dojazd do centrum handlowego jest zapewniony poprzez ulice klasy: głównej ruchu
przyspieszonego, głównej i zbiorczej. Dwupoziomowy parking wewnątrz budynku posiada
wjazdy z 3 stron. Obiekt dostępny jest również za pośrednictwem transportu zbiorowego –
tramwajowego i autobusowego. Najbliższe przystanki komunikacji publicznej mieszczą się przy
Rondzie „Radosława” w odległości do 350 m. Zaś przystanek linii metra jest usytuowany
w odległości ok. 700 m, która czyni ten środek transportu mało dogodnym dla klientów. Do
centrum handlowego prowadzą 2 wejścia usytuowane jednostronnie. Można stwierdzić, że dostępność piesza jest ograniczona, co może mieć szczególne znaczenie w kontekście powstającej
inwestycji mieszkaniowej od strony wschodniej oraz istniejących powiązań pieszych z zabudową po północnej stronie linii kolejowej. Dostępność rowerową zapewnia ścieżka wzdłuż
al. Jana Pawła II.
„Westfield Arkadia” mieści się w dawnym obszarze kolejowym przy ważnym węźle drogowym. Obiekt stanowi kontrast dla sąsiadującej zabudowy, tworząc eksponowany narożnik
pomiędzy ulicami. Uzupełnia częściowo system przestrzeni publicznych poprzez plac i skwer,
urządzone przed wejściem od strony ronda Zgrupowania AK „Radosław”. Jednak jednostronny
układ wejść nie pozwala na powiązanie różnych kierunków pieszych.

zamieszkają w kolejnych planowanych inwestycjach”. Źródło cytatu: „Westfield Arkadia już oficjalnie zamiast Arkadii”, portal
Nowawarszawa.pl, https://nowawarszawa.pl/westfield-arkadia-juz-oficjalnie-zamiast-arkadii/ (dostęp: 30.09.2019).
365 Fragment kompleksu stanowi wieżowiec.
366 W miejscu dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.
367 Budynek o chaotycznej formie, który stanowi samowolę budowlaną, zrealizowaną w pobliżu Cmentarza Powązkowskiego. W 2019 r., po 10 latach działań urzędowych, planowana jest rozbiórka obiektu.
368 Linia nr 20 - Warszawa Główna Towarowa –Warszawa Praga o znaczeniu państwowym, przeznaczona do ruchu
pasażerskiego i towarowego.
369 https://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/central-garden-apartments,b15561 (dostęp: 30.09.2019).
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Westfield Arkadia”:
Fot. 122. Przestrzeń urządzona przed południowo-zachodnim wejściem do centrum
handlowego – widok z góry. Źródło: https://nowawarszawa.pl/wp-content/uploads/2019/09/Westfield-Arkadia-rzut-na-otoczenie.jpg (dostęp: 30.09.2019).

W ramach przebudowy w 2018 r. zamieniono
część trawników na nową strefę rozrywki
w formie placu zabaw dla dzieci. Przestrzeń
publiczna jest wyposażona w elementy małej
architektury, fontannę w postaci tryskaczy,
plac zabaw dla dzieci, zadaszone miejsca postojowe dla rowerów. Wzdłuż elewacji c. h.
znajdują się ogródki kawiarniane. Atrakcyjna
przestrzeń publiczna, stworzona w ramach
obszaru centrum handlowego.
Fot. 123. Widok na wejście główne do centrum handlowego od strony południowo-zachodniej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń publiczna, w formie placu i terenów zieleni. Miejsce przyjazne pieszym. Zieleń głównie w formie trawnika ze szpalerami
drzew wzdłuż ścieżek pieszych. Forma centrum handlowego posiada różnorodną stylistykę. Każde skrzydło jest wykończone różnymi materiałami, optycznie segmentując
bryłę obiektu.

Fot. 124. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony placu przed wejściem południowo-zachodnim. Fot.: autor, 2018.
W obszarze placu, na części elewacji wprowadzona jest roślinność pnąca, która wraz z zielonym dachem tworzą rozwiązania przyjazne
środowisku. Zadbana, zakomponowana nawierzchnia placu z urządzonymi miejscami
parkingowymi dla rowerów. Z prawej strony
widoczny teren budowy nowego postoju taksówek.

Fot. 125. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony południowej. Fot.: autor, 2018.
Ciąg pieszy urządzony w formie chodnika,
z zielenią towarzyszącą, która oddziela go od
centrum handlowego. Zieleń wysoka maskuje
nieaktywne elewacje budynku. Obszar zieleni
jest niedostępny ze względu na znaczne nachylenie terenu. Brak elementów małej architektury. Przestrzeń mało atrakcyjna.
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Fot. 126. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony południowo-wschodniej. Fot.: autor,
2018.
Przestrzeń przechodnia. Niewielki plac przed
wejściem do centrum handlowego. Brak elementów małej architektury i zieleni. Wydzielone miejsca parkingowe dla rowerów.
Schody prowadzące do centrum handlowego
stanowią barierę dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń nieatrakcyjna.

Fot. 127. Sąsiedztwo centrum handlowego po
stronie wschodniej. Fot.: autor, 2018.
Ciąg pieszy ograniczony do chodnika wzdłuż
jezdni. Brak zieleni, elementów małej architektury oraz wejść do centrum handlowego
sprawia, że obszar ten jest nieatrakcyjny i nieprzyjazny pieszym.

Fot. 128. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony północnej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń komunikacyjna. Jednostronny
chodnik przy ulicy wzdłuż ścian centrum handlowego. Brak wejść do obiektu. Brak zieleni,
poza wąskimi trawnikami w obszarze pasa
drogowego. Nieurządzony obszar zieleni niskiej wraz z ażurowym ogrodzeniem oddziela
torowisko od drogi zbiorczej. Przestrzeń nieprzyjazna pieszym i nieatrakcyjna.

Fot. 129. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony północno-zachodniej. Fot.: autor,
2018.
Przestrzeń komunikacyjna. Sporadyczna zieleń. Ciągi piesze w postaci chodników. Brak
wejść do centrum handlowego. Przestrzeń
mało atrakcyjna.
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CENTRUM HANDLOWE "GALERIA PÓŁNOCNA”
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

2017
Obszar fragmentaryczny
Niezabudowany teren - greenfield
~ 36 700
64 000
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, rozrywka (kino, sale zabaw dla dzieci, motylarnia, klub fitness, miniskatepark), usługi medyczne), drobne usługi.

Rys. 15. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Galeria Północna”.
Opracowanie własne. Stan na 10.2019.

Centrum handlowe „Galeria Północna” znajduje się w północnej części Warszawy w pobliżu drogi krajowej nr 61 w kierunku Augustowa370. Obiekt powstał w 2017 roku według projektu budowlanego pracowni APA Wojciechowski Architekci.371 Został zrealizowany na otwartych terenach obrzeżnych miasta, położonych za Ekspresową Obwodnicą Warszawy.
Budynek otaczają tereny otwarte: zieleń i ciągi transportowe. W dalszej odległości
mieszczą się zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz budynki
usługowe. Po stronie północnej są zlokalizowane: hipermarket Carrefour, stacja paliw i wielorodzinne osiedle mieszkaniowe z usługami. W obszarze położonym na zachód mieszczą się zespoły wielorodzinne. Południowe sąsiedztwo stanowią niezagospodarowane tereny zieleni wysokiej, która oddziela centrum handlowe od pasmowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od wschodu obiekt styka się z niezagospodarowanymi terenami zieleni. Obecnie w ich
części trwa budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Moja Północna”.372

370

Droga krajowa przebiega w ciągu al. Płk. Ryszarda Kuklińskiego i ul. Modlińskiej.
http://www.apa.com.pl/5_projekty/36_handlowe/146_galeria_polnocna.html (dostęp: 01.10.2019).
372 https://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/osiedle-moja-polnocna,b16028 (dostęp: 01.10.2019).
371
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Galeria handlowa mieści się na obrzeżach XX-wiecznej zabudowy Tarchomina, na styku
osiedli mieszkaniowych i terenów otwartych. Jest odgrodzone od istniejących zespołów zabudowy ciągami komunikacyjnymi głównych ulic wyjazdowych z miasta.
W sąsiedztwie „Galerii Północnej” występują urządzone przestrzenie publiczne, powstałe w ramach realizacji tej inwestycji. Są to: plac i skwer po stronie północno-wschodniej
oraz ciąg pieszy z pasem zieleni – trawnika wzdłuż jezdni. Na dachu centrum handlowego utworzono zielony taras rekreacyjny. W otoczeniu budynku występują wewnątrzosiedlowe przestrzenie publiczne.
Dostępność obiektu transportem indywidualnym jest zapewniona za pośrednictwem
ulicy klasy zbiorczej oraz otaczających go ulic lokalnych. Powiązania w skali ogólnomiejskiej zapewnia droga krajowa nr 61.373 Parking centrum handlowego, zlokalizowany wewnątrz budynku jest dostępny za pośrednictwem 3 wjazdów usytuowanych od strony wschodniej
i południowej. Dojazd do obiektu jest możliwy także środkami komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej. Najbliższe przystanki tramwajowe są położone po stronie zachodniej w promieniu ok. 100 m od wejść do centrum handlowego, jednak ze względu na brak wydzielonych
przejść przez pas zieleni odległość ta wynosi w rzeczywistości od 200 do 350 m. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się od strony północno-wschodniej w odległości 150 – 200 m. Dostępność pieszą umożliwiają 4 wejścia do budynku. Ich lokalizacja zapewnia powiązania
z najbliższymi przystankami komunikacji miejskiej. Jednak wejście od strony północno-zachodniej nie odpowiada usytuowaniu przejść dla pieszych, wobec czego sąsiadująca ulica stanowi
barierę przestrzenną. „Galerię Północną” otaczają ścieżki rowerowe, łączące się z trasami
wzdłuż ulic miejskich.
Centrum handlowe mieści się na wcześniej słabo zabudowanych terenach Tarchomina
w sąsiedztwie nieużytkowanych obszarów zieleni i osiedli wielorodzinnych z drugiej połowy XX
wieku. Obecnie obszar ten podlega dalszym przekształceniom. W otoczeniu rozwija się nowa
zabudowa mieszkaniowo-usługowa. „Galeria Północna” stanowi dominantę kubaturową.
Współtworzy fragmentaryczną sieć przestrzeni publicznych poprzez układ wewnętrznych alejek
oraz układ placów i skwerów przed jej wejściami.

373

Odcinek łączący Białołękę z Bielanami został wybudowany w 2012 r. wraz z mostem na Wiśle – Most Marii Skłodowskiej-Curie.
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Galeria Północna”:
Fot. 130. Przestrzeń publiczna przed wejściem do centrum handlowego od strony północnej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń przechodnia urozmaicona poprzez
lampy oraz tymczasowe ozdoby, np. choinka
w okresie świątecznym. Wzdłuż granicy z terenem zieleni urządzonej znajdują się miejsca
do siedzenia i wypoczynku. Przestrzeń zadbana, jednak mało komfortowa ze względu na
styk z arterią kołową.
Fot. 131. Skwer przed wejściem do centrum
handlowego od strony północnej. Fot.: autor,
2018.
Skwer w sąsiedztwie placu tworzy atrakcyjną
przestrzeń urządzoną z elementami małej architektury, w tym elementami wody w postaci fontanny. Ławki w formie betonowych
siedzisk, otaczają poszczególne rabaty. Zróżnicowana roślinność. Przestrzeń zadbana
i przyjazna pieszym.

Fot. 132. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony wschodniej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń piesza ograniczona do ścieżek pieszych i rowerowych po obu stronach jezdni,
oddzielonej wąskimi trawnikami. Po drugiej
stronie ulicy znajduje się niezagospodarowany teren zieleni. Obecnie na jego fragmencie trwa budowa zespołu mieszkaniowego.
Brak elementów małej architektury. Przestrzeń nieatrakcyjna.

Fot. 133. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony południowej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń komunikacyjna. Ciąg pieszy w postaci chodników wzdłuż jezdni. Od strony południowej sąsiaduje nieurządzony teren zieleni wysokiej. Brak elementów małej architektury. Przestrzeń mało atrakcyjna.
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Fot. 134. Przestrzeń publiczna wzdłuż zachodniej elewacji centrum handlowego. Fot.:
autor, 2018.
Plac przed wejściem do obiektu oświetlony
i wyposażony w miejsca do siedzenia oraz
miejsca parkingowe dla rowerów.
Obok placu, wzdłuż zachodniej elewacji przebiega urządzony ciąg pieszy z zielenią towarzyszącą oraz małą architekturą. Obok budynku urządzono zewnętrzną siłownię Przestrzeń zadbana i oświetlona.

Fot. 135. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony zachodniej. Fot.: autor, 2018.
Teren zieleni oddzielający centrum handlowe
od jezdni. Przestrzeń nieurządzona – widoczne wydeptane ścieżki. Brak zróżnicowanej roślinności, miejsc do siedzenia. Obszar
stanowi barierę dla poruszania się pieszych ze
względu na brak wydzielonych, utwardzonych ścieżek.

Fot. 136. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony północnej. Fot.: autor, 2018.
Ciąg pieszy w postaci chodnika, oddzielonego
bezpiecznikiem od ścieżki rowerowej.
W okresie letnim wzdłuż elewacji urządzane
są ogródki kawiarniane. Przestrzeń przechodnia.

Fot. 137. Ogród na dachu centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
Na dachu centrum handlowego znajduje się
urządzona przestrzeń rekreacyjna, w postaci
ogrodu z miejscami do wypoczynku, niewielką sceną, placem zabaw. Wzdłuż ścian
urządzane są w okresie letnim ogródki kawiarniane. Przestrzeń atrakcyjna, półpubliczna, dostępna z wnętrza obiektu w godzinach otwarcia centrum handlowego.
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3.2.4 ŁÓDŹ
Łódź, trzecie największe miasto w Polsce pod względem liczby ludności, jest ośrodkiem
poprzemysłowym. Obecnie podlega licznym transformacjom przestrzenno-funkcjonalnym, prowadzonym w ramach programów rewitalizacji. Koncentruje ważne instytucje nauki, kultury,
przemysłu i handlu. Łódź jest zlokalizowana w centrum Polski, stanowiąc ważny węzeł komunikacyjny. W jej sąsiedztwie przebiegają trasy międzynarodowe – autostrada A1 i A2 oraz droga
ekspresowa S8, zapewniające połączenie z największymi miastami Polski: Warszawą, Poznaniem, Gdańskiem, Katowicami i Wrocławiem, a także powiązanie m.in. z Niemcami, Rosją, Czechami i Słowacją. Jest również istotnym węzłem kolejowym, zlokalizowanym na przecięciu kilku
linii o znaczeniu państwowym. Optymalizując możliwości łódzkiej kolei wybudowano nowy,
podziemny dworzec Łódź Fabryczna i rozpoczęto realizację tunelowego połączenia tego dworca
ze stacją Łódź Kaliska, uwzględniającego wszystkie relacje, w tym obsługę linii wysokiej prędkości. Miasto posiada międzynarodowy port lotniczy im. Władysława Reymonta, umożliwiający
dogodne połączenia zagraniczne i krajowe. W jego granicach administracyjnych znajduje się
14 centrów handlowych374. Łódź wyróżnia obecność 2 największych – po warszawskim „Westfield Arkadia” – tradycyjnych centrów handlowych w Polsce. Do analizy wybrano 3 obiekty:
„Manufaktura”, „Sukcesja” i „Port Łódź”, zlokalizowane w różnych obszarach miasta: centralnym, zurbanizowanym i obrzeżnym.

Rys. 16. Analiza lokalizacji wybranych centrów handlowych na tle struktury przestrzennej Łodzi.
Opracowanie własne.

374

https://www.retailmap.pl/en/malls/?division%5B%5D=15#mapView (dostęp: 21.08.2019).

110

CENTRUM HANDLOWE "MANUFAKTURA”
DATA REALIZACJI (DATY MODERNIZACJI)
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA ZABUDOWY KOMPLEKSU [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

2006 (2014, 2019 – 2020)
Obszar centralny
Teren przemysłowy (fabryka włókiennicza)
~ 51 550
~ 105 000
110 000
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, multikino, teatr, kręgielnia, bilard, szkoła
tańca, Muzeum Sztuki i Muzeum Fabryki, klub fitness, ściana wspinaczkowa, centrum gier laserowych, drobne usługi.

Rys. 17. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Manufaktura”.
Opracowanie własne. Stan na 09.2019 r.

Obiekt centrum handlowego „Manufaktura” stanowi fragment kompleksu handlowousługowo-rozrywkowego o tej samej nazwie375, zlokalizowanego w obszarze centralnym, w sąsiedztwie dzielnicy Śródmieście, na północ od ul. Piotrkowskiej. Powstał w 2006 roku w ramach
rewitalizacji terenów poprzemysłowych, XIX-wiecznej fabryki włókienniczej Izraela Poznańskiego. Projektantem przebudowy zabytkowego obszaru fabrycznego jest pracownia Sud Architekt Polska.376 Inwestycja obejmowała: zagospodarowanie 27 hektarowego terenu pofabrycznego, w tym budowę nowego, wielkopowierzchniowego obiektu centrum handlowego i urządzenie placu miejskiego oraz adaptację zabytkowej struktury do nowych funkcji. „Manufaktura”
jest drugim największym centrum handlowym w Polsce. Na lata 2019-2020 przewidziano modernizację kompleksu.377

375 „Manufaktura” to kompleks usługowy obejmujący zespół historycznych obiektów w obszarze dawnej fabryki
mieszczących różne funkcje: handel, gastronomia, muzeum, szkoła tańca, hotel.
376 http://www.sudarchitectes.pl/projekty-projects/manufaktura/ (dostęp: 16.09.2019).
377 https://www.urbanity.pl/lodzkie/lodz/centrum-handlowe-manufaktura,b1314 (dostęp: 16.09.2019).
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Zespół „Manufaktura” jest położony w otoczeniu zabudowy głównie mieszkaniowej wielorodzinnej zarówno o charakterze historycznym jak i współczesnym. Od strony północnej
i wschodniej występuje zabudowa mieszana, usługowo-mieszkaniowa i biurowa częściowo
o charakterze poprzemysłowym. Od strony południowej teren „Manufaktury” styka się z zespołem dawnych osiedli robotniczych o układzie kwartałowym.378 Po stronie zachodniej znajdują
się: Stary Cmentarz i ogródki działkowe.
„Manufaktura” usytuowana na północnym krańcu obszaru centralnego miasta, stanowi
zwornik pomiędzy jego urządzonymi terenami zieleni. Od strony północnej obiekt sąsiaduje
z parkiem miejskim. Po stronie wschodniej otwiera się na Park Staromiejski, który jest miejscem
wiążącym ciągi przestrzeni publicznych, w tym z ul. Piotrkowską. Wyjście południowe prowadzi
na woonerf ul. Gdańskiej379. Po stronie zachodniej rozciąga się zieleń cmentarna i nieurządzona.
Zrewitalizowana przestrzeń stała się elementem ożywiającym ten fragment struktury miejskiej,
ważnym centrum społecznym i atrakcją turystyczną. Galeria handlowa zamyka od strony zachodniej nowy plac miejski - Rynek Włókniarek Łódzkich, utworzony pomiędzy historyczną
strukturą. Budynek wiąże się z nim, tworząc jednolitą całość, która stanowi nową, tłumnie odwiedzaną przestrzeń publiczna miasta.
Dostępność „Manufaktury” dla transportu indywidualnego jest zapewniona za pośrednictwem ulic klasy zbiorczej głównie od północy i zachodu. Wjazdy na parkingi są zlokalizowane
z każdej strony kompleksu. Miejsca postojowe urządzono w parkingach naziemnych i kubaturowych parkingach wielopoziomowych oraz na dachu jednego z budynków. Parkingi naziemne,
usytuowane głównie na obrzeżach zespołu, otaczają nowy obiekt centrum handlowego ze
wszystkich stron. Rejon „Manufaktury” jest obsługiwany również środkami transportu zbiorowego: tramwajowego – od strony wschodniej i autobusowego – od strony północnej. Najbliższe
przystanki są położone w odległości do 400 m od wejść do budynków. Dostępność pieszą kompleksu umożliwiają 3 główne wejścia: wschodnie – od strony parku i przystanków, północne
oraz południowe, prowadzące przez historyczną bramę zakładową. Wszystkie budynki są dostępne od strony Rynku Włókniarek Łódzkich. Centrum handlowe „Manufaktura” posiada dwustronny układ wejść. Możliwość dojazdu rowerem zapewnia ścieżka wzdłuż ulic po stronie
wschodniej.
Zespół usługowo-rozrywkowy „Manufaktura” współtworzy sieć przestrzeni publicznych
miasta, łącząc się z głównymi ciągami pieszymi i terenami zieleni urządzonej. Obszar integruje
się ze strukturą miasta głównie od strony południowej i wschodniej. Rozległe tereny parkingowe otaczające budynek centrum handlowego od strony północnej i zachodniej nie sprzyjają
dogodnym powiązaniom pieszym.

Fot. 138. Centrum handlowe „Manufaktura” – widok z góry. Fot. autor, 2018. Szklana elewacja głównego budynku cen-

trum handlowego wyróżnia się na tle zrewitalizowanych budynków poprzemysłowych.

378 Od strony północnej mieści się zespół szkół ponadgimnazjalnych, tereny poprzemysłowe, zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna wolnostojąca oraz tereny nowych inwestycji, m.in. będący w trakcie budowy zespół „Apartamenty Drewnowska
43”. Po stronie wschodniej występują: zabudowa mieszkaniowa o układzie pierzejowym, pojedyncze obiekty wolnostojące oraz
współczesny biurowiec „Ogrodowa 8 Office”. Od strony południowej otoczenie kompleksu stanowi Osiedle Domów Robotniczych Fabryki Wyrobów Bawełnianych Izraela K. Poznańskiego.
379 Fragment ul. Gdańskiej został przekształcony w 2018 r., w ramach rewitalizacji obszaru Centrum Łodzi, w ulicę o
uspokojonym ruchu kołowym, dostosowaną dla komfortu ruchu pieszego, tzw. woonerf.
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Manufaktura”:
Fot. 139. Rynek Włókniarek Łódzkich, po stronie wschodniej centrum handlowego.
Fot.: autor, 2018.
Główna przestrzeń publiczna w obrębie kompleksu handlowo-usługowego. Plac otoczony
z trzech stron historyczną zabudową, tworzy
czytelne wnętrze urbanistyczne. Czwartą
ścianę placu stanowi nowy budynek centrum
handlowego. Teren urządzony z przewagą nawierzchni utwardzonej, komponowanej.
Przestrzeń atrakcyjna, przyjazna pieszym, wyposażona w miejsca do siedzenia i tymczasowe instalacje do gier i zabaw. Służy również
jako miejsce lokalnych wydarzeń.

Fot. 140. Elementy wodne w obszarze Rynku
Włókniarek Łódzkich. Fot.: autor, 2018.
Na terenie kompleksu jest urządzona najdłuższa fontanna w Europie. Fontanna jak i charakterystyczne meble miejskie są detalem
urbanistycznym projektowanym specjalnie
na potrzeby kompleksu. Woda podnosi atrakcyjność przestrzeni i oddziela przestrzeń pieszą, od ogródków kawiarnianych zlokalizowanych wzdłuż elewacji części budynków.

Fot. 141. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony północnej. Fot.: autor, 2018.
Wzdłuż fragmentu północnej elewacji znajduje się urządzony mikro ogród z ciągiem spacerowym. Przestrzeń atrakcyjna z elementami małej architektury i różnymi formami
zieleni, w tym zielenią wysoką. Teren zieleni
oddziela strefę techniczną centrum handlowego od ulicy i naziemnych parkingów.
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Fot. 142. Strefa dostaw od strony północnej
centrum handlowego. Fot.: autor. 2018.
Przestrzeń techniczna, teren utwardzony.
Obszar oddzielony pasem zieleni urządzonej
z mikro ogrodem.

Fot. 143. Dojście do centrum handlowego
„Manufaktura” po stronie północnej. Fot.:
autor, 2018.
Pomiędzy parkingami jest zlokalizowany wydzielony, zadaszony ciąg pieszy wiążący wejście do centrum handlowego z przystankami
komunikacji miejskiej. Po stronie północnej
obiektu przeważają duże powierzchnie parkingowe.

Fot. 144. Sąsiedztwo centrum handlowego po
stronie zachodniej. Fot.: autor, 2018.
Rozległe powierzchnie parkingowe pozbawione zieleni – przestrzeń nieatrakcyjna. Brak
wydzielonych ciągów pieszych.

Fot. 145. Strefa dostaw od strony południowej centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń piesza ograniczona do chodnika
wzdłuż jezdni. Strefę techniczną od ulicy oddziela trawnik. Brak zróżnicowanej zieleni,
małej architektury, aktywnych elewacji. Przestrzeń mało przyjazna pieszym, mimo, że ruch
dostawczy jest oddzielony od strefy pieszej.
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie kompleksu „Manufaktura”:
Fot. 146. Sąsiedztwo kompleksu „Manufaktura” od strony wschodniej. Fot.: autor,
2018.
Arteria komunikacyjna, ciągi piesze ograniczone do chodników. Przejścia piesze w odstępach do 200 m. Od strony zachodniej pierzeję tworzy Pałac Poznańskich, uznany za pomnik historii, siedziba m.in. Muzeum Historii
Miasta Łodzi. Po stronie wschodniej znajduje
się Park Staromiejski.

Fot. 147. Sąsiadująca zabudowa po stronie
północnej kompleksu „Manufaktura”. Fot.:
autor, 2018.
Zabudowa zróżnicowana pod względem funkcji i formy, wprowadza chaos przestrzenny.
Trzykondygnacyjny budynek mieszkalny przy
ulicy o układzie kalenicowym sąsiaduje
z nowo realizowaną wielokondygnacyjną zabudową osiedli wielorodzinnych oraz parterową zabudową usługową.

Fot. 148. Sąsiedztwo kompleksu „Manufaktura” od strony północnej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń głównie komunikacyjna. Wzdłuż
jezdni chodnik i ścieżka rowerowa. Liczne
ogrodzenia z szyldami reklamowymi, tworzą
pierzeję ulicy od strony północnej. Tereny zieleni zadbanej przeplatają się z obszarami zieleni nieurządzonej.

Fot. 149. Ulica wzdłuż południowej granicy
centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
Piesza przestrzeń publiczna w postaci przyulicznych chodników, we fragmentach z zielenią towarzyszącą (trawniki). Sąsiadująca zabudowa (w tym Osiedle Domów Robotniczych Fabryki Wyrobów Bawełnianych Izraela
K. Poznańskiego) w części zniszczona i zaniedbana. Przestrzeń mało atrakcyjna.
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CENTRUM HANDLOWE "SUKCESJA”
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

2015
Obszar zurbanizowany
Obszar przemysłowy – dawna manufaktura bawełniana Gampe
i Albrecht
~ 23 700
46 300
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, kino, szkoła tańca, klub fitness, park trampolin,
kręgielnia, drobne usługi.

Rys. 18. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Sukcesja”.
Opracowanie własne. Stan na 09.2019 r.

„Sukcesja” jest zlokalizowana w południowo-zachodniej części Łodzi, blisko centrum
miasta, w obszarze zurbanizowanym. Powstała w 2015 roku w ramach rewitalizacji obszarów
poprzemysłowych. Zrealizowano ją na terenach dawnej manufaktury bawełnianej Gampe
i Albrecht380 wyburzonej w 2008 roku. Współczesny obiekt jest usytuowany w innym miejscu
niż zburzony budynek fabryczny. Zgodnie z pierwotnym projektem wrocławskiej pracowni
Group-Arch., miał to być kompleks handlowo-rozrywkowo-biznesowy obejmujący centrum
handlowe, hotel, część rozrywkowo-rekreacyjną i biurowiec.381 Ostatecznie zrealizowano tylko
budynek galerii handlowej wraz z kinem i klubem fitness.
Obiekt znajduje się w otoczeniu zabudowy o zróżnicowanej formie i funkcji. Od strony
północnej sąsiaduje głównie z parterową zabudową przemysłową i magazynową. Po jego

380
381

Później Zakład Przemysłu Bawełnianego „Maltex”.
http://www.egospodarka.pl/49739,Sukcesja-galeria-handlowa-hotel-i-biuro,1,78,1.html (dostęp: 18.09.2019).
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wschodniej stronie występują usługi o skali miejskiej i regionalnej.382 Otoczenie od strony południowo-zachodniej stanowią tereny poprzemysłowe po dawnym Zakładzie Przędzalni Czesankowej „Polmerino”383 z pojedynczymi pozostawionymi budowlami takimi jak: wieża ciśnień czy
budynki magazynowe. Na tym obszarze trwa budowa osiedla wielorodzinnego „Nowa Przędzalnia”. W bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego po stronie zachodniej jest realizowany
dom studencki „BaseCamp”. Dalej znajduje się zabudowa produkcyjna i „Pasaż Łódzki”, który
zrealizowano w części kompleksu dawnej rzeźni miejskiej.
„Sukcesja” powstała na krańcu miasta rozwijanym na przełomie XIX/XX wieku. Mieści się
na styku obszarów usług o charakterze ponadregionalnym jak targi i kampus Politechniki Łódzkiej. Można stwierdzić, że lokalizacja ta stanowi reprezentacyjne miejsce Łodzi. Centrum handlowe jest położone w otoczeniu przestrzeni publicznych w formie: parków i niewielkich placów
przed budynkami użyteczności publicznej, powiązanych głównie chodnikami towarzyszącymi
jezdniom. Od strony północnej, za terenami zabudowy znajduje się jeden z największych łódzkich parków – Park im. księcia Józefa Poniatowskiego. W ramach budowy „Sukcesji” urządzono
przed jej wejściami niewielkie place. Od strony południowej i zachodniej brakuje urządzonych
przestrzeni publicznych. Na dachu budynku mieści się taras rekreacyjny, dostępny z wnętrza
obiektu w jego godzinach otwarcia. Umieszczono tam ule jako element proekologiczny.
Dostępność centrum handlowego za pośrednictwem transportu indywidulanego jest zapewniona poprzez ulicę klasy zbiorczej i sąsiadujące drogi dojazdowe. Wjazdy do wewnętrznego parkingu znajdują się od strony południowo-wschodniej. Istnieje także możliwość dojazdu
liniami komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej. Ich najbliższe przystanki są położone
w odległości do 250 m. Wejścia do „Sukcesji” znajdują się z jednej strony obiektu. Obecnie nie
stanowi to bariery dla głównych ciągów pieszych, ale takie usytuowanie wejść nie zapewnia
dogodnej dostępności i powiązań dla planowanej zabudowy na sąsiadujących terenach poprzemysłowych. Dostępność za pośrednictwem roweru zapewnia ścieżka wzdłuż głównej ulicy po
stronie wschodniej.
Centrum handlowe mieści się na dawnych terenach poprzemysłowych, w otoczeniu
zróżnicowanej zabudowy, w tym o funkcjach ponadlokalnych. Zastosowane materiały wykończeniowe nawiązują do poprzemysłowego charakteru Łodzi, jednak z pominięciem istotnych
cech istniejącej wcześniej w tym miejscu fabryki. Obiekt nie wiąże różnych kierunków pieszych
– dostęp jednostronny – jednak dzięki niewielkiej kubaturze nie stanowi istotnej bariery przestrzennej. Zrealizowane skwery, przeważnie w formie poszerzonego chodnika, w niewielkim
stopniu uzupełniają system przestrzeni publicznych. Po upadku spółki Fabryka Biznesu zadecydowano o zakończeniu działalności i zamknięciu centrum handlowego „Sukcesja” od lipca 2020
roku.384

382 Wśród ważniejszych obiektów usługowych należy wymienić: Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Międzynarodowych Targów Łódzkich, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Sportu i Turystyki oraz kampus
Politechniki Łódzkiej.
383 Przed II wojną światową od XIX wieku istniały w tym miejscu zakłady włókiennicze „Allart, Rousseau i S-ka”. Po
wojnie wybudowano w tym miejscu Przędzalnię Czesankową im. Gwardii Ludowej „Polmerino”. Zakłady ogłosiły upadłość
w latach 90. Źródło: https://szukajwarchiwach.pl/39/1176/0/6#tabZespol (dostęp: 02.12.2019).
384 https://lodz.tvp.pl/48717384/znana-jest-przyszlosc-sukcesji-centrum-zostanie-zamkniete (dostęp: 30.06.2020).
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Sukcesja”:
Fot. 150. Widok na centrum handlowe
„Sukcesja” od strony wschodniej. Fot.: autor,
2019.
Wejścia do budynku są zlokalizowane jednostronnie (od wschodu). Liczne przeszklenia
świadczą o współczesnym charakterze
obiektu. Cegła stanowi akcent nawiązujący do
przemysłowej historii tego terenu. Droga
zbiorcza stanowi barierę dla przemieszczania
się pieszych ze względu na dużą intensywność
ruchu kołowego i długi czas oczekiwania na
przejściach dla pieszych.

Fot. 151. Centrum handlowe od strony północno-wschodniej. Fot.: autor, 2019.
Placyk przed północno-wschodnim wejściem
do centrum handlowego. Przestrzeń urządzona, z niewielkimi klombami kwietnymi.
Przed obiektem znajduje się pomnik Rajmunda Rembielińskiego. Brak zieleni wysokiej. Przestrzeń zadbana i przyjazna pieszym.

Fot. 152. Pierzeja centrum handlowego od
strony wschodniej. Fot.: autor, 2019.
Urządzona przestrzeń publiczna z klombami
zieleni niskiej z miejscami do siedzenia
i ogródkami kawiarnianymi wzdłuż elewacji.
Nawierzchnia zadbana. Miejsce przyjazne
pieszym. Banery reklamowe obniżają jakość
wizualną przestrzeni. Zadaszone miejsca parkingowe dla rowerów, dzięki przeszkleniom
nie stanowią bariery wizualnej i wpisują się
w otaczającą przestrzeń. Forma elewacji odwołuje się do przemysłowej przeszłości miejsca. Jednakże zastosowany materiał - cegła
nie stanowi nawiązania do dawnej biało tynkowanej manufaktury.
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Fot. 153. Centrum handlowe od strony południowo-wschodniej. Fot.: autor, 2019.
Przestrzeń publiczna, w której ciąg pieszy jest
zmarginalizowany do trotuaru po jednej stronie jezdni. Chodnik oddzielony od centrum
handlowego niewielkim trawnikiem. W sąsiedztwie dom studencki wydzielony ogrodzeniem panelowym i tujami. Przestrzeń
mało atrakcyjna bez małej architektury i zróżnicowanej zieleni. Nieaktywne elewacje bez
wejść do budynku.

Fot. 154. Centrum handlowe od strony południowej. Fot.: autor, 2019.
Ciąg pieszy w postaci chodnika, oddzielonego
trawnikiem od elewacji. Brak małej architektury. Nawierzchnia zadbana. W sąsiedztwie
zarośnięte, nieurządzone tereny poprzemysłowe, oddzielone betonowym ogrodzeniem.

Fot. 155. Sąsiedztwo centrum handlowego od
strony zachodniej. Fot.: autor, 2019.
Ciąg ograniczony do trotuaru wzdłuż elewacji
centrum handlowego z pojedynczymi klombami z traw ozdobnych. Częściowo zastawiony przez zaparkowane samochody nie jest
przyjazny pieszym. W sąsiedztwie teren budowy oraz obszar poprzemysłowy. Brak zróżnicowanej zieleni, elementów małej architektury. Nawierzchnia zadbana. Przestrzeń nieatrakcyjna.

Fot. 156. Centrum handlowe od strony północnej. Fot.: autor, 2019.
Przestrzeń piesza w postaci szerokiego trotuaru wzdłuż centrum handlowego z klombami z traw ozdobnych i karłowatych drzew.
Brak miejsc do siedzenia i innych form małej
architektury oraz zieleni. W sąsiedztwie zabudowa produkcyjno-magazynowa. Wzdłuż
jezdni wydzielone miejsca parkingowe. Nawierzchnia zadbana. Przestrzeń mało atrakcyjna.
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CENTRUM HANDLOWE "PORT ŁÓDŹ”
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA (na podstawie kryteriów PRCH)
GŁÓWNE FUNKCJE

2010
Obszar fragmentaryczny
Teren niezabudowany - greenfield
~ 116 000
103 000
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, drobne usługi

Rys. 19. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Port Łódź”.
Opracowanie własne. Stan na 09.2018 r.

Centrum handlowe „Port Łódź” jest zlokalizowane w południowo-zachodniej części Łodzi, w obszarze obrzeżnym, w strefie lotniska385, przy drodze krajowej nr 14 stanowiącej obwodnicę Pabianic. Jest trzecim największym obiektem tego typu w Polsce pod względem powierzchni najmu brutto. Powstało na terenach wcześniej niezabudowanych, położonych przy
granicy administracyjnej miasta. Zostało wybudowane w 2010 roku według projektu biura architektonicznego Studio Quadra.386
W otoczeniu analizowanego obiektu występuje głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny otwarte o charakterze rolniczym. Po stronie północnej obszar centrum
handlowego sąsiaduje poprzez zieleń izolująco-ozdobną z zapleczem zabudowy jednorodzinnej
wolnostojącej. Od strony wschodniej i południowej zespoły mieszkaniowe oddziela arteria drogowa, stanowiąca drogę wylotową z miasta w kierunku południowym. Po stronie zachodniej
dominują tereny niezabudowane, częściowo rolne.
„Port Łódź” mieści się w obszarze obrzeżnym, pozbawionym praktycznie powiązań pieszych, przy głównej arterii wjazdowej do Łodzi. Stanowi pewnego rodzaju bramę do miasta.
385
386

Port Lotniczy im. Władysława Reymonta, zlokalizowany w odległości ok. 2 km od centrum handlowego.
http://studioquadra.pl/portfolio/category-2/?lang=pl (dostęp: 17.09.2019).
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W sąsiedztwie występują przestrzenie publiczne w postaci: niewielkich skwerów i trawników oraz chodników wzdłuż ulic. Zieleń przyuliczna jest zadbana – są nasadzone drzewa lub
krzewy. Dominują duże powierzchnie parkingowe i place manewrowe przy strefie technicznej.
Od strony północnej urządzono tor kartingowy dla klientów centrum handlowego. W północnozachodniej części jest zorganizowana zewnętrzna siłownia oraz plac zabaw, które nie są jednak
powiązane z wnętrzem obiektu. Od strony północno-zachodniej tereny mieszkaniowe izoluje
widokowo wał ziemny z zielenią ozdobną. Jednocześnie uniemożliwia on powiązania z uliczkami
obsługującymi zabudowę jednorodzinną. Ewentualne przejście do osiedla w formie wolnych
wąskich działek jest niewykorzystane. Od strony linii tramwajowej wydzielono z obszaru parkingu zadbane przejścia piesze w kierunku wejść do centrum handlowego. Po stronie zachodniej „Port Łódź” styka się z nieurządzonymi terenami zieleni. Przestrzenią wyróżniającą obiekt
jest patio o charakterze półpublicznym, które służy jako miejsce rekreacji na wolnym powietrzu.
Dostępność centrum handlowego dla transportu indywidualnego jest zapewniona za
pośrednictwem ulicy klasy głównej. Parkingi są urządzone w formie naziemnej i podziemnej.
Budynek jest dostępny również za pośrednictwem transportu zbiorowego tramwajowego i autobusowego. Przystanki są zlokalizowane w odległości do 200 m. Obiekt posiada wejścia, usytuowane jednostronnie w południowo-wschodniej części od strony przystanków. Brakuje
przejść pieszych w kierunku zabudowy jednorodzinnej po stronie północnej. Wzdłuż głównej
ulicy przebiega ścieżka rowerowa. W ramach budowy „Portu Łódź” zrealizowano inwestycje
transportowe – przebudowano ul. Pabianicką, przedłużono torowisko tramwajowe i wybudowano nową pętlę tramwajową przy centrum handlowym.387
„Port Łódź” tworzy symboliczną bramę do miasta od strony południowej przy jednej
z dróg wjazdowych. Mieści się w sąsiedztwie dużych powierzchni parkingowych i nieużytkowanych terenów zieleni, które nie są przyjazne pieszym. Stanowi dominantę kubaturową względem otaczającej zabudowy jednorodzinnej. Budynek nie umożliwia powiązań różnych kierunków traktów pieszych. Jednostronna lokalizacja wejść zapewnia dostęp głównie od strony przystanków transportu zbiorowego. Wydaje się, że centrum handlowe stworzyło w tej części miasta namiastkę przestrzeni publicznych, jednak słabo powiązanych z otoczeniem. Ze względu na
nowe inwestycje transportowe stało się stymulatorem rozwoju komunikacji.

387

https://www.infoarchitekta.pl/artykuly.architekci:4-projekty:1161-lodz-otwiera-port.html (dostęp: 17.09.2019).
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Port Łódź”:
Fot. 157. Patio centrum handlowego "Port
Łódź". Fot.: autor, 2019.
Urządzona przestrzeń półpubliczna o funkcjach rekreacyjnych. Wyposażona w elementy małej architektury, place zabaw, fontannę i różne formy zieleni w tym drzewa. Dostępna w godzinach otwarcia obiektu. Teren
atrakcyjny.

Fot. 158. Centrum handlowe od strony południowo-wschodniej. Fot.: autor, 2018.
Obszar zagospodarowany w przeważającej
części jako parking naziemny. Od strony linii
tramwajowej oddzielony pasem zieleni (trawniki i drzewa iglaste wzdłuż jezdni). Brak urządzonych przestrzeni publicznych. Teren mało
atrakcyjny.

Fot. 159. Wydzielony ciąg pieszy przed wejściem do centrum handlowego od strony południowo-wschodniej. Fot.: autor, 2018.
Pomiędzy parkingami wydzielone trakty piesze, łączą przystanki transportu zbiorowego
z wejściami do centrum handlowego. Główny
ciąg pieszy podkreślają niewielkie drzewa
i miejsca do siedzenia. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej jest zróżnicowana kolorystycznie. Separacja ruchu pieszego i kołowego poprawia bezpieczeństwo.
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Fot. 160. Taras spacerowy wzdłuż elewacji
centrum handlowego od strony wschodniej.
Fot.: autor, 2018.
Wzdłuż elewacji urządzono wydzielone trakty
piesze z pojedynczymi ławkami. Brak aktywnych elewacji i zieleni sprawia, że przestrzeń
ta jest mało atrakcyjna.

Fot. 161. Centrum handlowe od strony zachodniej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń nieprzyjazna pieszym, służąca
głównie jako dojazd do stref technicznych.
Brak chodników, zróżnicowanej zieleni, elementów małej architektury. W tle pas zieleni
niskiej ze szpalerem drzew wzdłuż jezdni.

Fot. 162. Siłownia zewnętrzna po stronie północno-zachodniej centrum handlowego. Fot.:
autor, 2018.
Teren rekreacyjny, urządzony, wyposażony
w boiska, urządzenia do ćwiczeń. Przestrzeń
trudnodostępna ze względu na brak powiązań pieszych z centrum handlowym i przystankami komunikacji miejskiej.
Wzdłuż strefy technicznej urządzono teren
zieleni. Brak ścieżek pieszych i elementów
małej architektury. W głębi urządzony plac
zabaw dla dzieci. Zieleń poprawia jakość estetyczną przestrzeni. Teren jest jednak nieprzyjazny pieszym ze względu na brak chodników
i powiązań w wnętrzem centrum handlowego.

Fot. 163. Centrum handlowe od strony północnej. Fot.: autor, 2018.
Ciąg pieszy ograniczony do chodników. Po
stronie północnej obszar centrum handlowego oddziela wał z zielenią ozdobną – nasadzone drzewa i krzewy. Strefa techniczna wydzielona krzewami od traktu pieszego. Brak
elementów małej architektury. Przestrzeń
mało atrakcyjna.
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3.2.5 WROCŁAW
Wrocław jest czwartym największym miastem w Polsce388, które pełni funkcję istotnego
ośrodka kultury, nauki, handlu, turystyki i biznesu.389 Wyróżnia go bogata sieć rzeczna, w tym
kilka szlaków żeglugowych i związana z nimi infrastruktura390, co sprawia, że jest nazywany miastem 12 wysp i 112 mostów391 oraz „Wenecją Północy”392. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny. W jego sąsiedztwie przebiegają: autostrada A4, łącząca zachodnią i wschodnią granicę
Państwa, własna obwodnica autostradowa, stanowiąca wraz z drogą ekspresową S8 fragment
drogi krajowej nr 8 i międzynarodowa trasa E67 (Finlandia, Czechy) oraz inne drogi krajowe.
Wrocław jest również istotnym węzłem kolejowym, obsługującym 10 linii w kierunku m.in. Poznania, Śląska i województwa opolskiego. Na jego terenie znajduje się międzynarodowy port
lotniczy im. Mikołaja Kopernika.
W granicach administracyjnych miasta mieści się 19 centrów handlowych393, z których
5 powstało w czasie ostatnich 10 lat. Do analizy wybrano 3 centra handlowe: „Galeria
Dominikańska”, „Wroclavia” i „Marino” (Rys. 20), reprezentujące różne obszary miasta. „Galeria Dominikańska” mieści się w obszarze centralnym, w pobliżu zabudowy przyrynkowej,
„Wroclavia” reprezentuje obszar zurbanizowany, a centrum handlowe „Marino” obszar
obrzeżny w rejonie drogi krajowej, prowadzącej w kierunku północnym.

Rys. 20. Analiza lokalizacji wybranych centrów handlowych na tle struktury przestrzennej Wrocławia.
Opracowanie własne.

388

Pod względem liczby ludności.
W 2016 roku otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
390 Szlaki żeglugowe na rzece Odrze, jej odnogach oraz rzekach dopływowych wraz infrastrukturą stanowią Wrocławski Węzeł Wodny.
391 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, „O Wrocławiu”, źródło: https://bip.um.wroc.pl/ (dostęp: 21.08.2019).
392 „Wenecja Północy”, źródło: www.e-wroclaw.com (dostęp: 21.08.2019).
393 https://www.retailmap.pl/en/malls/?division%5B%5D=15#mapView (dostęp: 21.08.2019).
389
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CENTRUM HANDLOWE „Galeria Dominikańska”
DATA REALIZACJI (DATY MODERNIZACJI)
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA PRCH
GŁÓWNE FUNKCJE

2001 (2011, 2012, 2014, 2015)
Obszar centralny
Hotel wybudowany w 1970 r.
14 500 (16 150 wraz z hotelem)394
98 700
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, hotel, usługi medyczne, drobne usługi.

Rys. 21. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Galeria Dominikańska”.
Opracowanie własne. Stan na 08.2019 r.

„Galeria Dominikańska” jest zlokalizowana w śródmieściu Wrocławia przy placu Dominikańskim, w odległości około 0,5 km od Rynku. Budynek otaczają ze wszystkich stron ulice
o dużym natężeniu ruchu z wydzielonymi przejściami w obrębie skrzyżowań. Powstał w miejscu
hotelu „Panorama”, wybudowanego w 1970 roku.395 „Galerię Dominikańską” wraz z nowym
hotelem „Mercure” otwarto w 2001 roku. Autorem projektu jest wrocławska pracownia architektoniczna Studio EL Edward Lach.396
Funkcje oraz forma zabudowy w sąsiedztwie centrum handlowego są zróżnicowane. Od
strony północnej obiekt styka się z historyczną zabudową sakralną.397 Po jego wschodniej stronie znajduje się współczesny budynek hotelowo-apartamentowy z usługami w parterach „Ovo

394

Dane przybliżone na podstawie szacunków autorki.
Hotel zrealizowano w 1970 r. na placu Dzierżyńskiego i wyburzono w 1999 r. w związku z budową „Galerii Dominikańskiej”. Wcześniej, do XIX wieku istniała w tym miejscu średniowieczna zabudowa. Źródło: https://www.wroclaw.pl/extra/pl-dominikanski-historia-daty-zdjecia (dostęp: 21.08.2019).
396 https://www.wroclaw.pl/studio-el-wystawa-20-lat-pracowni-architektonicznej (dostęp: 08.06.2020).
397 M.in.: z gotyckim kościołem św. Wojciecha oraz dawnym kościołem i klasztorem Bernardynów, w którym mieści
się Muzeum Architektury.
395
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Wrocław”.398 Od strony południowej i zachodniej występuje współczesna zabudowa pierzejowa
o funkcjach biurowych i mieszkaniowych z usługami w parterze. Po południowej stronie trwa
budowa kolejnego obiektu biurowego.
Centrum handlowe mieści się w obszarze śródmiejskim, łącząc ścisłe, historyczne centrum miasta z otaczającą zabudową. Stanowi pewnego rodzaju wyspę, wydzieloną arteriami,
położoną w sąsiedztwie wielofunkcyjnej tkanki miejskiej.
Przestrzenie publiczne w sąsiedztwie „Galerii Dominikańskiej” tworzą: park, promenady
i piesze ulice miejskie. Od strony północnej budynek styka się z terenem zieleni towarzyszącym
fragmentom dawnych murów obronnych i Bastei św. Hioba oraz placem Dominikańskim, który
w całości pełni funkcje komunikacyjne. Po stronie północno-wschodniej znajduje się Park Słowackiego.399 Od strony wschodniej centrum handlowe graniczy z terenem zieleni wzdłuż Fosy
Miejskiej. Ponadto system przestrzeni publicznych uzupełnia wewnętrzny dziedziniec budynku
„Ovo Wrocław”, który stanowi zielone ogólnodostępne wnętrze z lokalami gastronomicznymi
w parterze. Od strony południowej „Galeria Dominikańska” przylega do ciągu pieszego z zielenią towarzyszącą, który łączy się za pośrednictwem przejścia podziemnego z Promenadą Staromiejską wzdłuż Fosy Miejskiej. Od strony południowo-zachodniej i zachodniej przebiegają
ważne arterie komunikacyjne.
Dostępność centrum handlowego dla transportu indywidualnego jest realizowana za
pośrednictwem ulicy klasy zbiorczej (ul. Oławska) i ulic klasy lokalnej400. Wjazd na teren wewnętrznego parkingu wielopoziomowego znajduje się od strony zachodniej, a wyjazd od strony
północnej. Wejście do budynku jest możliwe z 3 stron, co umożliwia powiązanie głównych traktów pieszych. Bezpośrednio przy obiekcie są usytuowane przystanki komunikacji zbiorowej. Dostępność rowerem zapewniają ścieżki wyznaczone wzdłuż głównych ulic.
„Galeria Dominikańska” znajduje się w śródmieściu Wrocławia, tworząc rodzaj wyspy
otoczonej arteriami komunikacyjnymi oraz fragmentem Fosy Miejskiej. Budynek zachowuje powiązania głównych traktów pieszych, poprzez układ wejść i wewnętrznych alejek. Sąsiadujące
place i tereny zieleni uzupełniają system przestrzeni publicznych miasta.

398 Budynek powstał w 2016 r. Opływowa forma bryły wykończona białym Corianem, wyróżnia obiekt na tle otoczenia.
Na podstawie: https://www.urbanity.pl/dolnoslaskie/wroclaw/ovo-wroclaw,b477 (dostęp: 31.08.2019).
399 W jego obszarze mieści się rotunda Panoramy Racławickiej, w której eksponowane jest dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
400 Na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: MPZP w rejonie Placu Dominikańskiego i Poczty Głównej we Wrocławiu z 2016 r., MPZP obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego
Ciała, Widok w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu z 2010 r., MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Biskupiej we Wrocławiu
z 2012 r., MPZP w rejonie placu Nowy Targ we Wrocławiu z 2009 r., MPZP pomiędzy aleją Juliusza Słowackiego a bulwarem
Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu z 2018 r., MPZP dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie Placu
Społecznego we Wrocławiu z 2010 r., MPZP centralnej części obszaru Starego Miasta rejonu RYNKU i PLACU SOLNEGO – część
„A” z 2003 r., MPZP obszaru ograniczonego: ul. Romualda Traugutta, ul. Podwale, ul. Dworcową, ul. Tadeusza Kościuszki
i ul. Kazimierza Pułaskiego z 2004 r.
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Galeria Dominikańska”:
Fot. 164. Plac Dominikański od strony
północno-zachodniej centrum handlowego. Fot.: autor, 2019.
Plac Dominikański pomiędzy centrum
handlowym a kościołem św. Wojciecha stanowi głównie skrzyżowanie
ulic i torowiska tramwajowego. Przy
centrum handlowym znajduje się poszerzony chodnik z ławkami i przystanek autobusowy. Brak elementów
zieleni. Przestrzeń nie pełni funkcji
placu miejskiego. Bryła „Galerii Dominikańskiej” stanowi kontrast architektoniczny dla historycznej architektury sakralnej mieszczącej się w sąsiedztwie.

Fot. 165. Sąsiedztwo centrum handlowego od strony północnej. Fot.:
autor, 2019.
Od północy centrum handlowe styka
się z fragmentem dawnych murów
miejskich, które otacza trawnik. Brak
zróżnicowanej zieleni i elementów
małej architektury. Wykończenie i kolorystyka budynku nawiązują do materiału dawnych fortyfikacji, sprawiając wrażenie jednorodnej całości.

Fot. 166. Park Słowackiego od strony
północno-zachodniej. Fot.: autor,
2019.
W parku występują zróżnicowane
formy zieleni, ścieżki piesze, miejsca
do siedzenia oraz pomniki. Jest to
atrakcyjna przestrzeń urządzona, sąsiadująca od strony zachodniej z Muzeum Architektury. W północnej części jest zlokalizowana rotunda Panoramy Racławickiej. Park stanowi zakończenie Promenady Staromiejskiej
wzdłuż Fosy Miejskiej, wiążącej
obiekty usługowe o skali ogólnomiejskiej, takie jak: muzea, hotel, teatr
i ciągi piesze.
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Fot. 167. Promenada Staromiejska –
fragment wzdłuż wschodniej elewacji
centrum handlowego. Fot.: autor,
2019.
Promenada Staromiejska wzdłuż Fosy
Miejskiej w sąsiedztwie centrum handlowego stanowi atrakcyjny trakt
spacerowy z zielenią towarzyszącą
i szpalerem drzew. Przestrzeń jest
urządzona i wyposażona w miejsca
do siedzenia. Brak wejść do obiektu
od strony Promenady Staromiejskiej
skutkuje brakiem relacji i powiązań
pieszych.
Fot. 168. Fosa Miejska przy Promenadzie Staromiejskiej. Fot.: autor, 2019.
Fragment Fosy Miejskiej przy centrum handlowym oddziela je od budynku „Ovo Wrocław”. Na tym odcinku „Fosy Miejskiej” rozwinęła się
rzęsa wodna, która szczelnie pokrywa
całe lustro wody. Teren stanowi fragment atrakcyjnego ciągu spacerowego. Brak przejścia między budynkiem
„Ovo
Wrocław”
a centrum handlowym.

Fot. 169. Sąsiedztwo centrum handlowego od strony południowej. Fot.:
autor, 2019.
Przestrzeń publiczną od strony południowej stanowi szeroki chodnik
z zielenią towarzyszącą w postaci bylin traw i szpaleru drzew. Przy wejściach do centrum handlowego są
zlokalizowane stanowiska postojowe
dla rowerów. Brak miejsc do siedzenia. Za pasem zieleni przebiega ulica
o dużym natężeniu ruchu kołowego.

Fot. 170. Sąsiedztwo centrum handlowego przy wejściu zachodnim.
Fot.: autor, 2019.
Przestrzeń publiczną stanowi chodnik
z miejscami do siedzenia wzdłuż
elewacji centrum handlowego. Ciąg
pieszy oddziela od jezdni wąski pas
zieleni. Przy wejściu budynku umieszczono stojaki rowerowe. Zadbana nawierzchnia brukowa.
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CENTRUM HANDLOWE „Wroclavia”
DATA REALIZACJI (DATY MODERNIZACJI)
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA PRCH
GŁÓWNE FUNKCJE

2017
Obszar zurbanizowany
Dworzec autobusowy
~ 41 900401
64 000
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, kino, klub fitness, drobne usługi

Rys. 22. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Wroclavia”.
Opracowanie własne. Stan na 08.2019 r.

Centrum handlowe jest zlokalizowane w południowej części miasta w sąsiedztwie głównego dworca kolejowego, w promieniu około 1,5 km od Rynku.402 Projekt opracowała pracownia IMB Asymetria Architekci. Obiekt został zrealizowany w 2017 roku w miejscu dworca autobusowego, który przeniesiono do podziemia „Wroclavii”. Obszar ten wcześniej podlegał różnym
przekształceniom.403
Zabudowa w sąsiedztwie centrum handlowego posiada zróżnicowane funkcje i formy.
Od strony północnej znajduje się współczesna zabudowa biurowa404 oraz wejście do przejścia

401

Dane przybliżone na podstawie szacunków autorki.
Budynek otrzymał nagrodę za najlepszą architekturę obiektu handlowego na świecie International Property
Awards 2018-2019. Dane na podstawie: https://www.wroclavia.pl/centre (dostęp: 31.08.2019).
403 W XVI wieku istniał w tym miejscu staw, a w XIX wieku ewangelicki kościół Zbawiciela. W 1975 r. kościół zburzono,
a w 1994 r. powstał dworzec autobusowy. Zanim wybudowano dworzec znajdował się w tym miejscu nieurządzony teren zieleni. Na podstawie: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,24062096,od-kosciola-do-wielkiej-galerii-handlowej-wroclavia-konczy.html?disableRedirects=true, https://gazetawroclawska.pl/dzisiaj-jest-tu-dworzec-kiedys-byl-kosciol-stawy-rybnemalpi-gaj-zobacz/ar/3337993 (dostęp: 31.08.2019).
404 W rejonie skrzyżowania przy północno-zachodnim narożniku „Wroclavii” mieszczą się współczesne zespoły zabudowy biurowej, w tym „Sagittarius Business House” wybudowany w 2018 r. i „Aquarius Business House” z 2013 r., które tworzą
402
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podziemnego w kierunku stacji kolejowej Wrocław Główny. Po stronie wschodniej jest zlokalizowany gmach Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych z początku XX wieku. Po stronie południowej występuje zabudowa mieszana usługowo-mieszkaniowa405, a od strony zachodniej jest
usytuowany budynek szkoły średniej.
W sąsiedztwie „Wroclavii” brakuje większych urządzonych przestrzeni publicznych.
Można wyróżnić ciągi piesze wzdłuż ulic oraz niewielkie skwery. Na dachu centrum handlowego
urządzono zielone tarasy o funkcji wypoczynkowej. Wejście od strony północno-zachodniej
otwiera się na plac z zachowanym pomnikiem przyrody. Od strony północnej przestrzeń publiczną stanowi ulica pomiędzy centrum handlowym a stacją kolejową wraz z poszerzonymi
chodnikami przy wejściach. Wzdłuż wschodniej elewacji obiektu urządzono pas zieleni. Od
strony południowej i zachodniej bezpośrednie otoczenie stanowi ulica o kategorii drogi krajowej. W dalszej odległości przy południowo-wschodnim narożniku jest zlokalizowany niewielki
skwer z przystankami autobusów i busów oraz niewielki parking naziemny.
Dostępność centrum handlowego dla transportu indywidualnego jest realizowana za
pośrednictwem ulic klasy głównej, zbiorczej i dojazdowej406. Miejsca parkingowe dla klientów
zapewnia wewnętrzny parking wielopoziomowy. Od strony wschodniej urządzono niewielki
parking naziemny typu Kiss and Ride. Od północy obiekt sąsiaduje z główną stacją kolejową
i jest z nią powiązany ciągiem pieszym, prowadzącym przez ulicę i podziemny pasaż.
„Wroclavia” jest dostępna również za pośrednictwem transportu zbiorowego. Bezpośrednio
przy północnych wejściach do obiektu są zlokalizowane przystanki autobusowe i tramwajowe.
Najbliższe z nich znajdują się po stronie północnej w odległości do 200 i 400 m. W podziemnej
kondygnacji budynku mieści się główny dworzec autobusowy. Wejścia do obiektu są zlokalizowane z 3 stron. Wokół niego przebiegają ścieżki rowerowe. Można stwierdzić, że rejon centrum
handlowego stanowi węzeł komunikacyjny, łączący różne środki transportu.
„Wroclavia” jest miejscem węzłowym Wrocławia, łącząc dworzec autobusowy z głównym dworcem kolejowym. Budynek posiada współczesną formę, tworzącą pierzeje sąsiadujących ulic. Współtworzy system przestrzeni publicznych miasta uzupełniając go o niewielkie
place przed wejściami. Łączy główne ciągi piesze, poprzez wewnętrzne alejki i wielostronny
układ wejść.

wnętrze urbanistyczne w obrębie skrzyżowania. Czytelna linia zabudowy wraz z niewielkimi placami urządzonymi przed wejściami do budynków podkreśla osiowość założenia. Na podstawie: https://www.urbanity.pl/dolnoslaskie/wroclaw/biurowiececho-przy-suchej,b9205,
https://www.urbanity.pl/dolnoslaskie/wroclaw/aquarius-business-house,b5481
(dostęp:
31.08.2019).
405 Obszar ten podlega dalszym przekształceniom, czego przykładem jest budowa w otoczeniu obiektu mieszkalnego
„Starter III”.
406 Na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: MPZP rejonu Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu z 2000 r., MPZP w rejonie ulic Suchej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu z 2013 r., MPZP w rejonie ulic Komandorskiej, Sanockiej i Ślężnej we Wrocławiu z 2014 r., MPZP obszaru Wzgórze Andersa we Wrocławiu z 2005 r.
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Wroclavia”:
Fot. 171. Centrum handlowe „Wroclavia” – widok z wieżowca „Sky Tower”. Fot.: autor, 2019.
„Wroclavia” stanowi lokalną dominantę kubaturową. Forma obiektu
wyróżnia się na tle otaczającej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej blokowej, współczesnej pierzejowej oraz historycznego budynku Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.
Po stronie północnej widoczna stacja
kolejowa Wrocław Główny.

Fot. 172. Centrum handlowe „Wroclavia” od strony północnej. Fot.: autor, 2019.
Przestrzeń służy głównie funkcjom
komunikacyjnym, łącząc transport
autobusowy, kolejowy i miejski.
Przed wejściem do budynku centrum
handlowego znajdują się pojedyncze
ławki i stojaki rowerowe. Brak zieleni.
Ciąg pieszy wzdłuż elewacji centrum
handlowego jest poprowadzony
w podcieniach. Wejście do budynku
umożliwia jednocześnie wejście do
podziemnego dworca autobusowego. W sąsiedztwie znajdują się
przystanki komunikacji miejskiej.

Fot. 173. Sąsiedztwo „Wroclavii” od
strony północno-zachodniej. Fot.: autor, 2019.
Centrum handlowe wraz z budynkiem biurowym „Sagittarius Business
House” tworzy czytelną linię zabudowy. Całość założenia sprawia wrażenie harmonijności. Ciągi piesze poprowadzone są po obu stronach
ulicy. Pośrodku znajduje się urządzony pas zieleni oddzielający jezdnie. Nie jest dostępny dla pieszych,
jednak poprawia jakość estetyczną
przestrzeni.
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Fot. 174. Centrum handlowe od
strony wschodniej. Fot.: autor, 2019.
Centrum handlowe styka się po stronie wschodniej z urządzonym terenem zieleni, który oddziela ciąg pieszy od elewacji budynku. Zieleń w postaci trawników, drzew i „zielonej
ściany” ukrywa jeden z wjazdów na
wewnętrzny parking. Mimo braku
miejsc do siedzenia i usług w parterach jest to atrakcyjna przestrzeń,
dzięki wprowadzeniu zróżnicowanej
zieleni. Z tej strony elewacje obiektu
są nieaktywne ze względu na brak
wejść do budynku.
Fot. 175. Sąsiedztwo centrum handlowego od strony południowowschodniej. Fot.: autor, 2019.
Przy wschodnim narożniku na niewielkiej działce znajduje się płatny
naziemny parking, który sprawia wrażenie „dzikiego” i tymczasowego. Jest
to nieatrakcyjna przestrzeń oddzielona od ulicy i centrum handlowego
budkami o funkcji gastronomicznej.

Fot. 176. Centrum handlowe od
strony południowej. Fot.: autor,
2019.
Ciągi pieszo-rowerowe są poprowadzone wzdłuż południowej elewacji.
Brak możliwości przejścia przez ulicę,
sprawia, że tworzy ona barierę przestrzenną dla pieszych. Wąski pas zieleni ze szpalerem drzew oddziela ciąg
pieszy od ścieżki rowerowej. Elewację
wyróżniają zielone ściany wprowadzające wertykalne podziały. Elewacja nieaktywna.
Fot. 177. Południowo-zachodnie wejście do centrum handlowego. Fot.:
autor, 2019.
Przed południowo-zachodnim narożnikiem obiektu znajduje się plac ze
stojakami dla rowerów. Przeważa nawierzchnia utwardzona bez małej architektury z wyjątkiem miejsc do siedzenia wokół największego drzewa.
Plac sprawia wrażenie pustego. Dookoła przebiegają wydzielone ścieżki
rowerowe. Atrakcyjność przestrzeni
podnosi oryginalna forma centrum
handlowego, która akcentuje położenie wejścia do budynku.
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Fot. 178. Sąsiedztwo "Wroclavii" od
strony północno-zachodniej. Fot.: autor, 2019.
Przy północno-zachodnim narożniku
centrum handlowego mieści się urządzony skwer z miejscami do siedzenia
przy przystankach. Jest to atrakcyjna
przestrzeń przechodnia.

Fot. 179. Ciąg pieszy wzdłuż zachodniej elewacji centrum handlowego.
Fot.: autor, 2019.
Bezpośrednio wzdłuż elewacji centrum handlowego ciągi piesze są
zmarginalizowane do wąskich chodników wzdłuż jezdni z torowiskiem
tramwajowym. We fragmencie ulicy
umieszczono stojaki rowerowe.

Fot. 180. Skwer przed północno-zachodnim wejściem do centrum handlowego. Fot.: autor, 2019.
Przestrzeń publiczna urządzona. Brak
miejsc do siedzenia z wyjątkiem niewielkiego ogródka kawiarnianego
przy centrum handlowym. Na skwerze wyróżnia się okaz dębu, stanowiący pomnik przyrody.

Fot. 181. Zielone tarasy na dachu
centrum handlowego "Wroclavia".
Fot.: autor, 2019.
Jedną z wyróżniających się przestrzeni powstałych w ramach budowy
centrum handlowego są zielone tarasy zlokalizowane na dachu obiektu.
Półpubliczna przestrzeń jest atrakcyjnym miejscem spotkań pośród różnorodnej, komponowanej zieleni,
miejsc do siedzenia i placu zabaw dla
dzieci. We wnętrzu budynku znajdują
się miejsca do odpoczynku z widokiem na zielone tarasy.
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CENTRUM HANDLOWE „Marino”
DATA REALIZACJI (DATY MODERNIZACJI)
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA PRCH
GŁÓWNE FUNKCJE

1993 (2008, 2018)
Obszar fragmentaryczny
Hurtownia odzieży -> hipermarket
~ 17 460
20 000
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, klub fitness, szkoła tańca, drobne usługi

Rys. 23. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Marino”.
Opracowanie własne. Stan na 08.2019 r.

Centrum handlowe „Marino” znajduje się w północnej części miasta przy drodze wylotowej w kierunku Trzebnicy, w promieniu 0,5 km od obwodnicy śródmiejskiej i 1,8 km od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Jest zlokalizowane w promieniu około 4,5 km od Rynku.
Obiekt powstał w 1993 roku jako hurtownia odzieży. Następnie został przekształcony w hipermarket.407 W efekcie rozbudowy w 2008 roku408 uzyskał standard centrum handlowego.
W sąsiedztwie występuje głównie zabudowa produkcyjno-magazynowa, ogródki działkowe i tereny zieleni nieurządzonej. Droga wylotowa z Wrocławia w kierunku północnym oddziela obiekt od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z pojedynczymi usługami. Po stronie
południowej styka się on z jednotorową, niezelektryfikowaną linią kolejową nr 292 Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice z okresowym ruchem towarowym.409 Po drugiej stronie torowiska
kolejowego znajduje się pętla tramwajowa „Poświętne”, usytuowana w terenach zieleni nieurządzonej. W obszarze parkingu centrum handlowego mieści się restauracja McDonald’s.
407

http://www.centrum-marino.com/o-marino.html (dostęp: 02.09.2019).
W ramach której m.in.: dobudowano halę, odnowiono fasadę i zrealizowano nowe parkingi. Źródło:
https://www.urbanity.pl/dolnoslaskie/wroclaw/marino-centrum-handlowe,b2040 (dostęp: 02.09.2019).
409
https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=linie&id=540&od=1&do=25&ed=0&okno=historia
(dostęp:
02.09.2019).
408
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Wokół budynku brakuje urządzonych przestrzeni publicznych. W sąsiedztwie występują:
arterie drogowe, niezagospodarowane tereny zieleni i staw. Po stronie północnej otoczenie
stanowią parkingi i zabudowa usługowo-przemysłowa oraz nieurządzony teren zieleni. Po stronie wschodniej i południowej obiekt otwiera się na naziemny parking o powierzchni ok. 1,4 ha.
Za parkingiem znajdują się przejścia dla pieszych przez arterię w kierunku osiedla i stawu
w zieleni.
Dostępność „Marino” dla transportu indywidualnego jest zapewniona za pośrednictwem ulicy o klasie głównej (ul. Żmigrodzka), powiązanej z węzłem i obwodnicą śródmiejską
oraz Autostradową Obwodnicą Wrocławia, co wpływa na bardzo dobrą dostępność w skali miasta. Ulice lokalne, obsługujące centrum handlowe, wiążą się z ulicą główną.410 Do dyspozycji
klientów urządzono parking naziemny bez zieleni towarzyszącej. Obiekt jest również dostępny
środkami transportu zbiorowego: komunikacji tramwajowej i autobusowej. Przystanki znajdują
się po stronie południowej i wschodniej w promieniu do 200 m. Brakuje jednak wygodnych
przejść. Wejścia do centrum handlowego są zlokalizowane z jednej strony. Od strony zachodniej
brakuje ciągłości traktu pieszego. Wzdłuż drogi głównej biegnie ciąg rowerowy, wydzielony niskim żywopłotem od jezdni i sąsiadującego z parkingiem chodnika. Zarówno chodnik, jak
i ścieżka rowerowa znajdują się na poziomie wyższym niż parking i wejścia do budynku, stwarzając przeszkodę dla pieszych i rowerzystów. Powiązania z miejskim systemem ciągów pieszych
i rowerowych są ograniczone ze względu na występujące bariery przestrzenne oraz brak ciągłości dojść.
„Marino” znajduje się na obrzeżach Wrocławia, tworząc symboliczną bramę do miasta
od strony północnej. Stanowi element strefy handlowo-produkcyjnej. Obiekt nie uzupełnia
przestrzeni publicznych. W sąsiedztwie dominują tereny parkingowe. Jednostronny układ wejść
nie zapewnia dogodnych powiązań pieszych. Przystanki komunikacji miejskiej oddziela arteria
drogowa i duży parking naziemny, wskutek czego dojście jest nieprzyjazne dla pieszych.

410 Na podstawie zapisów miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego: MPZP w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej i ulicy Irysowej we Wrocławiu z 2013 r., MPZP w rejonie ulicy Obornickiej we Wrocławiu z 2007 r.
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Marino”:
Fot. 182. Wejście do centrum handlowego od strony północnej. Fot.:
autor, 2019.
Strefę wejściową do centrum handlowego tworzy poszerzony chodnik
z ławkami wzdłuż dróg manewrowych do dróg parkingowych. Na styku
z nim są rozmieszczone miejsca postojowe, ograniczające dostępność
pieszą. Brak zieleni. Wrażenie chaosu
przestrzennego wzmacniają przypadkowe kosze na śmieci, pachołki oraz
donice na kwiaty. Nawierzchnia zadbana, brukowa, jednorodna. Przestrzeń jest jednak mało atrakcyjna
i nieprzyjazna pieszym.

Fot. 183. Otoczenie centrum handlowego od strony północnej. Fot.: autor, 2019.
W sąsiedztwie centrum handlowego
dominują nieurządzone tereny zieleni. Jedynie wzdłuż zjazdu z obwodnicy śródmiejskiej w obszarze pasa
drogowego jest posadzony szpaler
drzew.

Fot. 184. Staw w otoczeniu centrum
handlowego od strony północnej.
Fot.: autor, 2019.
W otoczeniu centrum handlowego,
po północnej stronie ul. Żmigrodzkiej
jest zlokalizowany staw w zieleni naturalnej. Teren ten jest nieurządzony
i niedostępny. Jednak naturalna zieleń podnosi wartość przyrodniczą
i estetyczną tego obszaru. Przestrzeń
jest słabo eksponowana.
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Fot. 185. Parking wokół centrum handlowego - widok od strony wschodniej. Fot.: autor, 2019.
W obszarze rozległego naziemnego
parkingu brak wydzielonych ciągów
pieszych oraz zieleni. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega ważny
w skali miasta ciąg pieszo-rowerowy.
Jest on wyniesiony względem poziomu parkingu i oddzielony od niego
niewielkim murkiem (ok. 45 cm). Brak
zejść sprawia, że nie występują dogodne powiązania między centrum
handlowym a miejskim ciągiem pieszo-rowerowym.
Fot. 186. Otoczenie centrum handlowego od strony południowo-wschodniej. Fot.: autor, 2019.
W południowo-wschodniej części
centrum handlowego pojawia się
więcej terenów zieleni. W obszarze
parkingu są posadzone drzewa oraz
krzewy.

Fot. 187. Teren zieleni na styku z centrum handlowym od strony południowej. Fot.: autor, 2019.
Od strony strefy technicznej centrum
handlowe styka się z nieurządzonym
terenem zieleni, wzdłuż którego
przebiega linia kolejowa. Brak zachowanej ciągłości traktów pieszych
sprawia, że użytkownicy przestrzeni
„wydeptują” ścieżki w zieleni po południowej stronie obiektu.

Fot. 188. Sąsiedztwo centrum handlowego od strony północno-zachodniej. Fot.: autor, 2019.
Ciąg pieszy ograniczony do chodnika
o zniszczonej nawierzchni. Dominują
naziemne parkingi. Sąsiedztwo zabudowy o niskich wartościach estetycznych, w tym zewnętrznej strefy dostaw z elementami związanymi z obsługą centrum handlowego, takimi
jak kontenery na śmieci, obniża wartość wizualną tej przestrzeni.
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3.2.6 POZNAŃ
Poznań, który pod względem liczby ludności jest piątym największym miastem
w Polsce411, stanowi ważny ośrodek przemysłu, handlu, kultury i nauki. Posiada bogate zasoby
dziedzictwa kulturowego – kształtowane od okresu wczesnego średniowiecza, rozwiniętą sieć
hydrograficzną o różnorodnych formach wód powierzchniowych – jeziora, stawy, rzeki i zwarte
kompleksy zieleni. Jest ważnym węzłem transportowym z uwagi na przebieg autostrady
w II Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, łączącym Moskwę, Mińsk, Warszawę i Berlin.
W mieście krzyżują się różne linie kolejowe o znaczeniu państwowym, w tym 3 magistralne,
zapewniające połączenie m.in. z: Berlinem, Warszawą, Wrocławiem i Szczecinem. Na jego terenie są zlokalizowane 2 lotniska: międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego oraz lotnisko wojskowe w Krzesinach.
W granicach administracyjnych Poznania znajduje się 17 centrów handlowych412,
z czego 5 wybudowano w ciągu ostatnich 5 lat, a 3 poddano w tym czasie modernizacjom. Do
analizy wybrano 3 centra handlowe: „Stary Browar”, „Posnania” i „M1 Szwajcarska”, usytuowane na terenach o odmiennej charakterystyce struktury urbanistycznej, tj. w obszarze centralnym, zurbanizowanym i obrzeżnym miasta (Rys. 24).

Rys. 24. Analiza lokalizacji wybranych centrów handlowych na tle struktury przestrzennej Poznania.
Opracowanie własne.

411

Dane statystyczne GUS w Poznaniu, źródło: http://poznan.stat.gov.pl/ (dostęp: 30.09.2018)

412 Dane statystyczne z września 2018 r. na podstawie mapy centrów handlowych RetailMap, źródło: https://www.re-

tailmap.pl/pl/centra-handlowe/?division%5B%5D=15#mapView (dostęp: 24.09.2018).
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CENTRUM HANDLOWE „STARY BROWAR”
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA PRCH
GŁÓWNE FUNKCJE

2003 (Atrium), 2007 (Pasaż)
Obszar centralny
Teren przemysłowy
24 140,00
60 000
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, rozrywka (kino, sale wystawiennicze, kluby muzyczne), hotel, biura, miejsce wydarzeń kulturalnych, zabytkowy
park, drobne usługi

Rys. 25. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Stary Browar”.
Opracowanie własne. Stan na 09.2018 r.

Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu „Stary Browar” znajduje się w ścisłym centrum miasta
Poznań. Stanowi współczesne dzieło architektoniczne, którego projektantami są Piotr Barełkowski i Przemysław Borkowicz (Studio ADS). Powstało w ramach rewitalizacji XIX-wiecznego
browaru Huggera.413 Początkowo w 2003 roku zrealizowano część założenia, a następnie w ramach rozbudowy w 2007 roku dodano kolejne skrzydło. W planach była także realizacja podziemnego Muzeum Sztuki Współczesnej dla kolekcji Grażyny Kulczyk, zaprojektowanego przez
Tadao Ando.414
Struktura i funkcje zabudowy w sąsiedztwie centrum handlowego „Stary Browar” są
zróżnicowane. Od strony południowej i zachodniej budynek sąsiaduje z obiektami usługowymi
o znaczeniu ponadlokalnym jak: prestiżowy kompleks biurowy415, obiekty hotelowe i kultury
413 Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych (ICSC) przyznała w 2005 r. i 2008 r. poznańskiej realizacji tytuł najlepszego centrum handlowego świata.
414 http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,16730810,Nie_bojmy_sie_Grazyny_Kulczyk__OPINIA_.html (dostęp:
05.09.2019).
415 W skład kompleksu biurowego wchodzą dwa najwyższe poznańskie wieżowce: Poznań Financial Centre (PCF)
i Andersia Tower. Istnieją plany budowy w sąsiedztwie kolejnego zespołu budynków biurowych Andersia Silver (Silver Tower),
z wieżowcem o wysokości 116 m, co uczyni go najwyższym budynkiem Poznania.
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oraz szkolnictwa wyższego. Po jego wschodniej stronie występuje zwarta zabudowa kwartałowa o funkcjach mieszkaniowo-usługowych. Od strony północno-wschodniej graniczy z terenem zabytkowego Parku Jana Henryka Dąbrowskiego, utworzonego w miejscu zlikwidowanego
cmentarza ewangelickiego.416 Wysokie biurowce stanowią kontrastujące tło centrum handlowego, zaburzając relacje widokowe.
„Stary Browar” mieści się na styku kompleksów zieleni urządzonej, obszarów usługowych o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym oraz ważnych ciągów przestrzeni publicznej
w postaci parków, placów i pieszych ulic miejskich.
Od strony północnej centrum handlowe otwiera się na park, wiążąc się z nim funkcjonalnie i przestrzennie. Po wschodniej stronie przebiega ul. Półwiejska – handlowa ulica piesza
prowadząca do Starego Miasta i Rynku. Południowe wyjście z budynku jest zorientowane na
niewielki plac, powiązany z kompleksem biurowym. Od strony zachodniej pusty, wybrukowany
plac stanowi przedpole (strefę wejścia). W otoczeniu „Starego Browaru” występują kompleksy
zieleni: park Izabeli i Jarogniewa Drwęskich, park Karola Marcinkowskiego oraz Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
Dostępność obiektu dla transportu indywidualnego jest realizowana za pośrednictwem
ulic klasy głównej i zbiorczej.417 Wjazdy na teren wewnętrznego parkingu wielopoziomowego
są usytuowane od strony południowej. Strefa dostaw mieści się we wnętrzu budynku. W pobliżu
przebiegają linie komunikacji zbiorowej. Ich przystanki znajdują się w promieniu do 200 m. Wejścia do „Starego Browaru” są usytuowane z 4 stron. Dostęp od strony południowej jest ograniczony dla osób niepełnosprawnych ze względu na dużą różnicę poziomów terenu i schody. Ulica
zbiorcza po stronie południowej stanowi barierę przestrzenną ze względu na intensywność ruchu kołowego i skomplikowany układ przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną o długim czasie
oczekiwania. Po stronie południowej jest wyznaczona ścieżka rowerowa. Jednak nie posiada
kontynuacji, kończąc się na przejściu dla pieszych.
Centrum handlowe stanowi atrakcyjną pierzeję ulicy, nawiązując materiałem, formą
i gabarytem do historycznej zabudowy. Współtworzy sieć przestrzeni publicznych miasta, łącząc
główne ciągi piesze i tereny zieleni, poprzez wewnętrzne alejki handlowe i wejścia zlokalizowane z różnych stron.

416 Rydzewska A., Krzyżaniak M., Urbański P., „Niegdyś sacrum, dziś profanum – dawne cmentarze ewangelickie Poznania i okolic [w:] Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 15, Sosnowiec 2011, s. 64-72.
417 Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poznania z 2014
roku.

140

Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Stary Browar”:
Fot. 189. Park Jana Henryka Dąbrowskiego. Fot.: autor, 2018.
Park Dąbrowskiego, stanowiący naturalne przedłużenie centrum handlowego służy w okresie letnim jako
miejsce rekreacji. Są tutaj organizowane wystawy, koncerty i inne imprezy o charakterze kulturalnym.
Park jest ogrodzony (autorstwo
Tadao Ando) i dostępny publicznie
w wyznaczonych godzinach. Wiąże
się płynnie zarówno z centrum handlowym jak i przestrzenią publiczną
miasta. Brakuje zróżnicowanych form
zieleni (występują głównie trawniki
i zieleń wysoka). W obszarze parku
znajdują się plac zabaw dla dzieci i pojedyncze ławki.

Fot. 190. Przestrzeń publiczna po
wschodniej stronie centrum handlowego - ul. Półwiejska. Fot.: autor,
2018.
Centrum handlowe tworzy pierzeję
tej ulicy – głównego pieszego ciągu
handlowego, prowadzącego do
Rynku. Nawiązuje gabarytem do sąsiadującej zabudowy, jednocześnie
kontrastując pod względem materiału. W jego sąsiedztwie występują:
pojedyncza zieleń wysoka, miejsca do
siedzenia oraz stanowiska postojowe
na rowery. Jest to przestrzeń atrakcyjna funkcjonalnie i przestrzennie,
przyjazna pieszym.

Fot. 191. Przestrzeń przed południowo-wschodnim wejściem do
centrum handlowego. Fot.: autor,
2018.
Centrum handlowe tworzy atrakcyjny
kwartał miasta. Stanowi akcent urbanistyczny w postaci narożnika kwartału zabudowy. Przy tym wejściu
przebiegają ulice o znacznej intensywności ruchu, stanowiąc bariery
przestrzenne dla pieszych. Forma
wejścia, ukształtowana jako narożnik
obiektu, jest podkreślona kompozycyjnie, stanowiąc czytelny akcent
urbanistyczny.
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Fot. 192. Plac Władysława Andersa od
południowej strony centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
W centrum placu znajduje się pomnik
prezydenta Poznania – Cyryla
Ratajskiego. W obszarze placu występuje zieleń niska i wysoka. Brakuje
miejsc do siedzenia. Plac wiąże „Stary
Browar”, kompleks biurowy i ul. Półwiejską z główną ulicą Królowej Jadwigi i przystankami komunikacji
zbiorowej. Z uwagi na swoje wyposażenie ma funkcję przechodnią.

Fot. 193. Sąsiedztwo centrum handlowego od strony południowej –
ulica zbiorcza. Fot.: autor, 2018.
Ulica T. Kościuszki stanowi główny
ciąg obsługi transportowej centrum
handlowego. W jego sąsiedztwie
urządzono chodniki - połączone ze
ścieżką rowerową, oddzielone barierką od ulicy zbiorczej - oraz wjazdy
do wielopoziomowego parkingu. Brak
zieleni, z wyjątkiem pnączy na ścianach i murkach. Po drugiej stronie
ulicy na „wyspie” otoczonej trasami
intensywnego ruchu mieszczą się
usługi ponadlokalne, które słabo integrują się z centrum handlowym.

Fot. 194. Plac przed zachodnim wejściem do centrum handlowego. Fot.:
autor, 2018.
Szeroki, pusty plac nie jest wyposażony w elementy małej architektury.
W jego obszarze brakuje również zieleni. Różnorodna posadzka stanowi
jedyne urozmaicenie, kierując wzrok
w kierunku wejścia do centrum handlowego. Plac jest mało atrakcyjny dla
pieszego – sprawia wrażenie pustki.
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CENTRUM HANDLOWE „POSNANIA”
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA PRCH
GŁÓWNE FUNKCJE

2016
Obszar zurbanizowany
Teren niezabudowany - greenfield
76 787
99 000418
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia, rozrywka (centrum fitness, centrum rozrywki kręgielnia bowlingowa, bilard, sala klubowa, kino), drobne usługi.

Rys. 26. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „Posnania”.
Opracowanie własne. Stan na 09.2018 r.

Centrum handlowe „Posnania” jest położone w południowo-wschodniej części miasta,
w promieniu 2 km od Rynku, przy skrzyżowaniu 2 ulic głównych ruchu przyspieszonego
o kategorii drogi wojewódzkiej. Zostało wybudowane w 2016 roku przy Rondzie Rataje, w ramach rozwoju terenów miejskich. W odległości około 500 m od niego znajduje się starsza wybudowane w 2009 roku419 - „Galeria Malta”, wchodząca w skład kompleksu usługowo-rekreacyjnego powiązanego z nadbrzeżem jeziora Maltańskiego.
W otoczeniu „Posnanii” przeważa funkcja mieszkaniowa i usługowa. Od strony północnej są zlokalizowane zespoły mieszkaniowe jednorodzinne oraz wielorodzinne o układzie blokowym. Zabudowę tę separuje od centrum handlowego infrastruktura tramwajowa. Obecnie
wzdłuż linii tramwajowej (Trasa Kórnicka) trwa budowa kolejnych zespołów mieszkaniowych
wielorodzinnych420. Od wschodu obiekt styka się z terenami zieleni nieurządzonej i z wydzielonym z nich obszarem powstającego osiedla wielorodzinnego. Od strony południowej sąsiaduje

418

Piąte co do wielkości centrum handlowe w Polsce pod względem powierzchni najmu brutto (GLA).
https://www.retailmap.pl/pl/centra-handlowe/poznan/galeria-malta-126 (dostęp: 13.08.2019).
420 Stan na wrzesień 2018 r.
419
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z zespołem osiedli wielorodzinnych o układzie blokowym. Po stronie zachodniej funkcje i struktura zabudowy są zróżnicowane. Występują zespoły mieszkaniowe wielorodzinne oraz obiekty
usługowe. Po stronie północno-zachodniej mieści się kampus Politechniki Poznańskiej, w tym
domy studenckie. Przeważają budynki kilkunastokondygnacyjne.
„Posnania” znajduje się na styku terenów otwartych, uporządkowanej struktury zabudowy wielorodzinnej i kompleksów usług.
Przestrzenie publiczne związane z centrum handlowym powstały w ramach jego budowy przyjmując formę: placów, deptaku oraz skweru. Przed południowym wejściem do budynku urządzono skwer. Po stronie południowo-zachodniej obiekt wiąże się z niewielkim placem. Przed wejściem od strony północno-zachodniej znajduje się plac oraz deptak pieszy z towarzyszącą zielenią urządzoną, prowadzący w kierunku przystanków komunikacji zbiorowej. Od
strony północno-wschodniej brakuje atrakcyjnych miejsc, przyjaznych pieszym. Przeważają nieurządzone tereny zieleni. Przestrzeń publiczna w otoczeniu ogranicza się do wnętrz kwartałów
zabudowy wielorodzinnej.
Dostępność galerii handlowej środkami transportu indywidualnego jest realizowana poprzez 2 ulice klasy głównej ruchu przyspieszonego (ul. Jana Pawła II i Bolesława Krzywoustego),
ulicę klasy zbiorczej (ul. Pleszewska) oraz pozostałe ulice przyległe od strony północnej
i wschodniej. Miejsca parkingowe dla klientów urządzono w parkingu podziemnym oraz
w wkomponowanym w bryłę budynku parkingu wielopoziomowym. Zewnętrzna strefa dostaw
znajduje się od strony północnej. „Posnania” jest dostępna za pośrednictwem środków komunikacji zbiorowej, której przystanki są usytuowane w odległości do 200 m. Przy Rondzie Rataje
mieści się dworzec autobusowy, stanowiący węzeł przesiadkowy pomiędzy publiczną komunikacją miejską i podmiejską. Wejścia do obiektu są zlokalizowane z 3 stron: północnej, zachodniej i południowej. Od południa dostępność pieszą ogranicza droga główna w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego ze względu na dużą intensywność ruchu. Od wschodu i północy ciągłość
chodników nie jest zachowana. Brakuje również powiązań z północnymi terenami osiedli ze
względu na barierę w postaci torowiska tramwajowego. Wokół centrum handlowego istnieje
sieć ścieżek rowerowych.
„Posnania” stanowi lokalną dominantę kubaturową, wokół której urządzono niewielkie,
atrakcyjne przestrzenie publiczne. Większość elewacji jest nieaktywna. Wyjątek stanowi północno-zachodni narożnik, przy którym w parterach są zorganizowane usługi gastronomiczne
w postaci ogródków kawiarnianych. Z tej strony dostępny jest również z zewnątrz taras na piętrze, połączony z lokalami gastronomicznymi we wnętrzu budynku.
Centrum handlowe posiada współczesną formę architektoniczną. Uzupełnia sieć przestrzeni publicznych poprzez place i skwery urządzone przy jego głównych wejściach. Lokalizacja
wejść z różnych stron wiąże istotne kierunki piesze. Barierę stanowią: linia tramwajowa oraz
ogrodzenia nowych zespołów mieszkaniowych od północnej strony obiektu.
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „Posnania”:
Fot. 195. Przestrzeń piesza w sąsiedztwie centrum handlowego od strony
północnej. Fot.: autor, 2018.
Przestrzeń pełni funkcje komunikacyjne. Po stronie północnej centrum
handlowego jest zlokalizowana zewnętrzna strefa dostaw oddzielona
pasem zieleni od chodnika. Brak
miejsc do siedzenia i dostępności pieszej obiektu sprawia, że obszar ten
nie jest przyjazny dla pieszego.

Fot. 196. Zabudowa mieszkaniowa od
strony północnej centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
Wzdłuż centrum handlowego przebiega trasa linii tramwajowej, która
oddziela ciąg pieszy od sąsiadującej
zabudowy. Brak przejść pieszych
i mur stanowią barierę przestrzenną
dla pieszych, w skutek czego zespoły
zabudowy mieszkaniowej są odizolowane od obszaru centrum handlowego.

Fot. 197. Przestrzeń wokół centrum
handlowego od strony wschodniej.
Fot.: autor, 2018.
Jest to przestrzeń nieatrakcyjna i nieprzyjazna pieszym. Dominują nieurządzone tereny zieleni, które w przyszłości mogą podlegać zabudowie.
Obecnie w sąsiedztwie centrum handlowego trwa budowa osiedla wielorodzinnego.
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Fot. 198. Skwer im. Ady Rusowicz po
stronie południowej centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
Zieleń urządzona wykorzystująca różnorodne rodzaje roślin: byliny, trawy
ozdobne i pojedyncze drzewa wzdłuż
alejek z kostki brukowej. W obszarze
skweru znajdują się ławki. Jest to
atrakcyjna urządzona przestrzeń powiązana z centrum handlowym.

Fot. 199. Deptak przed południowozachodnim wejściem do centrum
handlowego. Fot.: autor, 2018.
Urządzony ciąg spacerowy łączy centrum handlowe z Rondem Rataje.
Przestrzeń wyposażona w miejsca do
siedzenia o różnorodnej formie,
a także elementy wodne w tym
sztuczne koryto. Zadaszony ciąg pieszy służy jako miejsce wystaw i wypoczynku. Nawierzchnia jest zadbana,
wyłożona płytami brukowymi.
Fot. 200. Plac przed północno-zachodnim wejściem do centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
Plac stanowi naturalne przedłużenie
centrum handlowego. Służy jako
miejsce rekreacji. Jest wyposażony
w miejsca do siedzenia (o układzie
amfiteatralnym) otaczające fontannę. Formy instalacji artystycznych
i rzeźby stanowią dopełnienie małej
architektury oraz lokalne akcenty
kompozycyjne. W sąsiedztwie znajdują się miejsca postojowe dla rowerów. Mimo, że brakuje zieleni jest to
atrakcyjna przestrzeń publiczna.
W obszarze placu oraz na tarasie na
piętrze zlokalizowane są ogródki kawiarniane dostępne zarówno z centrum handlowego jak i z zewnątrz.
Fot. 201. Teren zieleni z ciągiem pieszym od strony północno-zachodniej
centrum handlowego. Fot.: autor,
2018.
Przestrzeń łączy plac przed wejściem
do centrum handlowego z przystankami komunikacji miejskiej. Teren
urządzony z różnorodnymi formami
zieleni jest wyposażony w podświetlane siedziska. Iluminacja obiektu
oraz drzew dodatkowo zwiększa
atrakcyjność miejsca.
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CENTRUM HANDLOWE „M1 SZWAJCARSKA”
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA PRCH
GŁÓWNE FUNKCJE

1998
Obszar fragmentaryczny
Teren niezabudowany - greenfield
51 834
42 000
Tradycyjne centrum handlowe
Handel, gastronomia

Rys. 27. Schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego „M1 Szwajcarska”.
Opracowanie własne. Stan na 09.2018 r.

„M1 Szwajcarska” znajduje się w południowo-wschodniej części Poznania, w obszarze
obrzeżnym przy drodze wojewódzkiej nr 433 prowadzącej w kierunku węzła z autostradą A2
i drogą ekspresową S11. Jest położone w odległości 5 km od Rynku. Zostało wybudowane
w 1998 roku na niezagospodarowanym terenie w rejonie zakładów Kompanii Piwowarskiej.
W tym czasie było największym centrum handlowym w mieście.421
W jego sąsiedztwie przeważają tereny otwarte i wielkopowierzchniowa zabudowa
o funkcjach handlowych i produkcyjnych. Od strony północnej obiekt styka się z rozległymi parkingami. Po stronie wschodniej mieści się zabudowa produkcyjna browaru – Lech Browary Wielkopolski422 oraz zajezdnia tramwajowa na Franowie. Biegnąca po stronie zachodniej i południowej linia tramwajowa oddziela park handlowy „Homepark Franowo” oraz obszar targowy –
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza od centrum handlowego. W dalszej odległości występują
otwarte tereny zieleni nieurządzonej.
Galeria handlowa jest usytuowana na terenie stanowiącym fragment większego obszaru
handlowo-produkcyjnego, w którym poszczególne budynki nie tworzą jednorodnego, zwartego
421
422

https://www.urbanity.pl/wielkopolskie/poznan/centrum-handlowe-m1,b464 (dostęp: 14.08.2019).
Jest to jeden z zakładów wchodzących w skład Kompanii Piwowarskiej.
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kompleksu. Wokół niej brakuje urządzonych przestrzeni publicznych. Niezagospodarowane tereny zieleni otaczają obiekt z 3 stron, a po stronie północnej jest zlokalizowany naziemny parking.
Dostępność „M1 Szwajcarska” za pośrednictwem transportu indywidualnego zapewnia
układ ulic klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz ulic lokalnych. Wjazdy na teren zewnętrznego parkingu są umiejscowione od stron wschodniej i zachodniej. Strefa dostaw znajduje się
po stronie południowej. Dojazd do centrum handlowego umożliwia również komunikacja zbiorowa tramwajowa i autobusowa, której przystanki są zlokalizowane w promieniu do 200 m po
stronie zachodniej i południowej. Wejścia do budynku są usytuowane od strony północnej. Parking wraz z ulicą główną ruchu przyspieszonego i niezagospodarowanym terenem zieleni stanowi barierę przestrzenną dla pieszych. W pobliżu galerii handlowej występują pojedyncze, bardzo krótkie odcinki ścieżek rowerowych, które nie mają dalszej kontynuacji.
„M1 Szwajcarska” stanowi część kompleksu handlowego, zlokalizowanego przy drodze
wjazdowej do miasta. Centrum handlowe nie uzupełnia systemu przestrzeni publicznych. Jednostronny układ wejść do obiektu nie zapewnia dogodnych powiązań ciągów pieszych. Brakuje
również czytelnych powiązań przestrzennych między budynkami w ramach zespołu handlowoprodukcyjnego. Dominuje przestrzeń komunikacyjna podporządkowana indywidualnemu ruchowi kołowemu.
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Charakterystyka zagospodarowania terenów w sąsiedztwie c. h. „M1 Szwajcarska”:
Fot. 202. Parking przed centrum handlowym od strony północnej. Fot.:
autor, 2018.
Parking wielkopowierzchniowy o nawierzchni w pełni utwardzonej. Pomimo wydzielonych przejść pieszych,
z towarzyszącą zielenią prowadzących do wejść do centrum handlowego, przestrzeń ta jest mało przyjazna pieszym. Brak małej architektury.
Pomiędzy rzędami miejsc parkingowych występują pojedyncze drzewa
niskopienne i krzewinki. Przestrzeń ta
stanowi przedpole widokowe dla zabudowań osiedli wielorodzinnych.
Fot. 203. Przestrzeń piesza przed północnym wejściem do centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
Ciąg pieszy przed centrum handlowym został zmarginalizowany do szerokiego chodnika z kostki brukowej
odseparowanego od jezdni pachołkami. Przed wejściem do budynku
znajdują się stojaki rowerowe oraz
zadaszone strefy z wózkami sklepowymi. Brak zieleni i miejsc do siedzenia. Przestrzeń zadbana, ale nie zachęcająca do zatrzymania się.
Fot. 204. Przestrzeń wokół centrum
handlowego od strony wschodniej.
Fot.: autor, 2018.
Teren zieleni w formie niezadbanego
trawnika stanowi barierę dla pieszych, o czym świadczą „wydeptane”
ścieżki. Brak zróżnicowanej zieleni,
w szczególności wysokiej oraz elementów małej architektury.

Fot. 205. Otoczenie centrum handlowego po stronie południowej. Fot.:
autor, 2018.
Trasa linii tramwajowej z przystankiem jest odseparowana od centrum
handlowego ażurowym ogrodzeniem. Po stronie południowej znajduje się nieurządzony teren zieleni ze
szpalerem drzew wzdłuż torowiska.
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Fot. 206. Strefa dostaw po stronie południowej centrum handlowego. Fot.:
autor, 2018.
Teren ogrodzony i niedostępny. Stanowi barierę przestrzenną i nieatrakcyjną przestrzeń.

Fot. 207. Linia tramwajowa ograniczająca teren centrum handlowego
od strony zachodniej. Fot.: autor,
2018.
Na wysokości centrum handlowego
torowisko tramwajowe zostaje wyprowadzone na powierzchnię terenu
(wcześniejszy odcinek przebiega
w tunelu). Infrastruktura tramwajowa stanowi w tym przypadku barierę przestrzenną ze względu na znikomą liczbę przejść dla pieszych. Od
strony przystanku brakuje urządzonego dojścia pieszego. W tle widoczna zabudowa wielorodzinna blokowa.
Fot. 208. Park handlowy "HOMEPARK
Franowo" w sąsiedztwie centrum
handlowego "M1 Szwajcarska”. Fot.:
autor, 2018.
W obszarze parku handlowego dominują przestrzenie parkingowe, przedzielane trawnikami i szpalerami rachitycznych drzew. W tle wielorodzinna zabudowa blokowa. Przestrzeń zdominowana przez ruch kołowy, chociaż są wydzielone chodniki.

Fot. 209. Browar po północnowschodniej stronie centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
Kompleks produkcyjny tworzą budynki o zróżnicowanej formie. Od
strony centrum handlowego są zlokalizowane obiekty reprezentacyjne,
biurowe, wprowadzające na teren zakładu. Niektóre z nich są udostępnione do zwiedzania. Kompleks jest
oddzielony od centrum handlowego
dwujezdniową ulicą z przejściami dla
pieszych średnio co 200 m.
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4. Analiza wybranych centrów handlowych Krakowa
4.1. Kryteria i wybór przykładów do analizy szczegółowej
Przedstawienie możliwie wielopłaszczyznowych relacji centrum handlowego w strukturze urbanistycznej miasta wymaga wyboru obiektów zlokalizowanych w różnych jego rejonach
i w różnorodnej tkance miejskiej. Z tego względu autorka wykonała charakterystykę struktury
urbanistycznej Krakowa (Rys. 28) na podstawie studiów dokumentów kartograficznych i map
satelitarnych przy wykorzystaniu narzędzi GIS.423
KRAKÓW

Rys. 28. Schemat ilustrujący stopień zurbanizowania Krakowa. Stan na 2019 r.
Opracowanie własne przy wykorzystaniu programu ArcGIS oraz danych Open Street Map.

W efekcie zostały wyznaczone 3 strefy urbanistyczne (Rys. 29):
− Śródmiejska – strefa intensywnie zabudowana o różnorodnej funkcji, charakterystycznej dla obszaru centrum miasta;
− Zurbanizowana – strefa obejmująca tereny zabudowane, tworzące ciągłe,
zwarte układy przestrzenne, w których występują większe zgrupowania budynków, np. osiedla, zespoły usługowe, itp. dobrze skomunikowane z centrum mia-

423 W pierwszym etapie zebrano materiały źródłowe w postaci otwartych danych z serwisu Open Street Map, dotyczących zabudowy oraz danych na temat granic administracyjnych miast polskich udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji
i Kartografii. Analizę wykonano z użyciem programu ArcGIS firmy ESRI. W celu wyznaczenia obszarów o różnym stopniu zurbanizowania podzielono analizowany teren na siatkę pól o powierzchni 100 x 100 m, w odniesieniu do których zsumowano
i przypisano powierzchnię istniejącej zabudowy. Następnie uzyskane wyniki sklasyfikowano w przedziały pod względem wielkości powierzchni zabudowy, różnicując je natężeniem koloru.
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sta za pośrednictwem transportu publicznego, z wyłączeniem większych kompleksów składowych i przemysłowo – produkcyjnych lub związanych z infrastrukturą techniczną;
− Fragmentarycznej zabudowy – strefa zabudowy nieciągłej, rozproszonej, położonej w sąsiedztwie zwartych terenów zieleni.

Rys. 29. Strefy urbanistyczne na tle mapy reprezentującej stopień zurbanizowania. Stan na 2019 r.
Opracowanie własne.

Dokonując wyboru przykładów do szczegółowej analizy wzięto pod uwagę kryterium lokalizacyjne, wielkościowe i czasowe. W ramach badania wpływu centrum handlowego na strukturę urbanistyczną konieczne jest uwzględnienie jego wielkości, ponieważ koncentracja dużej
aktywności gospodarczej i wielu sklepów, może determinować zasięg oddziaływania.424
W pracy przyjęto, że analizie zostaną poddane obiekty średniej wielkości i większe pod względem powierzchni najmu brutto.425 Jednocześnie powinny to być budynki, których powierzchnia
zabudowy jest większa niż jej średnia wartość dla wszystkich centrów handlowych zlokalizowanych na terenie Krakowa. Rozwój struktury miejskiej jest procesem rozłożonym w czasie. Tym
samym analiza wpływu centrum handlowego na przekształcenia sąsiadujących terenów wymaga odwołania się do odpowiedniego okresu. Zauważono, że minimalny czas, po którym
można zaobserwować zmiany w otoczeniu wynosi około 5 – 7 lat, co spowodowało, że data
budowy stała się jednym z warunków selekcji.

424

Według badań Polskiej Rady Centrów Handlowych liczba klientów centrum handlowego średniej wielkości wynosi
4,5 mln rocznie, a największych centrów handlowych ok. 10 mln (za: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/centra-handlowew-polsce-ilu-maja-klientow-w-ciagu-roku, dostęp: 09.09.2019).
425 Zgodnie z klasyfikacją opracowaną przez Polską Radę Centrów Handlowych: obiekty średniej wielkości: 20-40 tys.
m2, obiekty duże: 40 – 80 tys. m2, obiekty bardzo duże: powyżej 80 tys. m2. Źródło: Raport „PRCH Retail Research Forum”
Raport I poł. 2015 r., Polska Rada Centrów Handlowych, s. 7.
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W rezultacie sprecyzowano 4 kryteria wyboru przykładów do szczegółowej analizy:
1. Lokalizacja zapewniająca reprezentację każdej ze stref urbanistycznych.
2. Wielkość powierzchni najmu brutto powyżej 20 000 m2.
3. Wielkość powierzchni zabudowy powyżej 32 000 m2.
4. Oddanie do użytku do końca 2012 roku.
Do identyfikacji centrów handlowych w Krakowie wykorzystano bazy danych obiektów
komercyjnych udostępnione przez Colliers International426, Polską Radę Centrów Handlowych427 oraz serwis nieruchomości komercyjnych „The City”428. Autorka przeprowadziła studia
porównawcze wymienionych źródeł i w oparciu o cechy definicyjne centrum handlowego ustaliła, że w granicach administracyjnych Krakowa znajduje się 15 tego typu obiektów, a 2 na terenie gmin ościennych (oba zlokalizowane w podkrakowskiej Modlniczce).429

Rys. 30. Lokalizacja centrów handlowych na tle stref urbanistycznych.
Opracowanie własne.

426 Strona internetowa „RetailMAP” udostępniona przez firmę Colliers International, związana z rynkiem nieruchomości, prezentuje mapę centrów handlowych oraz mapę ulic handlowych w obszarze Polski. Serwis przedstawia lokalizację
i dane ogólne centrów handlowych, takie jak: nazwa, data oddania do użytkowania i powierzchnia najmu brutto (GLA). Źródło:
https://www.retailmap.pl/pl/centra-handlowe/ (dostęp: 28.04.2018).
427 Polska Rada Centrów Handlowych udostępnia dane na temat obiektów i przestrzeni handlowych w Polsce, w tym
centrów handlowych w formie Katalogu Obiektów Handlowych, umieszczonego na stronie internetowej. Źródło:
https://prch.org.pl/pl/ (dostęp: 28.04.2018).
428 Na stronie internetowej serwisu nieruchomości komercyjnych „The City” udostępniono w formie elektronicznej
publikację „Almanach Centrów Handlowych”, zawierającą zestawienie centrów handlowych w poszczególnych województwach
w Polsce. Źródło: http://www.thecity.com.pl/Publikacje/Almanach-Centrow-Handlowych (dostęp: 21.11.2020).
429 Stan na 04.2020.
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Tabela 11. Zestawienie centrów handlowych zlokalizowanych na terenie Krakowa i w Modlniczce.

1.

Atut Ruczaj

6 800

POWIERZCHNIA
ZABUDOWY [m2]
6 469,00

2.

Bonarka City Center

3.
4.

Carrefour Witosa
Nowe Czyżyny

91 000
9 000
30 500

70 836,00
9 490, 27
35 410,99

2009
1997
2002

5.

Factory Kraków

21 308

6.

Futura Park Kraków

19 019

27 940,00

2011

7.

Galeria Bronowice

8.
9.
10.

Galeria Kazimierz
Galeria Krakowska
Krokus

11.

M1 Kraków

59 926
34 600
57 700
27 000
51 100

49 531,79
33 045,00
29 847,00
33 705,00
60 645,29

12.

Park Handlowy Zakopianka

52 900

62 675,60

13.
14.

Plaza Kraków
Serenada

30 500
42 000

22 169,00
29 759,00

2013
2005
2006
1997
2001
1998
(rozbudowa: 2002)
2001
2017

15.

Solvay Park

16.
17.

Tesco Kapelanka
Tesco Wielicka

13 800
25 500
25 400

6 174, 06
24 287,00
17 012,28

2007
2000
1997

LP.

GLA [m2]

NAZWA CENTRUM HANDLOWEGO

ROK POWSTANIA
(modernizacji)
2019

Opracowanie własne na podstawie RetaiMAP.pl oraz MSIP Miasta Krakowa. Stan na 04.2020 r.

Większość centrów handlowych mieści się w dwóch rejonach: na pograniczu Nowej
Huty i centralnego obszaru Krakowa oraz w południowej części miasta. Specyfika Krakowa sprawia, że w jego strefie obrzeżnej ta funkcja prawie nie występuje – 2 centra handlowe znajdują
się poza jego granicami. Przeważająca liczba obiektów jest położona w promieniu 5 km od centrum. Dwa znajdują się w strefie śródmiejskiej, 11 w strefie zurbanizowanej i 2 w strefie fragmentarycznej zabudowy. Trzy z nich są zlokalizowane w granicach powierzchni ograniczających
Międzynarodowy Port Lotniczy Balice (Rys. 30). Sześć centrów handlowych spełnia przyjęte kryteria wyboru (Tabela 12).
Tabela 12. Zestawienie centrów handlowych według kryteriów wyboru do szczegółowej analizy.
NAZWA CENTRUM
HANDLOWEGO

LP.

GLA
> 20 000 m2

POW. ZABUDOWY
> 32 000 m2

ROK POWSTANIA
≤ 2012

STREFA
URBANISTYCZNA

1.

Atut Ruczaj

-

-

-

fragmentarycznej zabudowy

2.

Bonarka City Center

+

+

+

fragmentarycznej zabudowy

3.

Carrefour Witosa

-

-

+

zurbanizowana

4.

Nowe Czyżyny

+

+

+

zurbanizowana

5.

Factory Kraków

+

-

+

6.

Futura Park Kraków

-

-

+

7.

Galeria Bronowice

+

+

-

zurbanizowana

8.

Galeria Kazimierz

+

+

+

śródmiejska

9.

Galeria Krakowska

+

-

+

śródmiejska

10.

Krokus

+

+

+

zurbanizowana

11.

M1 Kraków

+

+

+

fragmentarycznej zabudowy

12.

PH Zakopianka

+

+

+

zurbanizowana

13.

Plaza Kraków

+

-

+

zurbanizowana

14.

Serenada

+

-

-

zurbanizowana

15.

Solvay Park

-

-

+

zurbanizowana

16.

Tesco Kapelanka

+

-

+

zurbanizowana

17.

Tesco Wielicka

+

-

+

zurbanizowana

poza obszarem miasta

+: spełnia kryterium wyboru, ‒ : nie spełnia kryterium wyboru; niebieskie tło: spełnia wszystkie kryteria
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Park Handlowy „Zakopianka” stanowi rozległy kompleks budynków handlowo-rozrywkowych zarządzanych w ramach jednego podmiotu. Jest to zespół wielkoprzestrzenny o wyraźnie innej skali niż pozostałe przykłady. Z tego względu nie będzie przedmiotem dalszych analiz.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru i problematyką pracy, analizie szczegółowej
podlega 5 centrów handlowych, zlokalizowanych w poszczególnych, wyodrębnionych przez autorkę, strefach urbanistycznych, tj.: „Galeria Kazimierz”, „Nowe Czyżyny”, „Krokus”, „Bonarka
City Center” i „M1 Kraków” (Rys. 31).

Rys. 31. Lokalizacja wybranych centrów handlowych na tle stref urbanistycznych.
Opracowanie własne.

4.2. Metoda analiz szczegółowych
Przemiany tkanki miejskiej wiążą się zarówno z nowymi inwestycjami architektonicznymi, jak i sposobem zagospodarowania przestrzeni publicznej. W literaturze wyróżnia się
2 wymiary, w których jest rozważany rozwój: ilościowy i jakościowy.430 Rozwój ilościowy można
odzwierciedlić w liczbie inwestycji, które zostały zrealizowane na danym terenie. Natomiast rozwój jakościowy jest wyrażany poprzez poprawę warunków użytkowych. Mogą to być zmiany
zarówno w estetyce formy architektonicznej, kompozycji, jak i atrakcyjności zagospodarowania
przestrzeni publicznej. W niniejszej pracy przekształcenia otoczenia centrów handlowych są
rozpatrywane analogicznie w wymiarach ilościowym i jakościowym.
W analizie archiwalnych i współczesnych dokumentów planistycznych Krakowa przedstawiono regulacje przestrzenno-prawne, mające wpływ na lokalizację badanych obiektów
i sposób zagospodarowania ich obszarów. Do badań wybrano dokumenty obowiązujące w okre-

430

Chmielewski J. M., op. cit., s. 328.
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sie powstawania centrów handlowych. W trakcie prac porównano wytyczne dotyczące przeznaczenia terenów oraz wybranych wskaźników zagospodarowania, które przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej.
W celu wykazania zmian, jakie zaszły w strukturze miasta po wybudowaniu centrum
handlowego i określenia jego wpływu na otaczającą przestrzeń, badania przeprowadzono
w 4 głównych grupach zagadnień:
1. Charakterystyka ogólna,
2. Analiza przemian struktury urbanistycznej,
3. Analiza przestrzeni,
4. Analiza dostępności.
W ramach każdej z nich wykonano następujące analizy:
Ad 1. W ramach „charakterystyki ogólnej" zebrano informacje wstępne, służące kolejnym etapom analiz, w oparciu o badania kameralne, literaturowe oraz kartograficzne. Uzyskane
dane pozwoliły na porównanie wybranych inwestycji i zidentyfikowanie uwarunkowań, jakie
mogą mieć wpływ na rozwój terenów wokół centrum handlowego. Charakterystyka ogólna dotyczy 3 zagadnień: danych podstawowych na temat budynku, analizy jego lokalizacji w strukturze miasta oraz kalendarium rozwoju obszaru do czasu budowy obiektu. Dane ogólne, opracowane w formie tabelarycznej, prezentują: informacje dotyczące realizacji oraz najważniejsze
cechy użytkowe i przestrzenne. Analiza lokalizacji przedstawia miejsce inwestycji w systemie
relacji przestrzennych w skali miasta. Kalendarium posłużyło identyfikacji znaczących wydarzeń
w historii miejsca, a także przedstawieniu procesu rozwoju tych elementów struktury miejskiej,
które powstały przed realizacją centrum handlowego.
Ad 2. Analiza przemian struktury urbanistycznej ukazuje zmiany ilościowe i jakościowe
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej po powstaniu centrum handlowego. W pracy przyjęto,
że zakres analizy rozwoju ilościowego i jakościowego dotyczy obszaru w promieniu 1 km.
W ramach tego terenu wyszczególniono dwa podobszary: sąsiedztwo431 i otoczenie432. Porównanie struktury funkcjonalno-przestrzennej w różnych okresach czasowych: przed budową centrum handlowego433, w momencie jego budowy oraz w latach współczesnych (2019/2020), pokazuje zmiany funkcjonalne, a także ilościowy rozwój obszaru, co ujęto w formie opisowej i rysunkowej. Zmiany ilościowe, wyrażające się w nowych inwestycjach powstałych po wybudowaniu obiektu przedstawiono w formie tabelarycznej i rysunkowej. Analizy przeprowadzono
w opierając się na danych, uzyskanych w trakcie badań archiwalnych i współczesnych materiałów kartograficznych, zdjęć satelitarnych oraz własnych badań terenowych.
Ad 3. Analiza przestrzeni skupia się na wydobyciu elementów świadczących o rozwoju
jakościowym obszarów w sąsiedztwie centrum handlowego, jak i ich powiązaniu z istniejącymi
przestrzeniami publicznymi miasta. Zwrócono szczególną uwagę na powiązania funkcjonalne
i relacje widokowe z otoczeniem, stan i wyposażenie terenów zieleni, obecność placów, skwerów i ciągów pieszych, ich umeblowanie współczesnym detalem architektoniczno-urbanistycznym, sposób kształtowania pierzei miasta oraz na jakość architektury. Badania wykonano

431

W niniejszej pracy przyjęto, że sąsiedztwo to teren wokół centrum handlowego ograniczony najbliższymi ulicami
stykającymi się z obszarem centrum handlowego wraz z terenami przylegającymi do nich.
432 Autorka przyjęła, że otoczenie to teren w promieniu 1 km od centrum handlowego z wyłączeniem sąsiedztwa.
433 Za stan wyjściowy przyjęto lata 70./80., gdyż pierwsze centra handlowe, które można zakwalifikować do nowoczesnej podaży handlowej zaczęły powstawać w latach 90. XX wieku. Na wybór zakresu czasowego wpływ miała również dostępność opracowań kartograficznych.
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w trzech ujęciach, przedstawionych formie fotograficznej, opisowej i rysunkowej. Opracowanie
wykonano na podstawie własnych badań terenowych i kameralnych.
Ad 4. Czwarta część analiz dotyczy dostępności transportowej centrum handlowego.
Celem jest ocena jego osiągalności różnymi środkami transportu: indywidualnego, zbiorowego
oraz pieszej i rowerowej. Dostępność transportem indywidualnym rozpatrywano pod względem obecności dróg i ich rangi w skali miasta. Skupiono się również nad metodą organizacji
obsługi dostawy, a także nad sposobem rozwiązania przestrzeni parkingowych. Dostępność
transportem zbiorowym oceniono na podstawie odległości przystanków komunikacji publicznej
od centrum handlowego oraz dyspozycyjności pojazdów. Poprzez analizę sieci ciągów pieszych
i rowerowych przebadano jak obiekt lub jego bezpośrednie otoczenie uzupełnia sieć powiązań
miejskich i tym samym wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznych miasta. Analizy przeprowadzono na podstawie badań terenowych, kameralnych oraz studiów materiałów kartograficznych.
Całość analiz podsumowano syntetycznie w postaci tabeli (karta przykładu) i rysunku,
porównywalnego z opracowaniami sporządzonymi dla realizacji stanowiących tło badawcze.

ANALIZY WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

DOSTĘPNOŚĆ

Transport
indywidulany

Analiza dostępności
transportowej i pieszej

Analiza urządzenia przestrzeni
w sąsiedztwie centrum handlowego

Analiza przestrzeni publicznych
i kompozycji

Analiza rodzaju i lokalizacji
nowych inwestycji

Analiza rozwoju nowych inwestycji
w rejonie centrum handlowego

Analiza zagospodarowania przestrzeni
nowych inwestycji

PRZESTRZEŃ

PRZEMIANY

Analiza zmian w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej obszaru

Analiza rozwoju w ujęciu historycznym

Analiza lokalizacji

Dane ogólne

CHARAKTERYSTYKA

Transport
publiczny

Ciągi pieszorowerowe

PODSUMOWANIE
Diagram 13. Schemat analiz szczegółowych wybranych przykładów.
Opracowanie własne.
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4.3. Analiza wybranych dokumentów planistycznych Krakowa
ze szczególnym uwzględnieniem badanych przykładów
4.3.1 Archiwalne dokumenty planistyczne
Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z 1994
roku434 był ostatnim, stanowiącym akt prawa miejscowego dokumentem planistycznym, który
ustalał zasady zagospodarowania terenu w skali całego obszaru administracyjnego miasta Krakowa.435 Określał podstawowe oraz dopuszczalne jego przeznaczenie.436
W odniesieniu do form obiektów komercyjnych nie stosowano jeszcze terminu „centrum handlowe” lub „wielkopowierzchniowy obiekt handlowy”. W obszarach usług komercyjnych przewidywano m.in.: obiekty handlu detalicznego i hurtowego oraz tereny koncentracji
usług.437
Przeznaczenie terenu było powiązane z wyznaczonymi strefami polityki przestrzen438
nej. W MPOZP Miasta Krakowa z 1994 roku poświęcono szczególną uwagę problematyce
ochrony i kształtowania walorów krajobrazowych. Wyszczególniono 20 stref polityki przestrzennej, które zgrupowano w 4 rodzajach zagadnień:
I.
II.
III.
IV.

strefy ochrony środowiska i przyrody,
strefy ochrony krajobrazu i dóbr kultury,
strefy ochrony i kształtowania widoku,
strefy intensywności zabudowy.

Większość obszarów, na których mieszczą się obecne krakowskie centra handlowe, została przeznaczona już w MPOZP Miasta Krakowa z 1994 roku na funkcje usług komercyjnych.
434

Dokumentem regulującym w Krakowie zasady zagospodarowania przestrzennego w latach 90. XX wieku był Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (MPOZP Miasta Krakowa) z 1994 roku przyjęty Uchwałą
Nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Zgodnie z Ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. z późn.
zmianami utracił on ważność z początkiem 2003 roku z powodu braku uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Źródło: Böhm A. „Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji”,
Politechnika Krakowska, Kraków 2006, s. 230.
435 Plany miejscowe obecnie obowiązujące na terenie Krakowa obejmują fragmenty miasta. Nowe plany są sukcesywnie uchwalane. Wcześniejsze plany ogólne zagospodarowania przestrzennego pochodzą z lat: 1939, 1949, 1953, 1956, 1958,
1964, 1977, 1988. Plan z 1994 r. stanowi zmianę planu z 1988 r. w związku z reformą ustrojową. Na podstawie: Sykta I., „Plany
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” [w:] Czasopismo Techniczne, z. 1-A/2008, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, ss. 51 – 67.
436 W przypadku przeznaczenia pod usługi komercyjne, ustalono:
•podstawowe przeznaczenie: banki, instytucje ubezpieczeń, dyrekcje lub zarządy jednostek gospodarczych, obiekty
jednostek projektowych, obiekty handlu detalicznego i hurtowego, obiekty gastronomii, rzemiosła, obiekty turystyki, centra
wystawiennicze, tereny koncentracji usług, usługi łączności;
•dopuszczalne przeznaczenie: tereny zieleni, usługi publiczne, urządzenia komunikacyjne, urządzenia infrastruktury
technicznej, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, rzemiosło oraz nieuciążliwe, drobne zakłady produkcyjne,
mieszkania na wyższych kondygnacjach.
Na podstawie: Miejscowy Plan Ogólny Miasta Krakowa. Uchwała Nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r.
Źródło: https://www.bip.krakow.pl/index.php?sub_dok_id=49209 (dostęp: 20.04.2020).
437 W Planach Ogólnych z 1977 r. i 1988 r. również nie występowała osobna problematyka handlu wielkopowierzchniowego. Wprowadzono jednak pojęcia: ośrodków usługowych III stopnia i II stopnia o skali miejskiej lub dzielnicowej, obsługujących lokalnych mieszkańców (Plan Ogólny Krakowskiego Zespołu Miejskiego z 1977 r.) oraz tereny koncentracji usług ogólnomiejskich charakterystycznych dla centrum usługowego miasta dużego lub wielorodzajowych programów usług ogólnomiejskich (Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z 1988 r.). Niektóre z nich odnosiły się do terenów obecnie istniejących centrów handlowych, np. „Nowe Czyżyny”.
438 Przepisy określające podstawowe przeznaczenie terenu miały pierwszeństwo względem zapisów wynikających
z danej strefy. Natomiast regulacje dotyczące stref miały pierwszeństwo przed zapisami wynikającymi z przeznaczenia dopuszczalnego. Źródło: Böhm A., op. cit., s. 237.
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Pojedyncze tereny oznaczono jako: produkcyjne, mieszkaniowo-usługowe lub miejska zieleń
publiczna (Tabela 13).
Tabela 13. Przeznaczenie terenów istniejących c. h. w wybranych dokumentach planistycznych Krakowa. Cz. 1.
Lp.

NAZWA
CENTRUM
HANDLOWEGO

ROK
BUDOWY

PLANOWANE PRZEZNACZENIE TERENU WEDŁUG MPOZP MIASTA KRAKOWA
Z 1994 ROKU

1.

„Atut Ruczaj”

2019

ZP – obszar miejskiej zieleni publicznej

2.

„Bonarka City Center”

2009

PS – obszar produkcji i zaplecza technicznego

3.

„Carrefour Witosa”

1997

UC – obszar usług komercyjnych

4.

„Nowe Czyżyny”

2002

UC – obszar usług komercyjnych

„Galeria Bronowice”

2013

6.

„Galeria Kazimierz”

2005

M2 – obszar mieszkaniowy o intensywności zabudowy 0,85 – 1,2
M2U – obszar mieszkaniowo-usługowy o intensywności 1,2 – 1,7
UC – obszar usług komercyjnych
UC – obszar usług komercyjnych

7.

„Galeria Krakowska”

2006

UC – obszar usług komercyjnych

8.

„Krokus”

1997

UC – obszar usług komercyjnych

9.

„M1 Kraków”

2001

UC – obszar usług komercyjnych

10.

„PH Zakopianka”
„Plaza Kraków”

1998
2001

PS – obszar produkcji i zaplecza technicznego

11.
12.

„Serenada”

2017

UC – obszar usług komercyjnych

13.

„Solvay Park”

2007

UC – obszar usług komercyjnych

14.

„Tesco Kapelanka”

2000

UC – obszar usług komercyjnych

15.

„Tesco Wielicka”

1997

UC – obszar usług komercyjnych

5.

UC – obszar usług komercyjnych

Kolorem niebieskim oznaczono centra handlowe zbudowane przed 2003 r. Podkreślono obiekty wybrane do szczegółowej analizy. Opracowanie własne na podstawie Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z 1994 r.,
op. cit. Źródło: https://www.bip.krakow.pl/index.php?sub_dok_id=49209 (dostęp: 20.04.2020).

Osiem z piętnastu wymienionych w powyższej tabeli obiektów zrealizowano przed
utratą ważności MPOZP z 1994 roku, czyli przed 2003 rokiem. Wytyczne planu, dotyczące terenów współczesnych centrów handlowych były ogólne – precyzowały głównie liczbę miejsc parkingowych. Odnosiły się do zagadnień ochrony krajobrazu, środowiska przyrodniczego oraz kulturowego. Jednym z głównych celów była ochrona ładu przestrzennego, przy zwróceniu uwagi
na konieczność właściwego kształtowania układów urbanistycznych oraz dobór gabarytów zabudowy, uwzględniających dotychczasowe otoczenie (Tabela 14).
Większość ww. terenów znajdowała się w strefie dopuszczalnej intensyfikacji zainwestowania miejskiego lub w strefie restrukturyzacji i rekultywacji obszarów przemysłowych i poprzemysłowych. Inwestycje realizowane w pierwszej z wymienionych stref wymagały przygotowania oceny ich oddziaływania na środowisko. W drugim przypadku zabronione było utrzymywanie dotychczasowej, przemysłowej funkcji terenów, które wymagały rekultywacji i rewitalizacji. Większość zrealizowanych do końca 2002 roku centrów handlowych znajdowała się
w strefie rekompozycji układu urbanistycznego. Lokalizacja ta wiązała się z koniecznością przekształceń dotychczasowych układów przestrzennych w celu ograniczenia rozwoju chaotycznej
zabudowy o niskich wartościach estetycznych i kulturowych.
Jedną z ważnych regulacji, która odnosiła się do obszarów wszystkich centrów handlowych był nakaz publicznego udostępnienia terenów zieleni, towarzyszących zabudowie. Był to
istotny zapis z punktu widzenia kształtowania przestrzeni publicznych oraz poprawy jakości
środowiska przyrodniczego.
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MPOZP MIASTA KRAKOWA Z 1994 ROKU
PRZEZNACZENIE
TERENU

STREFA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

CHARAKTERYSTYCZNE REGULACJE

• Intensywności wielkomiejskiej

DZIAŁANIA
ZAKAZY, DOPUSZCZENIA,
NAKAZY

2005

• Restrukturyzacji i rekultywacji terenów przemysłowych i poprzeUC 13 –
mysłowych
obszar usług ko• Ochrony i kształtowania bliskiego
mercyjnych
planu widoku

• Ochrony i kształtowania dalszego
planu widoku jego tła i obrzeży
• Intensywności wielkomiejskiej

DZIAŁANIA
ZAKAZY, DOPUSZCZENIA,
NAKAZY

2002

• Dopuszczalnej intensyfikacji zainUC 304 – obszar westowania miejskiego
usług
• Rekompozycji układu urbanistyczkomercyjnych
nego

CEL

• Intensywności miejskiej

DZIAŁANIA

• Restrukturyzacji i rekultywacji terenów przemysłowych i poprzemysłowych
UC 17 – obszar
1997
usług komercyjnych• Ochrony i kształtowania dalszego
planu widoku jego tła i obrzeży

ZAKAZY, DOPUSZCZENIA,
NAKAZY

3.

„Krokus”

CEL

2.

„Nowe Czyżyny”

CEL

1.

„Galeria Kazimierz”

CEL

ROK
BUDOWY

Lp.

NAZWA
C. H.

Tabela 14. Charakterystyczne regulacje dotyczące obszarów wybranych do szczegółowej analizy centrów handlowych, wynikające z zapisów MPOZP Miasta Krakowa z 1994 r.

Rekompozycji układu urbanistycznego
Ochrony i kształtowania dalszego
planu widoku jego tła i obrzeży

• Zachowania ogólnomiejskich warunków równowagi ekologicznej

2009

• Restrukturyzacji i rekultywacji terenów przemysłowych i poprzePS 14 – obszar
mysłowych
produkcji
i zaplecza tech- • Ochrony i kształtowania bliskiego
nicznego
planu widoku
• Intensywności miejskiej

ZAKAZY, DOPUSZCZE- DZIANIA, NAKAZY
ŁANIA

5.

„Bonarka City Center”

CEL

• Intensywności miejskiej

DZIAŁANIA

•
UC 305 / UC 143
2001 – obszar usług ko- •
mercyjnych

ZAKAZY, DOPUSZCZENIA, NAKAZY

4.

„M1 Kraków”

• Dopuszczalnej intensyfikacji zainwestowania miejskiego

• przywrócenie przyrodniczej i kulturowej funkcji terenów otwartych;
• zachowanie harmonijności bliskiego planu widoku;
• intensyfikacja wykorzystania terenu.
• kreacja, rekompozycja i regulacja układów przestrzennych;
• ochrona gabarytu i formy.
• zakaz realizowania działań nie opartych na aktualnych programach rozwoju, restrukturyzacji i rekultywacji terenów;
• zakaz przekroczenia gabarytów zabudowy charakterystycznych dla danego miejsca;
• zakaz wprowadzania obiektów silnie eksponowanych – dominant, subdominant;
• udostępnienie terenów zieleni towarzyszących zabudowie;
• zakaz realizacji obiektów o liczbie kondygnacji mniejszej niż 3 lub niższych niż 12 m
• zakaz budowy obiektów tymczasowych, garaży boksowych, budynków gospodarczych, itp.;
• zakaz realizacji obiektów handlu hurtowego oraz magazynów handlowych, wymagających obsługi pojazdami ciężkimi
• zakaz realizacji wolnostojących pawilonów 1 i 2 kondygnacyjnych;
• max. liczba miejsc parkingowych: 12 na 100 pracowników i 5 na 1000 m2 pow. użytkowej usług.
• wprowadzenie ładu przestrzennego w obszarach chaotycznej, rozproszonej zabudowy;
• ochrona widoku miasta;
• intensyfikacja wykorzystania terenu.
• kreacja, rekompozycja i regulacja układów przestrzennych;
• ochrona gabarytu, ochrona terenów naturalnych.
• zakaz znacznego przekraczania lokalnego gabarytu;
• zakaz wprowadzania obiektów silnie eksponowanych – dominant, subdominant;
• wymóg sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko;
• udostępnienie terenów zieleni towarzyszących zabudowie;
• zakaz realizacji obiektów o liczbie kondygnacji mniejszej niż 3 lub niższych niż 12 m
• zakaz budowy obiektów tymczasowych, garaży boksowych, budynków gospodarczych, itp.;
• zakaz realizacji obiektów handlu hurtowego oraz magazynów handlowych, wymagających obsługi pojazdami ciężkimi
• zakaz realizacji wolnostojących pawilonów 1 i 2 kondygnacyjnych;
• max. liczba miejsc parkingowych: 12 na 100 pracowników i 5 na 1000 m2 pow. użytkowej usług.
•przywrócenie i ochrona przyrodniczej i kulturowej funkcji terenów otwartych;
•ochrona widoku miasta;
•intensyfikacja wykorzystania terenu.
•ochrona gabarytu, ochrona terenów naturalnych.
• zakaz realizowania działań nie opartych na aktualnych programach rozwoju, restrukturyzacji i rekultywacji terenów;
• zakaz znacznego przekraczania lokalnego gabarytu;
• zakaz wprowadzania obiektów silnie eksponowanych – dominant, subdominant;
• udostępnienie terenów zieleni towarzyszących zabudowie;
• zakaz budowy obiektów tymczasowych i gospodarczych.
• max. liczba miejsc parkingowych: 25 na 100 pracowników i 12 na 1000 m2 pow. użytkowej usług.
• wprowadzenie ładu przestrzennego w obszarach chaotycznej, rozproszonej zabudowy;
• ochrona widoku miasta;
• ochrona terenów otwartych, umożliwiających przewietrzanie miasta;
• intensyfikacja wykorzystania terenu.
• kreacja, rekompozycja i regulacja układów przestrzennych;
• ochrona gabarytu, ochrona terenów naturalnych.
• zakaz znacznego przekraczania lokalnego gabarytu;
• zakaz wprowadzania obiektów silnie eksponowanych – dominant, subdominant;
• wymóg sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko;
• udostępnienie terenów zieleni towarzyszących zabudowie;
• zakaz budowy obiektów tymczasowych i gospodarczych;
• zakaz budowy i rozbudowy obiektów przemysłowych i magazynowych
• zakaz wznoszenie obiektów utrudniających ruch powietrza.
• max. liczba miejsc parkingowych: 25 na 100 zatrudnionych i 12 na 1000 m2 pow. użytkowej usług.
• przywrócenie przyrodniczej i kulturowej funkcji terenów otwartych;
• ochrona widoku miasta;
• intensyfikacja wykorzystania terenu.
• ochrona gabarytu i formy.
• zakaz realizowania działań nie opartych na aktualnych programach rozwoju, restrukturyzacji i rekultywacji terenów;
• zakaz przekroczenia gabarytów zabudowy charakterystycznych dla danego miejsca;
• zakaz wprowadzania obiektów silnie eksponowanych – dominant, subdominant;
• zakaz lokalizacji zakładów eksploatacji powierzchniowej;
• wydzielenie ogólnodostępnego pasa zieleni izolacyjnej o szer. min. 15 m, przylegającego do przestrzeni publicznej oraz urządzenie powszechnie dostępnego przejścia z zielenią towarzyszącą przez teren zakładu, jeśli jego bok jest dłuższy niż 150 m;
• max. liczba miejsc parkingowych: 25 na 100 pracowników i 12 na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług.

Opracowanie własne na podstawie Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z 1994 r., op. cit. Źródło: https://www.bip.krakow.pl/index.php?sub_dok_id=49209 (dostęp: 20.04.2020).
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Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa (SUiKZP Miasta Krakowa), które uchwalono w 2003 roku439, stanowiło wytyczne do
sporządzania nowych planów miejscowych i określało ogólną politykę przestrzenną miasta.
W Studium wyodrębniono 12 kategorii przeznaczenia terenów. Większość obszarów istniejących centrów handlowych, według ustaleń SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 roku, przewidziano dla rozwoju funkcji usług komercyjnych (Tabela 15).
Tabela 15. Przeznaczenie terenów istniejących c. h. w wybranych dokumentach planistycznych Krakowa. Cz. 2.
PRZEZNACZENIE TERENU

Lp.

NAZWA
CENTRUM
HANDLOWEGO

ROK
BUDOWY

MPOZP MIASTA KRAKOWA Z 1994

SUiKZP MIASTA KRAKOWA Z 2003

1.

„Atut Ruczaj”

2019

ZP – obszar miejskiej zieleni publicznej

ZO - tereny otwarte

2.

„Bonarka City
Center”

2009

PS – obszar produkcji i zaplecza technicznego

UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych

3.

„Carrefour Witosa”

1997

UC – obszar usług komercyjnych

MW - tereny o przeważającej funkcji
mieszkaniowej wysokiej intensywności

4.

„Nowe Czyżyny”

2002

UC – obszar usług komercyjnych

UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych; MCW „Czyżyny”
UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych;
MCW „Bronowice Wielkie Wschód”

5.

„Galeria
Bronowice”

2013

M2 – obszar mieszkaniowy o intensywności zabudowy 0,85 – 1,2
M2U – obszar mieszkaniowo-usługowy o
intensywności 1,2 – 1,7
UC – obszar usług komercyjnych

6.

„Galeria Kazimierz”

2005

UC – obszar usług komercyjnych

7.

„Galeria
Krakowska”

2006

UC – obszar usług komercyjnych

8.

„Krokus”

1997

UC – obszar usług komercyjnych

9.

„M1 Kraków”

2001

UC – obszar usług komercyjnych

10.

„PH Zakopianka”

1998

PS – obszar produkcji i zaplecza technicznego

11.

„Plaza Kraków”

2001

UC – obszar usług komercyjnych

12.

„Serenada”

2017

UC – obszar usług komercyjnych

13.

„Solvay Park”

2007

UC – obszar usług komercyjnych

14. „Tesco Kapelanka”

2000

UC – obszar usług komercyjnych

15.

1997

UC – obszar usług komercyjnych

„Tesco Wielicka”

MU - tereny o przeważającej funkcji
mieszkaniowo-usługowej
MU - tereny o przeważającej funkcji
mieszkaniowo-usługowej
Centrum miejskie („Nowe Centrum”)
UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych; MCW „Olsza”
UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych; MCW „Dąbie – M1 –
Selgros”
UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych; MCW „Solvay”
UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych
UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych; MCW „Olsza”
MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności
UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych
UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych; MCW „Prokocim”

Kolorem oranżowym oznaczono centra handlowe, wybudowane w okresie obowiązywania omawianego Studium,
a podkreśleniem obiekty wybrane do szczegółowej analizy.
Opracowanie własne na podstawie: MPOZP Miasta Krakowa z 1994 roku, op.cit. oraz SUiKZP Miasta Krakowa
z 2003 roku, op. cit.

439 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa z 2003 r., przyjęty uchwałą

Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.
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W Studium nie wyróżniono obiektów wielkopowierzchniowych, ale uwzględniono możliwość koncentracji różnorodnych form usług komercyjnych, w tym targowisk, w powiązaniu
z zabudową mieszkaniową.440 Część terenów, na których zostały wcześniej wybudowane centra
handlowe, przeznaczono w SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 roku na miejskie centra wielofunkcyjne441, które miały być jednym z głównych elementów kształtujących strukturę przestrzenną
Krakowa (Rys. 32).442 Zaznaczono, że obszary te wymagają dobrej dostępności komunikacyjnej
oraz dużej powierzchni terenu. W założeniu miały stanowić, nie tylko miejsca koncentracji usług
komercyjnych, ale także tkankę wielofunkcyjną, powiązaną z nowymi przestrzeniami publicznymi.443
MCW wyznaczono w różnych częściach miasta, w sąsiedztwie ważnych arterii drogowych. Trzy z nich zlokalizowano w rejonie Czyżyn i Prądnika Czerwonego. Dwa w południowej
części Krakowa w rejonie ul. Zakopiańskiej i Wielickiej oraz jedno w obszarze północnym. Wskazane centra wielofunkcyjne miały kształtować policentryczną tkankę urbanistyczną w promieniu 5 – 7 km od śródmieścia Krakowa, w oparciu o usługi komercyjne.
W 2006 roku podjęto uchwałę Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa444, zgodnie z którą wśród elementów struktury miejskiej wyodrębniono tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 z prawidłową obsługą komunikacyjną. W tym przypadku poza wyznaczonymi
wcześniej MCW, wskazano nowe miejsca lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, tj.: rejon Bonarki, Branic, Opatkowic – Sidziny oraz otoczenie Portu Lotniczego Kraków –
Balice. Zgodnie z zapisami Uchwały zmiany Studium wymienione obszary stanowiły jedyne tereny, na których można lokalizować obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000
m2.445 Ponadto dawne tereny przemysłowe Bonarki oraz Branic przeznaczono do rewitalizacji,
a teren w otoczeniu Portu Lotniczego Kraków-Balice przewidziano do aktywizacji w ramach wielofunkcyjnego kompleksu, powiązanego z funkcjonowaniem lotniska.
Uchwała ta obowiązywała bardzo krótko, ponieważ Wojewódzki Sąd Administracyjny
wyrokiem z dnia 20 marca 2007 roku stwierdził jej nieważność.

440 Zabudowę usługową zdefiniowano jako „obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych
(w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym”.
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa z 2003 r., op. cit., s. 140.
441 Miejskie centra wielofunkcyjne (MCW) to według Studium „obszary istniejącej i projektowanej koncentracji usług,
powstające w oparciu o zlokalizowane tu wielkoprzestrzenne obiekty handlowe”. Źródło: SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 r., op.
cit., s. 132.
442 Wśród głównych elementów kształtujących strukturę miasta wymieniono: centrum miejskie, główne ulice śródmiejskie, główne ciągi miejskie, miejskie centra wielofunkcyjne, kluczowe obszary rozwoju gospodarczego, kulturowego, naukowo-technologicznego oraz tereny otwarte o charakterze publicznym. Na podstawie SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 r., op. cit.,
ss. 129 – 135.
443 W głównych kierunkach zagospodarowania centrów miejskich określono potrzebę kształtowania we wnętrzach
zespołów zabudowy „przestrzeni o charakterze publicznym jako wnętrz urbanistycznych o bogatym programie, wysokiej jakości
architektury i kompozycji urbanistycznej oraz wyposażonych w tereny zielone o charakterze miejskich zieleńców, bulwarów lub
alei”. Źródło: SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 r., op. cit., s. 132.
444 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w celu określenia
obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2, przyjęta uchwałą Nr CXVI/1225/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r.
445 Zgodnie z obowiązkiem ustawowym - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717).
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Rys. 32. Lokalizacja miejskich centrów wielofunkcyjnych oraz obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2 według Studium z 2003 oraz 2006 r.
Opracowanie własne na podkładzie: SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 r., op. cit.
Źródło podkładu: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=2414 (dostęp: 31.03.2020).

Kolejna zmiana Studium z 2010 roku446 dotyczyła tylko obszaru Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Nie zmieniała dotychczasowych zapisów Studium odnośnie MCW
oraz terenów o przeważającej funkcji usług komercyjnych.

4.3.2 Aktualne dokumenty planistyczne
W 2014 roku uchwalono następną Zmianę Studium447, dotyczącą całego terytorium Krakowa. W dokumencie tym obszar miasta podzielono na 63 strukturalne jednostki urbanistyczne, w których określono szczegółowe wytyczne i wskaźniki, dotyczących kształtowania
przestrzeni dla terenów o podobnym sposobie zagospodarowania.448 W porównaniu do poprzednio obowiązującego dokumentu wprowadzono, zgodnie z powstałym obowiązkiem ustawowym, zapisy odnoszące się do kierunków rozwoju terenów wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, oznaczonych symbolem UH.449

446

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach z 2010 r., przyjęta uchwałą Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia
3 marca 2010 r.
447 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa z 2014 r., przyjęta
uchwałą Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. – dokument aktualnie obowiązujący (stan na kwiecień
2020 r.)
448 W ramach poszczególnych strukturalnych jednostek urbanistycznych wyznaczono tereny, w których dopuszczono
lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i określono podstawowe zasady ich kształtowania.
449 U – tereny usług, w tym handlu wielkopowierzchniowego. Studium niejednoznacznie określa co rozumie pod
H
pojęciem handlu wielkopowierzchniowego. W jednym miejscu pojawiają się dwie definicje: 1. „Poprzez handel wielkopowierzchniowy rozumieć należy budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m 2”; 2. „Poprzez handel wielkopowierzchniowy
rozumieć należy również obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²”. Druga definicja jest adekwatna do nomenklatury stosowanej w aktualnej Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Źródło cytatów: Zmiana SUiKZP
Miasta Krakowa z 2014 r., op. cit., Tom III, s. 9.
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Tabela 16. Przeznaczenie terenów istniejących c. h. w wybranych dokumentach planistycznych Krakowa. Cz. 3.
Lp.

NAZWA
CENTRUM
HANDLOWEGO

ROK
BUDOWY

1.

„Atut Ruczaj”

2.

PRZEZNACZENIE TERENU
MPOZP MIASTA KRAKOWA Z 1994

SUiKZP MIASTA KRAKOWA
Z 2003 i 2010

SUiKZP MIASTA KRAKOWA
Z 2014

2019

ZP – obszar miejskiej zieleni publicznej

ZO - tereny otwarte
(w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna)

UH - tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego

„Bonarka City
Center”

2009

PS – obszar produkcji i za- UC - tereny o przeważającej
plecza technicznego
funkcji usług komercyjnych

UH - tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego

3.

„Carrefour
Witosa”

1997

UC – obszar usług
komercyjnych

MW - tereny o przeważającej
MW - tereny zabudowy
funkcji mieszkaniowej wysomieszkaniowej wielorodzinnej
kiej intensywności

4.

„Nowe Czyżyny”

2002

UC – obszar usług
komercyjnych

UC - tereny o przeważającej
funkcji usług komercyjnych
MCW „Czyżyny”

5.

„Galeria
Bronowice”

2013

6.

„Galeria
Kazimierz”

2005

M2 – obszar mieszkaniowy o intensywności
UC - tereny o przeważającej
zabudowy 0,85 – 1,2
funkcji usług komercyjnych
M2U – obszar mieszkaniowo-usługowy o intenMCW „Bronowice Wielkie
sywności 1,2 – 1,7
Wschód”
UC – obszar usług
komercyjnych
MU - tereny o przeważającej
UC – obszar usług
funkcji mieszkaniowo-usługokomercyjnych
wej

UH - tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego

UH - tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego

UH - tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego

MU - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowo-usługoUH - tereny usług w tym hanwej
dlu wielkopowierzchniowego
Centrum miejskie „Nowe Centrum”

7.

„Galeria
Krakowska”

2006

UC – obszar usług
komercyjnych

8.

„Krokus”

1997

UC – obszar usług
komercyjnych

9.

„M1 Kraków”

2001

UC – obszar usług
komercyjnych

10.

„PH
Zakopianka”

1998

PS – obszar produkcji
i zaplecza technicznego

11.

„Plaza
Kraków”

2001

UC – obszar usług
komercyjnych

UC - tereny o przeważającej
funkcji usług komercyjnych

UH - tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego

12.

„Serenada”

2017

UC – obszar usług
komercyjnych

UC - tereny o przeważającej
funkcji usług komercyjnych
MCW „Olsza”

UH - tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego

13.

„Solvay Park”

2007

UC – obszar usług
komercyjnych

MN - tereny o przeważającej
UH - tereny usług w tym hanfunkcji mieszkaniowej niskiej
dlu wielkopowierzchniowego
intensywności

14.

„Tesco
Kapelanka”

2000

UC – obszar usług
komercyjnych

UC - tereny o przeważającej
funkcji usług komercyjnych

UH - tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego

15.

„Tesco
Wielicka”

1997

UC – obszar usług
komercyjnych

UC - tereny o przeważającej
funkcji usług komercyjnych
MCW „Prokocim”

UH - tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego

UC - tereny o przeważającej
funkcji usług komercyjnych
MCW „Olsza”

UH - tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego

UC - tereny o przeważającej
funkcji usług komercyjnych UH - tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego
MCW „Dąbie – M1 – Selgros”
UC - tereny o przeważającej
funkcji usług komercyjnych UH - tereny usług w tym handlu
wielkopowierzchniowego
MCW „Solvay”

Kolor fioletowy oznacza centra handlowe zrealizowane w okresie obowiązywania Studium z 2014 r., a podkreślenie
obiekty wybrane do szczegółowej analizy. Opracowanie własne na podstawie: MPOZP Miasta Krakowa z 1994 r.
oraz SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 r., 2010 r. i 2014 r.
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W Studium zrezygnowano z elementu struktury, jakim było wcześniej miejskie centrum
wielofunkcyjne. Podkreślono jednak rolę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jako
podstawy jednego z rodzajów centrów aktywności450 (Rys. 33) różnicując je według rangi na:
metropolitalne, miejskie i dzielnicowe. Część z nich jest oparta na lokalizacji istniejącego centrum handlowego:
− metropolitalne: „Krokus”, „Serenada”, „Galeria Bronowice”, PH „Zakopianka”,
„Solvay Park”
− miejskie: „Atut Ruczaj”, „Czyżyny”, Galeria Krakowska, „Bonarka City Center”
− dzielnicowe: „Plaza Kraków”, „M1 Kraków”, „Galeria Kazimierz”, „Tesco Kapelanka”,
„Tesco Wielicka”.
Większość obszarów, w których Studium dopuszcza lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest związana z obiektami już istniejącymi. Wyjątek stanowią: rejon
Opatkowic i węzła autostradowego w Sidzinie (jednostka strukturalna „Kobierzyn Południe”),
obszar Czyżyn i Łęgu (jednostka strukturalna „Stare Czyżyny – Łęg”) oraz okolice Ronda Ofiar
Katynia w Bronowicach (jednostka strukturalna „Bronowice Centrum”), gdzie na terenach dotychczas niezabudowanych w przyszłości będzie można lokalizować tego typu obiekty. Do niedawna podobnym obszarem był rejon ul. Bunscha. Jednak w 2019 roku na nieurządzonych terenach zieleni obok cmentarza Kobierzyn-Maki Czerwone zrealizowano „Atut Ruczaj”.451

Rys. 33. Tereny UH wyznaczone w SUiKZP Miasta Krakowa z 2014 r.
Opracowanie własne na podkładzie: SUiKZP Miasta Krakowa z 2014 r., op. cit., „Struktura przestrzenna, kierunki
i zasady rozwoju”. Źródło podkładu: https://www.bip.krakow.pl/?id=48 (dostęp: 31.03.2020).

450

Zmiana SUiKZP Miasta Krakowa z 2014 r., op. cit., Tom II, s. 44.
Teren ten jest sukcesywnie rozwijany – nowe zespoły mieszkaniowe wielorodzinne powstają w sąsiedztwie centrum handlowego.
451
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Tabela 17. Parametry zagospodarowania terenów U H określone w SUiKZP Miasta Krakowa z 2014 r.

Lp.

Jednostka
strukturalna

1.

Nowe Miasto

2.

Grzegórzki

3.

Kopiec Krakusa –
Bonarka

4.

Ruczaj – Kobierzyn

5.

Bronowice Centrum

6.

Prądnik Czerwony
Rejon Dobrego
Pasterza

7.

Wskaźniki zagospodarowania
terenów usług UH

Istniejące centra
handlowe
w terenach (UH)
„Galeria
Krakowska”
„Galeria
Kazimierz”
„Bonarka City
Center”
„Tesco Kapelanka”
„Atut Ruczaj”

Kierunki zmian, odnoszące się do terenów usług w tym handlu wielkopowierzchniowego

•
•
•
•

• Utrzymanie, przekształcenie i uzupełnienie w zespoły usług ponadlokalnych

•
•
•
„Galeria Bronowice”
•
•
„Serenada”
•
„Krokus”
„M1 Kraków”
•
„Kraków Plaza”
•
Park handlowy
•
„Zakopianka”
„Solvay Park”
•
•
•
•
„Nowe Czyżyny”
•
•

8.

Czyżyny

9.

Borek Fałęcki

10.

Kobierzyn Południe

11.

Bieńczyce

12.

Stare Czyżyny – Łęg

-

13.

Prokocim CM

„Tesco Wielicka”

Utrzymanie istniejącej zabudowy lub przekształcenie w zespoły usługowe
Powiązanie z systemem przestrzeni publicznych i systemem komunikacji publicznej o zasięgu metropolitarnym
Utrzymanie, przekształcenie i uzupełnienie w zespoły zabud. z usługami ponadlokalnymi i metropolitalnymi
Powiązanie z systemem przestrzeni publicznych i ciągami zieleni urządzonej

Utrzymanie usług ponadlokalnych, w tym handlu wielkopowierzchniowego
Przekształcenie usług przy ul. Kobierzyńskiej i ul. Kapelanka w centrum handlowo-rozrywkowe
Kształtowanie zabud. usługowej ponadlokalnej i metropolitalnej w rejonie ronda Ofiar Katynia, w tym handlu wielkopow.
Dbałość o wysoką jakość architektury, wprowadzenie akcentów wysokościowych w narożnikach zabud. w sąsiedztwie ronda
Utrzymanie, przekształcenie i uzupełnienie usług lokalnych i ponadlokalnych, w tym handlu wielkopowierzchniowego
Utrzymanie, przekształcenia i uzupełnienie usług lokalnych i ponadlokalnych, w tym handlu wielkopowierzchniowego

Kształtowanie zabudowy usługowej ponadlokalnej i metropolitalnej, w tym handlu wielkopowierzchniowego
Zab. nieciągła, przerywana komunikacją oraz ciągami zieleni urządzonej o zróżn. gabarytach i wysokiej jakości architekturze
Utrzymanie, rozbudowa i przekształcenie i istniejącego zespołu obiektów usług ponadlokalnych i metropolitalnych, w tym
handlu wielkopowierzchniowego w rejonie ul. Zakopiańskiej
Kształtowanie zesp. usług lokalnych i ponadlokalnych, w tym handlu wielkopow. w rejonie os. Kliny i autostrady A4
Kształtowanie usług ponadlokalnych i metropolitalnych, w tym handlu wielkopow. w rejonie węzła Sidzina (A4)
Układ urbanistyczny zabudowy realizowany na podstawie planu miejscowego
Utrzymanie, uzupełnienie i przekształcenie zabudowy usługowej lokalnej i ponadlokalnej
Dbałość o wysoką jakość architektury i zróżnicowanie zabudowy pod względem gabarytu
Przekształcenie dawnego zesp. przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek centrotwórczy, usługowo-mieszkaniowy,
o funkcjach ponadlokalnych i metropolitalnych
• Utworzenie nowych przestrzeni publicznych
• Zabudowa usługowa ponadlokalna i metropolitalna wzdłuż ul. Nowohuckiej i al. Pokoju kształtowana jako nieciągła, przerywana komunikacją oraz ciągami zieleni urządzonej
• Utrzymanie, przekształcenia i uzupełnienie usług przy ul. Wielickiej
Suma

Opracowanie własne na podstawie SUiKZP Miasta Krakowa z 2014 r., op. cit.

452

Narożnik ulic H. Kamieńskiego i W. Sławka.
W pasie o szerokości 100 m wzdłuż głównych ulic.
454 W pasie o szerokości 50 m wzdłuż ul. Nowohuckiej.
455 Dla terenów położonych w strefie kształtowania systemu przyrodniczego.
453
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Pow.
terenów
usług UH

Powierzchnia
biologicznie
czynna (min.)

Wysokość
zabudowy
(max.)

20%

25 m

3,91 ha

20%

20 m

4, 65 ha

20 %

30 m
(40 m452)

14,94 ha

20 %

25 m

11,00 ha

10 %

25 m
(36 m453)
40 m

20 %

55 m

17,47 ha

20 %

25 m
(36 m454)

30,68 ha

20 %

25 m

34,85 ha

20 %

25 m

18,37 ha

20 %

25 m

10,69 ha

20 %
40 %455

20 m

35,96 ha

20 %

20 m

8,42 ha

20 %

49,11 ha
7,06 ha

247,11 ha

Istniejące centra handlowe mieszczą się w różnych strukturalnych jednostkach urbanistycznych. W SUiKZP Miasta Krakowa z 2014 r. pod zabudowę usługową, w tym handlu wielkopowierzchniowego UH przeznaczono areał 247,11 ha, co stanowi około 7,5‰ powierzchni miasta (Tabela 17). Generalnie założono utrzymanie istniejącej zabudowy usługowej lub jej przekształcenie. Określone zostały 2 wskaźniki zagospodarowania terenu odnośnie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych: minimalna powierzchnia biologicznie czynna oraz dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy. W przypadku powierzchni biologicznie czynnej
w większości przypadków przyjęto wskaźnik na poziomie 20 %. Natomiast maksymalna wysokość zabudowy średnio waha się między 20 – 25 m. Tylko w niektórych przypadkach dopuszczono możliwość wyższej zabudowy do 40 m.
W Krakowie są sukcesywnie opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów miasta.456
Obecnie dla terenów 10 istniejących centrów handlowych z obszaru Krakowa obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W przypadku rejonu „Galerii Bronowice” plan jest w trakcie sporządzania. Dla 4 pozostałych obiektów nie podjęto jak dotąd działań
zmierzających do ich opracowania (Tabela 18).
Tabela 18. Centra handlowe w Krakowie w ujęciu istniejących i sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego457
ROK BUDOWY
C. H.

MPZP

ROK
UCHWALENIA

„Atut Ruczaj”
„Bonarka City
Center”

2019

"Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki"

2017

2009

„Bonarka”

2006

3.
4.
5.

„Carrefour Witosa”
„Nowe Czyżyny”
„Galeria Bronowice”

1997

6.
7.

„Galeria Kazimierz”
„Galeria Krakowska”

2005

2017
2017
sporządzany
2018
brak

8.

„Krokus”

1997

9.
10.

„M1 Kraków”
„PH Zakopianka”

2001

11.

„Plaza Kraków”

2001

12.

„Serenada”

2017

13.

„Solvay Park”

2007

„Osiedle Kurdwanów”
„Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka”
„Bronowice – rejon koncentracji usług”
„Rejon alei Ignacego Daszyńskiego”
„Gen. Bora-Komorowskiego – rejon
koncentracji usług”
„Nowohucka – rejon koncentracji usług”
„Lema – Staw Dąbski”
„Gen. Bora-Komorowskiego – rejon
koncentracji usług”
„Liban”
-

Lp.

NAZWA C. H.

1.
2.

14.
„Tesco Kapelanka”
15.
„Tesco Wielicka”
Opracowanie własne

2002
2013
2006

1998

2000
1997

2018
2020
brak
2016
2018
2013
brak
brak

456 W 2003 roku uchwalonych było 12 planów miejscowych, które obejmowały 2,4% powierzchni Krakowa. Obecnie
obowiązuje 196 planów miejscowych, co stanowi 65,4% powierzchni Krakowa. Stan na dzień 23.03.2020 r. Źródła: Biuletyn
Informacji Publicznej Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?id=412 (dostęp: 24.03.2020) oraz Musiał-Malago M., „Stan
zaawansowania przestrzennego w gminach na przykładzie miasta Krakowa”, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu „Gospodarka i Przestrzeń”, S. Korenik, N. Derlukiewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 206.
457 Stan na dzień 23.07.2020 r.
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Diagram 14. Relacje czasowe między powstaniem centrum handlowego a uchwaleniem planu miejscowego.
Opracowanie własne.

Połowa krakowskich centrów handlowych (8 obiektów), tj.: „Carrefour Witosa”, „Nowe
Czyżyny”, „Krokus”, „M1 Kraków”, „PH Zakopianka”, „Plaza Kraków”, „Tesco Kapelanka” oraz
„Tesco Wielicka” powstała w okresie obowiązywania MPOZP Miasta Krakowa z 1994 roku.
Kolejne 3 ukończono wkrótce po wygaśnięciu jego ważności. Dwa centra handlowe –
„Bonarka City Center” oraz „Atut Ruczaj” – zrealizowano po uchwaleniu aktualnych planów
miejscowych. Dla pozostałych obszarów nowe MPZP powstały już po wybudowaniu obiektu.
Z analizy dokumentów planistycznych wynika, że większość istniejących centrów handlowych znajduje się na terenach, w których dopuszczono lokalizację wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych. Wyjątek stanowi plan miejscowy obejmujący rejon „Solvay Park”,
w którym nie wskazano miejsca lokalizacji tego typu nowych inwestycji – teren centrum handlowego oznaczono, jako teren zabudowy usługowej. Dla całego obszaru objętego tym planem
wprowadzono zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000
m2.458 Podobne zapisy zastosowano w planie miejscowym dla rejonu „Carrefour Witosa”.459

458 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Liban” (Uchwała nr LXXVI/1104/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r.), §9, pkt 2h.
459 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Kurdwanów” (Uchwała nr LXXIX/1938/17
Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.).

168

Tabela 19. Przeznaczenie terenów istniejących c. h. w wybranych dokumentach planistycznych Krakowa. Cz. 4.
PRZEZNACZENIE TERENU

Lp.

NAZWA
C. H.

ROK
BUDOWY

1.

„Atut
Ruczaj”

2019

ZO - tereny otwarte
UH - tereny usług w tym U/UC.1 – tereny zab. usługoZP – obszar miejskiej
(w tym rolnicza przestrzeń handlu wielkopowierzch- wej, w tym obiektami handlozieleni publicznej
produkcyjna)
niowego
wymi wielkopowierzchniowymi

2.

„Bonarka
City
Center”

2009

UC – tereny zab. usług wieloUH - tereny usług w tym
PS – obszar produkcji i UC - tereny o przeważającej
funkcyjnych, w tym obiektami
handlu wielkopowierzchzaplecza technicznego funkcji usług komercyjnych
handlowymi wielkopowierzchniowego
niowymi

3.

„Carrefour
Witosa”

1997

UC – obszar usług
komercyjnych

MW - tereny o przeważają- MW - tereny zabudowy
cej funkcji mieszkaniowej mieszkaniowej wielorowysokiej intensywności
dzinnej

4.

„Nowe
Czyżyny”

2002

UC – obszar usług
komercyjnych

UC - tereny o przeważającej UH - tereny usług w tym UC. 1 – tereny zab. usługowej w
funkcji usług komercyjnych handlu wielkopowierzch- tym obiektami handlowymi
niowego
wielkopowierzchniowymi
MCW „Czyżyny”

MPOZP MIASTA
KRAKOWA Z 1994

SUiKZP MIASTA
KRAKOWA Z 2003

M2 – obszar mieszkaniowy o intens. zab.
UC - tereny o przeważającej
0,85 – 1,2
funkcji usług komercyjnych
M2U – obszar mieszkaniowo-usługowy o inMCW „Bronowice Wielkie
tens. 1,2 – 1,7
Wschód”
UC – obszar usług
komercyjnych
MU - tereny o przeważająUC – obszar usług
cej funkcji mieszkaniowokomercyjnych
usługowej

SUiKZP MIASTA
KRAKOWA Z 2014

MPZP

U. 8 – tereny zab. usługowej

5.

„Galeria
Bronowice”

2013

6.

„Galeria
Kazimierz”

2005

7.

„Galeria
Krakowska”

2006

UC – obszar usług
komercyjnych

MU - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowo- UH - tereny usług w tym
usługowej
handlu wielkopowierzchniowego
Centrum miejskie „Nowe
Centrum”

8.

„Krokus”

1997

UC – obszar usług
komercyjnych

UC - tereny o przeważającej UH - tereny usług w tym UC/U.2 – tereny rozmieszczenia
funkcji usług komercyjnych handlu wielkopowierzch- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaż pow. 2 000
niowego
MCW „Olsza”
m2 lub zab. usługowej

9.

„M1
Kraków”

2001

UC – obszar usług
komercyjnych

UC - tereny o przeważającej
UC/U.1 - tereny rozmieszczenia
funkcji usług komercyjnych UH - tereny usług w tym obiektów handlowych o pohandlu wielkopowierzchwierzchni sprzedaż pow. 2 000
MCW „Dąbie – M1 –
niowego
m2 lub zab. usługowej (projekt)
Selgros”

10.

„PH
Zakopianka”

1998

PS – obszar produkcji
i zaplecza technicznego

11.

„Plaza
Kraków”

2001

UC – obszar usług
komercyjnych

UC.1 – tereny zab. usługowej, w
UH - tereny usług w tym
UC - tereny o przeważającej
tym obiektami handlowymi o
handlu wielkopowierzchfunkcji usług komercyjnych
powierzchni sprzedaży powyżej
niowego
2000 m²

12.

„Serenada”

2017

UC – obszar usług
komercyjnych

UC - tereny o przeważającej UH - tereny usług w tym UC/U.2 – tereny rozmieszczenia
funkcji usług komercyjnych handlu wielkopowierzch- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaż pow. 2 000
niowego
MCW „Olsza”
m2 lub zab. usługowej

13.

„Solvay
Park”

2009

UC – obszar usług
komercyjnych

MN - tereny o przeważają- UH - tereny usług w tym
cej funkcji mieszkaniowej ni- handlu wielkopowierzchskiej intensywności
niowego

U.7 – tereny zab. usługowej

14.

„Tesco
Kapelanka”

2000

UC – obszar usług
komercyjnych

UH - tereny usług w tym
UC - tereny o przeważającej
handlu wielkopowierzchfunkcji usług komercyjnych
niowego

‒

15.

„Tesco
Wielicka”

1997

UC – obszar usług
komercyjnych

UC - tereny o przeważającej UH - tereny usług w tym
funkcji usług komercyjnych handlu wielkopowierzchniowego
MCW „Prokocim”

‒

UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych
MCW „Solvay”

UH - tereny usług w tym
handlu wielkopowierzchniowego

‒

UH - tereny usług w tym UC/U.1 – tereny zab. usługowej
handlu wielkopowierzch- w tym obiektami handlowymi
niowego
wielkopowierzchniowymi

UH - tereny usług w tym
handlu wielkopowierzchniowego

‒

‒

Kolorem oznaczono dokumenty planistyczne, obowiązujące w roku zakończenia budowy danego centrum handlowego. Podkreślenie oznacza
obiekty wybrane do szczegółowej analizy. Opracowanie własne na podstawie: MPOZP Krakowa z 1994 r., SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 r.
i 2014 r. oraz obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Stan na 03.2020.
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Tabela 20. Zestawienie ważniejszych wskaźników zagospodarowania terenów analizowanych centrów handlowych, według obecnie obowiązujących MPZP.
NAZWA MPZP
PARAMETR

„Bonarka”

„Marii Dąbrowskiej Bieńczycka”

„Rejon alei
I. Daszyńskiego”

„Gen. Bora-Komorowskiego –
rejon koncentracji usług”

„Nowohucka – rejon koncentracji
usług” (projekt)

„Bonarka City Center”

„Nowe Czyżyny”

„Galeria Kazimierz”

„Krokus”

„M1 Kraków”

Rok realizacji c. h.
Rok uchwalenia planu

2009
2006

2002
2017

2005
2018

1997
2018

2001
2020

Oznaczenie obszaru
centrum handlowego

UC – tereny zabudowy usług
wielofunkcyjnych

UC.1 – teren zabudowy usługowej

UC/U.1 – teren zabudowy
usługowej

Podstawowe
przeznaczenie terenu

Obiekty usług komercyjnych,
w tym wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
2 000 m2460

Nazwa centrum
handlowego

Dopuszczalne
przeznaczenie terenu

• Tereny zieleni urządzonej
• Obiekty małej architektury
• Urządzenia infrastruktury
technicznej
• Dojścia i podjazdy do
budynków
• Ścieżki rowerowe
• Obiekty mieszkalne wielorodzinne (max. wielkość zainwestowania 45% powierzchni terenu

Obiekty usługowe, w tym
obiektami handlowe wielkopowierzchniowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2

Obiekty handlowe wielkopowierzchniowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2

UC/U.2 – teren rozmieszczenia
UC/U.1 - teren rozmieszczenia
obiektów handlowych
obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 lub zabudowy usługowej 2000 m2 lub zabudowy usługowej
Obiekty handlowe wielkopowierzchniowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2
Budynki usługowe

• Inwestycje z zakresu łączności • Wielkogabarytowe obiekty re- • Zieleń towarzysząca
publicznej
klamowe na elewacji lub na da- • Obiekty i urządzenia budowchu budynku o pow. 30% pow.
• Wielkogabarytowe urządzenia
lane infrastruktury technicznej
elewacji
reklamowe
• Dojścia piesze
• Zieleń towarzysząca
• Trasy rowerowe
• Trasy rowerowe
• Obiekty i urządzenia budow• Dojazdy i miejsca parkingowe
lane infrastruktury technicznej
• Garaże naziemne i podziemne
• Dojścia piesze
• Obiekty małej architektury
• Trasy rowerowe,
• Dojazdy i miejsca parkingowe
• Obiekty małej architektury

Obiekty handlowe wielkopowierzchniowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2
Budynki usługowe
• Zieleń towarzysząca
• Obiekty i urządzenia budowlane infrastruktury technicznej,
urządzenia wodne
• Dojścia piesze
• Dojazdy i miejsca parkingowe
• Urządzenia i obiekty ochrony
akustycznej
• Trasy rowerowe
• Obiekty małej architektury,
altany
• Budynki gospodarcze, garaże,
wiaty

Wskaźnik powierzchni
zabudowy (max.)

70%

-

-

-

-

Wskaźnik intensywności zabudowy

-

1,0 – 2,0

2,7 – 3,0

0,5 – 6,5

0,1 – 1,6

Wskaźnik powierzchni
biologicznie czynnej
(min.)

20%

20%

20%

20%

20%

20 m

55 m, jednak nie więcej niż do
285 m n.p.m. na południe od
wyznaczonej linii regulacyjnej
oraz
36 m, jednak nie więcej niż do
266 m n.p.m. na północ od wyznaczonej linii regulacyjnej

20 m

Wysokość zabudowy
(max.)
30 m

Max. liczba dla
samochodów

Miejsca parkingowe

Min. liczba dla
rowerów

• 10 na 1000 m2 pow. użytkowej
• 50 na 1000 m2 pow. sprzedaży • 50 na 1000 m2 pow. sprzedaży • 50 na 1000 m2 pow. sprzedaży
lub 12 na 100 pracowników
‒

Max. powierzchnia • 25% pow. terenu inwestycji

Forma

Zazielenienie
parkingów

25 m
(30 m dla obiektów z zakresu
łączności)

• Podziemne lub w obiektach
wielopoziomowe

• Zieleń niska i wysoka w proporcji 0,5 m2 na 1 miejsce parkingowe

Inne parametry (szczegółowe dla obszarów
centrów handlowych)

• Odległość zabudowy od granicy terenów lasów: 16 m

Wytyczne dotyczące
przestrzeni publicznych w obszarze przeznaczonym pod
obiekty handlowe wielkopowierzchniowe

• Elementy przestrzeni publicznej: place, pasaże, mała architektura, o wysokiej jakości estetycznej

• Tereny zieleni urządzonej
o powierzchni min.: 15%
powierzchni terenu inwestycji
• Max. długość elewacji: 310 m

• 10 na 1000 m² pow. sprzedaży
‒

• Naziemne lub garaże i
parkingi podziemne

‒

‒

‒

• 5 na 1000 m2 pow. sprzedaży
‒
• Naziemne, garaże wbudowane
w budynki, w tym również w
części podziemnej (posadowione nie niżej niż 3 m od poziomu terenu istniejącego)

‒

• Forma dachów: płaskie

‒

• 5 na 1000 m2 pow. sprzedaży
‒
• Garaże i parkingi wielopoziomowe (podziemne
i nadziemne), część: naziemne
• Parkingi podziemne nie mogą
być lokalizowane pod drogami
publicznymi
• 1 drzewo na każde 15 miejsc
postojowych naziemnych

• Infrastruktura drogowa i komunikacyjna nad i pod poziomem
terenu

‒

• 50 na 1000 m2 pow. sprzedaży
• 5 na 1000 m2 pow. sprzedaży
‒

• Naziemne, podziemne lub nadziemne

• Pasy zieleni wysokiej o rozmiarach min. 5 m x 40 m rozdzielających każde 10 000 m2 powierzchni parkingów
• Zieleń komponowana poza obrysem obiektów budowlanych,
o min. powierzchni: 50%
wartości wskaźnika terenu
biologicznie czynnego

• Wprowadzenie strefy zieleni

Opracowanie własne na podstawie: MPZP obszaru „Bonarka”, MPZP obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka”, „MPZP obszaru „Rejon alei I. Daszyńskiego”, MPZP obszaru „Gen. Bora-Komorowskiego – rejon koncentracji usług”,
MPZP obszaru „Nowohucka – rejon koncentracji usług”, źródło: https://www.bip.krakow.pl/?id=412 (dostęp:24.03.2020).

W przypadku centrów handlowych zbudowanych przed uchwaleniem mpzp, zestawione w powyższej tabeli wskaźniki i zasady zagospodarowania
terenu będą obowiązkowe w sytuacji ich przebudowy czy rozbudowy.
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Dopuszczalny zakres usług: „handel detaliczny, handel hurtowy, gastronomia, hotelarstwo, kultura, ochrona zdrowia (z wyłączeniem szpitali i domów pomocy społecznej), sport i rekreacja,
usługi biurowe i administracji, instytucje finansowe, biura projektowe i badawczo-rozwojowe, usługi komunikacji w tym stacje paliw oraz inną działalność usługową (…)”
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Wskaźnik intensywności zabudowy w poszczególnych planach jest bardzo zróżnicowany
i mieści się w przedziale: 0,1 – 6,5.461 Zakres maksymalnej dopuszczalnej wysokości budynków
waha się między 20 m a 55 m. Teren centrów handlowych we wszystkich planach miejscowych
posiada wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej określony na poziomie 20%, który nie zawsze jest obecnie spełniony. W sytuacji rozbudowy czy przebudowy tych obiektów konieczna
będzie inwestycja w tereny zieleni. Wskaźnik liczby miejsc parkingowych najczęściej kształtuje
się na poziomie 50 na 1000 m2 powierzchni sprzedaży. Sposób ich urządzenia dopuszcza zarówno formy naziemne jak i kubaturowe podziemne i nadziemne. W niektórych dokumentach
planistycznych pojawiają się dodatkowo zapisy dotyczące wymogu wprowadzenia zieleni w obszarze parkingów. Najmniej precyzyjne są wytyczne dotyczące zasad kształtowania przestrzeni
publicznych. Zapisy te odnoszą się przeważnie w sposób ogólny do wszystkich terenów objętych
planem zagospodarowania.

4.3.3 Podsumowanie analiz dokumentów planistycznych Krakowa
Na podstawie analizy archiwalnych i aktualnych dokumentów planistycznych Krakowa
można stwierdzić, że 3 spośród centrów handlowych wybranych do szczegółowej analizy powstały w okresie obowiązywania Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Miasta Krakowa z 1994 roku, tj.: „Krokus”, „M1 Kraków”, „Nowe Czyżyny”. W dokumencie tym nie wyszczególniano zagadnień wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W odniesieniu do terenów usług komercyjnych nie określono wskaźników dotyczących wielkości zabudowy względem powierzchni działki. W niektórych przypadkach wprowadzono regulacje odnośnie wysokości budynków. Zapisy planistyczne były relatywnie ogólne. Szczegółowo regulowano wymaganą
liczbę miejsc parkingowych. „Galeria Kazimierz” została zrealizowana niedługo po utracie ważności MPOZP z 1994 roku. Z kolei „Bonarka City Center” powstała w okresie obowiązywania
MPZP „Bonarka”. W dokumencie tym sprecyzowano szczegółowe zasady zagospodarowania
terenu określając, poza podstawowymi wskaźnikami, wytyczne odnośnie kształtowania terenów zieleni oraz przestrzeni publicznych w obrębie działki. Jest to wyjątek na tle pozostałych
dokumentów.
Istniejące centrum handlowe stało się asumptem do wyznaczenia w SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 roku tzw. miejskich centrów wielofunkcyjnych i rozwoju nowej tkanki urbanistycznej. Po 11 latach zmieniono ten zapis, w zamian wyznaczając w obecnie obowiązującym dokumencie obszary usług w tym handlu wielkopowierzchniowego, które stanowią centra aktywności miejskich.
Centrum handlowe było i jest traktowane w dokumentach planistycznych Krakowa, jako
ważny element kształtujący strukturę przestrzenną miasta, stanowiąc podstawę rozwoju nowej
wielofunkcyjnej tkanki miejskiej. W MPOZP Miasta Krakowa z 1994 roku nie wyszczególniono
regulacji dotyczących dużych obiektów handlowych – pierwsze tego typu realizacje w Krakowie
powstały w 1997 roku. Niemniej plan ten determinował możliwości zagospodarowania terenów
usługowych, na których wybudowano część centrów handlowych. Obecne plany miejscowe
określają w bardziej szczegółowy sposób parametry zagospodarowania terenu, np. poprzez
wskaźnik powierzchni / intensywności zabudowy czy powierzchni biologicznie czynnej, wysokość zabudowy, itd. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym osobno są wskazane regulacje dotyczące wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Najmniejszy nacisk jest położony na problematykę urządzania przestrzeni publicznych i najbliższego otoczenia tego typu budynków.
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W przypadku „Bonarki” ustalono maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy.
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4.4. Analiza wybranych przykładów
4.4.1 CENTRUM HANDLOWE „GALERIA KAZIMIERZ”
I. CHARAKTERYSTYKA
I. A. Dane ogólne
Tabela 21. Dane charakterystyczne centrum handlowego „Galeria Kazimierz”.
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
PROJEKTANT
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA PRCH
FUNKCJE
GENERACJA

2005
Dzielnica II Grzegórzki, strefa śródmiejska
Teren poprzemysłowy
Asymetria44
33 045,00
34 600
Tradycyjne centrum handlowe – galeria handlowa
Handel, gastronomia, rozrywka (multikino, szkoła tańca, siłownia, fitness i basen), drobne usługi462
III

Źródło: Opracowanie własne.

I. B. Analiza lokalizacji centrum handlowego w strukturze miasta
Centrum handlowe „Galeria Kazimierz” jest zlokalizowane w obszarze śródmiejskim
w południowo-zachodniej części Dzielnicy II Grzegórzki. Obiekt znajduje się w pobliżu Starego
Miasta, po jego wschodniej stronie, w promieniu około 1,5 km od Rynku Głównego (Rys. 34).
Położony jest w sąsiedztwie historycznie ukształtowanej zabudowy, na lewym brzegu Wisły.

Rys. 34. Analiza lokalizacji obszaru centrum handlowego „Galeria Kazimierz” w strukturze miasta.
Opracowanie własne na podkładzie Google Maps. Dostęp: 19.01.2018 r.

462 Ze względu na mnogość i duże zróżnicowanie usług w centrach handlowych, wprowadzono pojęcie „drobne
usługi”. Do grupy drobnych usług zaliczono te, których powierzchnia najmu i funkcja nie wyróżniają się na tle całej oferty usługowej. Są to m.in.: pralnia, optyk, bank, poczta, punkty obsługi klienta, salon fryzjerski, usługi medyczne, biura podróży, kantor,
itp.
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Obszar analiz leży na styku 3 krakowskich dzielnic: Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy II
Grzegórzki i Dzielnicy XIII Podgórze. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 2 historyczne
podobszary, związane z rozwojem miasta: Zabłocie i Kazimierz. Rejony te w ostatnich latach
podlegały silnym przekształceniom, m.in. w ramach działań przewidzianych w programach ich
rewitalizacji.
I. C. Analiza rozwoju w ujęciu historycznym
Obszar, na którym dzisiaj mieści się centrum handlowe „Galeria Kazimierz” był przed
laty częścią wsi Grzegórzki, od której pochodzi nazwa obecnej Dzielnicy II. Szczególne znaczenie
w jego rozwoju miał okres związany z rewolucją przemysłową. Na przełomie XIX/XX wieku Grzegórzki wraz z sąsiednimi terenami jak: fragment Zabłocia przy pasie brzegowym rzeki Wisły czy
okolice ulic: Dajwór, Gazowa i św. Wawrzyńca, stanowiły podmiejską strefę rozwoju przemysłu
i infrastruktury technicznej.463 Pod koniec XIX wieku w tym rejonie powstały pierwsze zakłady
produkcyjne: przetwórstwa mięsnego - Rzeźnia Miejska i zbrojeniowe - Fabryka Ładunków
(amunicji). Wybudowano ponadto linię kolejową pomiędzy Krakowem a Kocmyrzowem ze stacją w pobliżu Rzeźni Miejskiej, która łączyła się na Grzegórzkach z magistralną linią kolejową
Kraków – Lwów. Zapewniała realizację przewozów w ruchu pasażerskim (do lat 60. XX wieku,
kiedy łącznica została zlikwidowana) i towarowym. Tory bocznicowe obsługiwały ówczesne zakłady produkcyjne w rejonie Grzegórzek, a także Elektrownię i Gazownię Miejską na Kazimierzu
i kończyły się w pobliżu Wzgórza Wawelskiego.464 Na przełomie XIX i XX wieku przy ul. S. Żółkiewskiego wybudowano kompleks Fabryki Maszyn i Odlewarni Marcina Peterseima. Po włączeniu wsi Grzegórzki do Wielkiego Krakowa analizowane tereny znalazły się w jego peryferiach.
Po I wojnie światowej był to nadal obszar intensywnego rozwoju przemysłu oraz działań inwestycyjnych integrujących dzielnicę z resztą struktury urbanistycznej miasta. W okresie po II wojnie światowej utrzymano przemysłowo-wojskowy465 charakter tego rejonu. Równolegle przekształcano go zgodnie z potrzebami municypalnymi uzupełniając zabudową osiedlową oraz rozwijając układ komunikacyjny. Obiekty lokalizowane od końca XIX wieku w ówczesnej strefie peryferyjnej miasta, 100 lat później, na skutek znaczącego rozwoju przestrzennego Krakowa
w drugiej połowie XX wieku, znalazły się w jego śródmieściu. Aż do końca XX wieku obszar ten
utrzymał charakter przemysłowy.

463 W rejonie obecnej ulicy Gazowej funkcjonowała w latach 1857-1968 Gazownia Miejska. W 1905 r. w okolicy ul.
Św. Wawrzyńca wybudowano Elektrownię Miejską, która zamknęła działalność w latach 80. XX wieku. W 1910 r. rozpoczęto
budowę zajezdni tramwajowej przy ul. Św. Wawrzyńca. Na terenie Zabłocia mieściły się liczne zakłady produkcyjne, m.in. Fabryka Wyrobów Żelaznych J. Goreckiego, Huta Szkła, Pierwsza Małopolska Fabryka Naczyń Emaliowanych i Wyrobów Blaszanych „Rekord”, Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyjnych „Telpod”, Krakowska Fabryka Kosmetyków „Miraculum” oraz Krakowskie Zakłady Budowy Maszyn Budowlanych „Zremb”. Źródło: „Encyklopedia Krakowa”, op. cit.
464 Na podstawie „Plan turystyczny Wielkiego Miasta Krakowa”, stan z 1947 r.
465 W rejonie dawnej Rzeźni Miejskiej istniały obiekty i tereny wojskowe tj.: Fabryka Ładunków, Fort Luneta Grzegórzecka i jednostka wojskowa.
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Tabela 22. Historia rozwoju rejonu centrum handlowego "Galeria Kazimierz".
WIEK

DATA

XIV

1388 – 1389

XVIII

XIX

WYDARZENIE
Pierwsze wzmianki o wsi Grzegórzki (Grzegorszkowice)

1787

Powstanie Składu Solnego na Zabłociu

1800

Założenie Nowego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Miodowej (peryferia Krakowa), wobec zakazu nowych
pochówków w obrębie miasta (edykt józefiński z 1784 r.)

1877

Wytyczenie ul. Rzeźniczej

1877 – 1878

Powstanie Zespołu Rzeźni Miejskiej (ZRM) przy ul. Rzeźniczej (potem Krakowskie Zakłady Mięsne - KZM);
proj. M Moraczewski

1878 – 1880

Zasypanie fragmentu Starej Wisły na odcinku obecnych Alei Dietlowskich

1899
XIX/XX

1899 - 1905
1905
~ 1905 – 1908

Wesoła,

Grzegórzki

Działalność Fabryki Ładunków w rejonie ul. Rzeźniczej
Realizacja kompleksu Fabryki Maszyn i Odlewarni (FMiO) M. Peterseima przy ul. S. Żółkiewskiego
Budowa Elektrowni Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca
Zasypanie koryta Starej Wisły (obecnej al. I. Daszyńskiego)
Powstanie Zakładów Budowy Maszyn i Aparatury im. L. Zieleniewskiego S.A. (ZBMiA im. L. Zieleniewskiego)
Przyłączenie wsi Grzegórzki w ramach koncepcji „Wielkiego Krakowa”
Wytyczenie ul. Wiślisko w miejscu dawnego koryta Starej Wisły (obecna al. I. Daszyńskiego)

1913

Budowa Mostu Powstańców Śląskich – połączenie ul. Starowiślnej z Podgórzem

1914

Budowa hali maszyn przy Elektrowni Miejskiej

1917

Przedłużenie linii tramwajowej w ciągu ul. Starowiślnej poprzez Most Powstańców Śląskich

1918

Przejęcie Fabryki Peterseima przez Fabrykę Maszyn Rolniczych (FRM) „Odlew”

1926

Powstanie Polsko-Szwajcarskiej Fabryki Czekolady „Suchard”, przy ul. Rzeźniczej (od 1951 r. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Wawel” – ZPC „Wawel”)

1929

Poprowadzenie pierwszych linii autobusowych do Grzegórzek
Przejęcie FMR „Odlew” przez zakład „Erdal” produkujący pastę do obuwia
Powstanie Zakładu Przemysłu Gumowego „Semperit” (od 1970 r. Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego
„Stomil” – KZPG „Stomil”) przy ul. Rzeźniczej

1937

Urządzenie Plant Daszyńskiego w miejscu ul. Wiślisko

1939

Powstanie Miejskiej Hali Targowej przy ul. Grzegórzeckiej

1948

Budowa osiedla Grzegórzki (ul. Siedleckiego, Metalowców i al. I. Daszyńskiego)

1949

Poprowadzenie pierwszej linii tramwajowej do Grzegórzek

lata 50.
1962 – 1965

Wytyczenie al. Powstania Warszawskiego i al. Pokoju
Budowa skrzyżowania pomiędzy ul. Grzegórzecką i al. Powstańców Warszawy
Likwidacja fragmentu linii kolejowej nr 111 na odc. Kraków Grzegórzki – Kraków Bieńczyce

1975

Przedłużenie al. I. Daszyńskiego do ul. Podgórskiej
Przekształcenie skrzyżowania i budowa Ronda Kotlarskiego
Wytyczenie ul. Kotlarskiej łączącej Rondo Kotlarskie z ul. Podgórską
Budowa biurowca „K1”, tzw. „Błękitek”, al. Pokoju 1

1986

Postawienie Pomnika Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa, proj. rzeźbiarza Antoniego Hajdeckiego (na zakończeniu Plant Daszyńskiego)

1994

Likwidacja KZGM „Stomil” (nabycie przez Wawel S.A. prawa do użytkowania wieczystego gruntu)

lata 70.

1998
2000
1999 - 2002

XXI

stacjami

1910

1928

II poł.
XX

ze

1907
1910 / 1920

I poł. XX

Otwarcie linii kolejowej nr 111 (Kraków – Kocmyrzów)
(w pobliżu ob. centrum handlowego „Galeria Kazimierz”) i Dąbie

Założenie Muzeum Inżynierii Miejskiej w miejscu dawnej zajezdni tramwaju wąskotorowego
Przebudowa biurowca „K1”
Realizacja budynku biurowego, ul. Na Zjeździe 11
Tymczasowy most „Lajkonik 2” pomiędzy Zabłociem a Grzegórzkami

2001

Budowa mostu Kotlarskiego, łączącego Grzegórzki z Zabłociem

2003

Likwidacja KZM

Przebudowa placu Bohaterów Getta
Powstanie centrum handlowego „Galeria Kazimierz” w miejscu dawnego KZM
Opracowanie własne na podstawie: Mydel R., „Rozwój urbanistyczny …”, op. cit., ss. 18-42; Pasieka A., „Dzielnica II Grzegórzki. Ponad 100 lat z
Krakowem”, źródło: http://mec.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/wkladka-dzielnica-II.pdf (dostęp: 2.12.2018); https://www.wawel.com.pl/o-firmie/historia/ (dostęp 1.02.2019); https://www.urbanity.pl/malopolskie/krakow (dostęp: 1.02.2019); Baś M., Ciechanowicz L.,
Hryniewiecki W., Jurczakowski W., Ruciński J., „Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego. Historia polskiego przemysłu gumowego”,
(SITPCHZG), Warszawa 1998, s. 155–167, źródło: http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2008/05/8.pdf (dostęp: 1.02.2019); Prospekt
emisyjny ZPC „Wawel” SA, Warszawa 27.06.1997 r., za: http://test2.wawel.com.pl/relations.php/pl/akcje-na-gieldzie/prospekt-emisyjny.html
(dostęp: 1.02.2019); https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/k/512-krakow/114-cmentarze/17326-nowy-cmentarz-zydowski-ul-miodowa-55 (dostęp: 1.02.2018); https://www.mim.krakow.pl/fabryka-maszyn-i-odlewarnia-marcina-peterseima (dostęp: 30.01.2021) „Encyklopedia Krakowa”, op. cit.
2005
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II. PRZEMIANY
II. A. Analiza zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru

Rys. 35. Analiza przemian funkcjonalno-przestrzennych wybranego obszaru na przełomie XX/XXI wieku.
A. Stan przed budową centrum handlowego - lata 70./80. XX wieku, B. Budowa centrum handlowego – 2004 r.,
C. Stan istniejący – 2019/2020 r.
Opracowanie własne na podstawie materiałów historycznych i badań terenowych na podkładzie satelitarnym
(źródło podkładu: www.geoportal.gov.pl, dostęp: 19.01.2019).
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II. B. Analiza rozwoju nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego
Tabela 23. Kalendarium realizacji nowych inwestycji w rejonie c. h. "Galeria Kazimierz" w XXI wieku.
DATA

WYDARZENIE

2005

Powstanie centrum handlowego „Galeria Kazimierz” w miejscu dawnych KZM
Powstanie budynku mieszkalnego „Dom Pod Pegazem” przy ul. Wincentego Pola
Demontaż torów kolejowych dawnej stacji Kraków Grzegórzki w rejonie obecnej „Galerii Kazimierz” i urządzenie terenów zieleni przy Bulwarze Kurlandzkim
Budowa hotelu przy ul. Nadwiślańskiej
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, ul. Piwna 24
Oddanie do użytkowania Centrum Dydaktyczno-Kongresowego, ul. św. Łazarza 16
Zakończenie działalności i przeniesienie zakładu „Erdal” (dawna Fabryka Peterseima) do
Przeniesienie ZPC „Wawel” do Dobczyc i wyburzenie budynków
Przeniesienie ZBMiA im. L. Zieleniewskiego do Niepołomic (stopniowe wyburzenie hal produkcyjnych)
Realizacja budynku mieszkalnego „Dom Hetmański” przy ul. Chodkiewicza
Powstanie Krakowskiej Akademii przy ul. Herlinga-Grudzińskiego
Budowa Centrum Biurowego Kazimierz, przy ul. Podgórskiej, proj. IMB Asymetria
Zmiana nawierzchni, urządzanie ogrodów na Plantach Daszyńskiego
Uruchomienie linii tramwajowej wzdłuż ul. Kotlarskiej w kierunku Zabłocia
Budowa zespołu budynków mieszkalnych „Garden Residence” przy ul. Przemysłowej
Realizacja budynku mieszkalnego, ul. Bocheńska 2a
Realizacja budynku mieszkaniowo-usługowego, ul. Piwna 25
Przebudowa i adaptacja dawnych zakładów zbożowych na funkcje mieszk.-usługowe przy ul. Przemysłowej
Budowa hotelu „Galaxy” przy ul. Gęsiej
Realizacja Muzeum Sztuki Nowoczesnej „MOCAK” w miejscu Fabryki Schindlera
Oddanie do użytkowania wielorodzinnego bud. mieszkalnego „Kamienica Nova” przy ul. Prochowej
Powstanie wielorodzinnego bud. mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Nadwiślańska 3
Realizacja wielor. osiedla mieszk. „Wiślane Tarasy” na terenach po dawnych ZBMiA im. L. Zieleniewskiego
Budowa zesp. zab. mieszk. wielorodzinnej „Kamienice Wandy” przy ul. Grzegórzeckiej
Powstanie bud. mieszkalnego „Apartamenty Wesoła” przy ul. Grzegórzeckiej i Daszyńskiego
Rozbiórka dawnych zabudowań ZPC „Wawel” przy ul. Masarskiej
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, ul. Plac Nowy 1
Realizacja zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego „Pasaż Podgórski” – etap I
Oddanie do użytku zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego „Apartamenty Nadwiślańska 11”
Oddanie do użytkowania bud. biurowego „Aleja Pokoju 5”
Realizacja zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego „Pasaż Podgórski” – etap II
Powstanie budynku mieszkalno-usługowego, ul. Solna/Na Zjeździe
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej „Masarska 8 Apartamenty” w miejscu dawnych ZPC „Wawel”,
proj. Biuro Projektów Wojciech Saran
Instalacja oświetlenia na Bulwarze Kurlandzkim
Realizacja bud. mieszkalnego przy ul. Wincentego Pola
Powstanie bud. mieszkalnego „Graffit House” przy ul. Rogozińskiego
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Riverside” na Zabłociu
Budowa obiektu mieszkaniowego wielorodzinnego, ul. św. Wawrzyńca 21
Powstanie hotelu przy ul. Bożego Ciała/Krakowska
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul Lwowska 1
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Grzegórzecka 77”
Otwarcie Ogrodu Nadziei przy Bulwarze Kurlandzkim
Oddanie do użytkowania obiektu biurowo-handlowego „Kotlarska 11”, proj. Ingarden & Ewy Architekci
Budowa zespołów zabudowy mieszkaniowej „Apartamenty przy Bulwarze”, w miejscu dawnych ZPC „Wawel”, proj. Ingarden & Ewy Architekci
Powstanie bud. mieszkalnego przy ul. Grzegórzeckiej 41 i 43
Realizacja bud. mieszkalnego „Middle House” przy ul. Rogozińskiego
Oddanie do użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Halickiej
Budowa hotelu „INX Design Hotel” przy ul. Starowiślnej
Realizacja budynku biurowego „Tauron” przy ul. Starowiślnej
Rozbudowa i adaptacja Dawnej Elektrowni Miejskiej na funkcje mieszkaniowe, ul. św. Wawrzyńca 19
Budowa kompleksu biurowego „Zabłocie Business Park” – oddanie do użytku budynku A
Powstanie budynku mieszkaniowo-usługowego „Pianissimo” przy ul. M. Strachowskiego
Urządzenie bulwaru Kurlandzkiego – nowe meble miejskie, nowe oświetlenie
Budowa hotelu „Puro” na skrzyżowaniu ulic Halickiej i Przemyskiej

~ 2005/2006

2006
2006 – 2007
2008
2009

2010
2011
2011
2012
2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Urządzenie parku „Stacja Wisła” przy ul. Zabłocie
Realizacja zespołu mieszkaniowo-usługowego „Atal Residence” na Zabłociu na terenach dawnej fabryki
Kosmetyków „Miraculum” – etap I
Budowa hotel, ul. Kupa 7
Oddanie do użytkowania hotelu, ul. J. Dietla 113
Realizacja zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego „Pasaż Podgórski” – etap III
Powstanie budynku mieszkalno-usługowego „Zabłocie Concept House”
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Nadwiślańska 5
Symboliczne otwarcie „Parku Grzegórzeckiego”
Powstanie bud. mieszkalnego przy ul. Miodowej
Realizacja zespołu mieszkaniowo-usługowego „Atal Residence” na Zabłociu – etap II
Realizacja zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego „Pasaż Podgórski” – etap IV
Budowa akademika „LinvinnX” przy ul. Romanowicza
2019
Oddanie do użytkowania bud. mieszkalnego przy ul. Grzegórzeckiej 11
Przebudowa i adaptacja na funkcje mieszkalno-usługowe dawnych zabudowań FMiO Peterseima
Przebudowa placu przed centrum handlowym „Galeria Kazimierz na strefę rekreacji i wypoczynku
Realizacja apartamentowca przy ul. Miodowej 31
Powstanie apartamentowca przy ul. Grzegórzeckiej 15
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Wiślane Tarasy 2.0”
Oddanie do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Dajwór 8
Realizacja budynku zamieszkania zbiorowego, ul. Warszauera 10
Budowa kompleksu biurowego „Zabłocie Business Park” – budynek B
Powstanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Nadwiślańska 7
Oddanie do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Kącik 10
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Verona House” – w trakcie realizacji
Modernizacja linii kolejowej na szlaku Kraków Główny – Kraków Płaszów – w trakcie realizacji
Budowa zespołu mieszkaniowo - usługowego „Atal Residence” na Zabłociu – etap III - w trakcie realizacji
2020
Budowa bud. mieszkalnego wielorodzinnego „Zabłocie Concept House II” na Zabłociu – w trakcie realizacji
Rozbudowa i adaptacja budynku biurowego na funkcję hotelową, ul. Grzegórzecka 10 – w trakcie realizacji
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Lwowska 10 – w trakcie realizacji
Modernizacja przystanku kolejowego Kraków Zabłocie – w trakcie realizacji
Budowa przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki – w trakcie realizacji
Budowa kompleksu biurowego „Zabłocie Business Park” – kolejne etapy – planowane
Budowa bud. Urzędu Marszałkowskiego WM przy Rondzie Grzegórzeckim – planowane
Budowa kompleksu biurowego, al. Pokoju 3 – planowane
Budowa Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” w miejscu daw. Składu Solnego na Zabłociu – planowane
Opracowanie własne – stan na 01.2021 r., na podstawie: https://www.urbanity.pl/malopolskie/krakow (dostęp:
13.04.2019); https://investmap.pl/miasto/krakow (dostęp: 27.04.2019); Kopeć M., op. cit.
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II. C. Analiza rodzaju i lokalizacji nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego

Rys. 36. Analiza funkcjonalno-przestrzenna nowych inwestycji w rejonie c. h. "Galeria Kazimierz".
Stan na 01.2021 r. Opracowanie własne na podkładzie Google Maps (dostęp: 19.01.2019).
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Wyraźne zmiany przestrzenne i funkcjonalne rozważanego obszaru miały miejsce od początku XXI wieku. Nastąpił znaczący rozwój układu drogowego związany z budową Mostu Kotlarskiego na Wiśle i skrzyżowania wielopoziomowego ul. Kotlarskiej z ul. Podgórską. Istotnym
działaniem była stopniowa likwidacja przemysłu. Wyburzono Krakowskie Zakłady Mięsne,
a w ich miejscu w 2005 roku wybudowano centrum handlowe „Galeria Kazimierz” z towarzyszącym parkingiem naziemnym (Rys. 35B). W ramach inwestycji zachowano i zaadaptowano na
cele handlowo-usługowe 6 zabytkowych, pochodzących z początku XX wieku, budynków dawnej Rzeźni Miejskiej. Po otwarciu centrum handlowego, zakłady przemysłowe funkcjonujące
w jego sąsiedztwie przeniosły swoją działalność poza Kraków.466 W ich miejscu powstały zespoły
zabudowy mieszkaniowej, usługowej i biurowej. W obszarach istniejącej zwartej zabudowy
z pierwszej połowy XX wieku, np. wzdłuż al. I. Daszyńskiego, zrealizowano szereg obiektów
plombowych. Podobne zmiany są obserwowane po drugiej stronie Wisły – na Zabłociu – gdzie
tereny po dawnych zakładach przemysłowych, m.in. Krakowskiej Fabryce Kosmetyków „Miraculum” i Pierwszej Małopolskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych i Wyrobów Blaszanych „Rekord”
zostały przebudowane lub zagospodarowane dla funkcji usługowych i biurowych (Rys. 35C).
Aktualne modernizacje szlaku kolejowego na trasie Kraków Główny – Kraków Płaszów, prowadzone w obszarze dzielnicy Grzegórzki są ważnym przedsięwzięciem w skali całego miasta. Budowa dodatkowych torów dla kolei aglomeracyjnej, połączona z likwidacją części nasypów na
rzecz estakad, wiąże się także z powstaniem nowego przystanku kolejowego „Kraków Grzegórzki” w ramach koncepcji wykorzystania linii kolejowych do obsługi komunikacyjnej miasta.
W ostatnich latach prowadzone były prace mające na celu poprawę jakości ogólnodostępnych terenów zieleni i innych przestrzeni publicznych, m.in. poprzez aranżowanie nowych
mebli miejskich, rabat kwiatowych, miejsc sportu i rekreacji, a także wprowadzanie oświetlenia.
Obecność centrum handlowego przyciągnęła uwagę deweloperów. Lokalizacja zespołów mieszkaniowych w pobliżu tego obiektu jest traktowana przez nich jako atut planowanej inwestycji.467
W efekcie przekształceń struktury urbanistycznej zaistniałych w ostatnich latach w otoczeniu „Galerii Kazimierz” pojawiło się wiele nowych inwestycji, tworząc wielofunkcyjną tkankę
miejską: usługowo-biurową, hotelową i mieszkaniową z usługami podstawowymi ulokowanymi
w parterach budynków. W rejonie zabudowy mieszkaniowej powstały urządzone tereny zieleni
i przestrzenie społeczne. Tym przemianom towarzyszył rozwój infrastruktury transportowej –
ulic i tras tramwajowych.

466 Np.: ZPC „Wawel” do Dobczyc, ZBMiA im. L. Zieleniewskiego do Niepołomic, zakład „Erdal” (dawna Fabryka Maszyn i Odlewarnia Peterseima) do Niepołomic.
467 Na podstawie stron internetowych poszczególnych inwestycji zlokalizowanych w sąsiedztwie centrum handlowego „Galeria Kazimierz”: http://www.przybulwarze.pl/architektura, http://www.wislanetarasy.pl/lokalizacja-plany-miasta,
https://masarska8.pl/inwestycja.html (dostęp: 5.12.2018).
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III. PRZESTRZEŃ
III. A. Analiza zagospodarowania przestrzeni nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego
1.

Zabudowa usługowa i biurowa
Fot. 210. Centrum Biurowe Kazimierz - widok z Mostu Kotlarskiego. Fot.: autor, 2019.
5 – kondygnacyjny budynek zrealizowany
na działce na planie trójkąta, tworzy zamknięty kwartał z wewnętrznym dziedzińcem. Powstał w miejscu naziemnego parkingu. Uzupełnia pierzeję. Budynek od
strony południowej otacza ciąg pieszy z zielenią towarzyszącą. Z tej strony są zlokalizowane miejsca postojowe dla autobusów.
Pomiędzy Centrum Biurowym Kazimierz
a centrum handlowym urządzona jest przestrzeń wyłączona z ruchu kołowego.

Fot. 211. Hotel „Galaxy” - widok z Mostu
Kotlarskiego. Fot.: autor, 2019.
Hotel zrealizowany w formie 7-kondygnacyjnego budynku w kształcie litery L z wyeksponowanym narożnikiem od strony
ul. Podgórskiej. Wysokość i forma narożnika sprawiają, że obiekt ten wydaje się stanowić akcent urbanistyczny. Obok hotelu
zlokalizowano naziemne parkingi, przestrzeń nieprzyjazna pieszym, bez bezpośredniego dostępu od ul. Kotlarskiej.
Główne wejście jest zlokalizowane od
strony południowej. Przed hotelem niewielki ogródek kawiarniany z zielenią towarzyszącą.

Fot. 212. Biurowiec „Kotlarska 11”. Fot.: autor, 2019.
Obiekt biurowy o 6 kondygnacjach z usługami w parterze w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej „Apartamenty przy Bulwarze”. Zamyka wewnętrzny trakt zespołu mieszkaniowego.
Usługi w parterze dostępne są od strony zespołu mieszkaniowego. Od ulicy dostęp nieczytelny z uwagi na ekrany akustyczne i odległość od przejścia pieszego. Trawniki oraz
podjazd na parking samochodowy w sąsiedztwie budynku. Od strony ulicy Kotlarskiej obszar nieprzyjazny pieszym.
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2.

Przestrzenie publiczne
Fot. 213 Bulwar Kurlandzki – zieleń urządzona. Fot.: autor, 2019.
Tereny zieleni w miejscu dawnych torów
kolejowych. Obszar oświetlony, wyposażony w nowe meble miejskie, zewnętrzną siłownię oraz stojaki rowerowe. Zieleń zadbana ze szpalerem
drzew. Przestrzeń atrakcyjna dla pieszych. Jeden z najlepiej urządzonych
fragmentów Bulwarów Wiślanych o charakterze parkowo-ogrodowym.

Fot. 214. „Ogród Nadziei” – widok od
strony ul. Podgórskiej. Fot.: autor, 2018.
Niewielki zieleniec, upamiętniający losy
społeczności żydowskiej w Polsce w czasie II Wojny Światowej. Wyróżniające
elementy to: abstrakcyjne rzeźby
z brązu, autorstwa Hadvy Ser, zakomponowana zieleń w formie szpaleru krzewów oraz rabat kwiatowych z miejscami
do siedzenia. Nad założeniem przebiega
linia energetyczna wysokiego napięcia,
której słupy wydają się dominować
w przestrzeni. Teren urządzony i atrakcyjny – charakter ogrodu.

Fot. 215. Planty Daszyńskiego. Fot.:
autor, 2019.
Pas zieleni urządzonej ze ścieżkami spacerowymi, małą architekturą, parterami
kwiatowymi i placami zabaw dla dzieci,
otoczony po obu stronach szpalerem
drzew. Miejsca rekreacji dla dzieci zabezpieczają przesuwne furtki, które umożliwiają wejście z chodników wzdłuż zabudowy. W ostatnich latach obszar ten
ulega stałym modernizacjom. Teren zadbany, atrakcyjny.
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3.

Zespoły mieszkaniowe i pojedyncze budynki mieszkalne
Fot. 216. „Apartamenty przy Bulwarze” – widok od strony wschodniej. Fot: autor, 2019.
Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, składający się z czterech budynków
6-kondygnacyjnych. Obiekty połączone ciągiem pieszym z zielenią towarzyszącą oraz
placem zabaw dla dzieci. Ciąg pieszy wewnątrz zespołu budynków tworzy oś kompozycyjną założenia. Jednak wejście od ul. Kotlarskiej jest nieczytelne ze względu na ogrodzenie i ekrany akustyczne, tworzące barierę
przestrzenną. Brak zamknięcia widokowego
w kierunku ul. Kotlarskiej.

Fot. 217. „Wiślane Tarasy” – wnętrza kwartałów. Fot.: autor, 2018.
Zespół zabudowy mieszkaniowej o układzie
kwartałowym półotwartym, składa się z 6
budynków 6-9 kondygnacyjnych o układzie
tarasowym. Wnętrza kwartałów tworzą
przestrzeń społeczną w układzie poprzecznym do głównego traktu pieszego. Trakt ten
przebiega przez środek zespołu i stanowi
główną oś kompozycyjną założenia zamkniętą dominantą w postaci biurowego budynku wysokościowego K1 („Błękitek”).
Przestrzeń między budynkami jest zadbana
z elementami małej architektury i zieleni.
Wprowadzono również fontanny i place zabaw dla dzieci. Obszar przyjazna dla mieszkańca i pieszych.

Fot. 218. "Pianissimo" - widok od strony bulwaru Kurlandzkiego. Fot.: autor, 2019.
8-kondygnacyjny budynek mieszkalny z lokalami usługowymi w parterze zlokalizowany
przy bulwarze Kurlandzkim. Obiekt na planie
litery „L” jest usytuowany na styku Bulwarów
Wiślanych, w sąsiedztwie nowych osiedli
mieszkaniowych oraz terenu wojskowego,
który jest stopniowo przekształcany na tereny publiczne (m.in. Park Grzegórzecki). Od
strony południowej otwiera się na zieleń półurządzoną Bulwarów Wiślanych.
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4.

Zabudowa mieszkaniowa plombowa
Fot. 219. "Masarska 8 Apartamenty" – widok
od strony centrum handlowego "Galeria Kazimierz". Fot.: autor, 2019.
6-kondygnacyjny budynek apartamentowy
z usługami w parterze, usytuowany w narożniku kwartału zabudowy.
Obiekt uzupełnił pierzeję ulic Rzemieślniczej
i Masarskiej w miejscu dawnych ZPC „Wawel”.
Jest to budynek dominujący, który wyróżnia
się atrakcyjną formą i architekturą. Jednocześnie wpisuje się w sąsiadującą zabudowę pod
względem wysokości. W sąsiedztwie budynku
zachowano szpalery drzew. Przestrzeń przyjazna pieszym.

Fot. 220. „Kamienica Nova” – widok z ul. Prochowej. Fot.: autor, 2019.
5-kondygnacyjny
budynek
plombowy
z parterem usługowym, uzupełnia pierzeję.
W sąsiedztwie obiekty zabytkowe jednoi trzykondygnacyjne. Nowy budynek odróżnia
się gabarytami i stylistyką względem sąsiadującej zabudowy. Wyraźna różnica wysokości
pomiędzy parterowym budynkiem i nową kamienicą podkreśla kontrast stylistyczno-formalny. Brak zachowanej ciągłości linii okapów. Przestrzeń publiczna w formie ulicy
z chodnikami, wzdłuż których są usytuowane
miejsca parkingowe.

Fot. 221. „Dom Hetmański” – widok z ul. K. J.
Chodkiewicza. Fot.: autor, 2019.
Obiekt plombowy o 4 kondygnacjach z parterem
usługowym
uzupełnia
pierzeję
ul. K. Chodkiewicza. Budynek nawiązuje kolorystyką i wysokością do sąsiadującej zabudowy historycznej, dzięki czemu nie wyróżnia
się na jej tle. Obiekt harmonijnie wpisuje się
formą i gabarytem w istniejącą tkankę miejską. Przestrzeń publiczną przed budynkiem
tworzy ulica. Ciągi piesze z wydzielonymi miejscami parkingowymi sąsiadują z chodnikiem.
Brak zieleni.
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III. B. Analiza przestrzeni publicznych i kompozycji

Rys. 37. Analiza przestrzeni publicznych i kompozycji w rejonie centrum handlowego "Galeria Kazimierz".
Opracowanie własne na podkładzie Google Maps. Stan na 04.2019.
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Elementy układu kompozycyjnego
W analizowanym obszarze można wyróżnić kilka dominant: o znaczeniu ogólnomiejskim
- budynek biurowy K1 przy al. Pokoju i lokalnym – słupy energetyczne linii wysokiego napięcia
w rejonie bulwaru Kurlandzkiego, subdominantę kubaturową – centrum handlowe, a także akcenty urbanistyczne (Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa). Budynek „Galerii Kazimierz” stanowi subdominantę kubaturową, czytelną szczególnie z drugiego brzegu Wisły. Widok na obiekt i bulwar Kurlandzki jest częściowo ograniczony ze względu na przesłaniające szpalery zieleni wysokiej wzdłuż ciągu ulic. Mimo to centrum handlowe wyróżnia się na tle otaczającej zabudowy pod względem formy i kubatury.
„Galeria Kazimierz” jest zlokalizowana na zamknięciu osi kompozycyjno-widokowych
obecnych w ciągu sąsiednich ulic – Daszyńskiego i Rzeźniczej. Szczególnie czytelną oś kompozycyjną posiada ul. Rzeźnicza, dzięki zwartej zabudowie pierzejowej i szpalerowi drzew towarzyszących chodnikom. Budynek „Galerii Kazimierz” jest naniesiony na tę oś kompozycyjną,
znajdującą przedłużenie w głównym ciągu wewnętrznych alejek handlowych. Jej kontynuacją
od strony południowej jest uliczka zdeterminowana przez kompleks budynków dawnej Rzeźni
Miejskiej, które tworzą kameralne wnętrza urbanistyczne. Obiekty te skalą i formą kontrastują
z bryłą centrum handlowego. Oś kompozycyjną Plant Daszyńskiego podkreśla aleja drzew oraz
zdefiniowana linia zabudowy pierzejowej. „Galeria Kazimierz” jest elementem granicznym pomiędzy terenami zabudowy a otoczeniem rzeki Wisły. Główne ciągi transportowe jak: ul. Kotlarska i linia kolejowa poprowadzona na nasypie, ze względu na ograniczoną liczbę przejść pieszych można uznać jako bariery przestrzenne. Dodatkowo odległość ok. 640 m pomiędzy mostami Kotlarskim i Powstańców Śląskich sprawia, że na tym odcinku rzeka Wisła również stanowi
barierę przestrzenną dla ruchu pieszego.

Fot. 222. Widok na bulwar Kurlandzki, centrum handlowe "Galeria Kazimierz" i sąsiadującą zabudowę biurowo-usługową. Fot.: autor, 2019.
Z prawej strony w tle wyróżnia się biurowiec „K1”. Jest to budynek wysokościowy o 22 kondygnacjach,
najwyższy w Krakowie po nieukończonym wieżowcu Unity Tower. „Galerii Kazimierz” stanowi wyraźną lokalną dominantę kubaturową. Inną dominantę wysokościową, niebędącą obiektem kubaturowym, pełnią
słupy energetyczne linii wysokiego napięcia, która przebiega w sąsiedztwie centrum handlowego.
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System przestrzeni publicznych
System przestrzeni publicznych w analizowanym obszarze tworzą: ciągi ulic o charakterze handlowo-usługowym (ul. Rzeźnicza, Masarska), place i skwery przed centrum handlowym,
ogólnodostępne tereny zieleni (al. I. Daszyńskiego, bulwar Kurlandzki), wnętrza kwartałów zespołów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (Rys. 37).
Po północnej stronie „Galerii Kazimierz” znajdują się: niewielki plac oraz skwer z ciągiem pieszym, które zapewniają powiązanie obiektu z Plantami Daszyńskiego oraz łączą się z przestrzenią społeczną sąsiadujących osiedli. Inny charakter posiada obszar zlokalizowany przed południowym wejściem do centrum handlowego od strony Bulwarów Wiślanych. Tworzy go plac,
skwer i sieć uliczek o powierzchni około 5,5 tys. m2. Przestrzeń ta jest otwarta na stację benzynową usytuowaną po drugiej stronie al. I. Daszyńskiego. Jakość bezpośredniego otoczenia stacji
benzynowej, w tym zieleni izolacyjnej, obniżają banery i słupy reklamowe. Plac przed „Galerią
Kazimierz”, stanowiąc przedpole widokowe obiektu, wiąże się z Bulwarami Wiślanymi i uzupełnia system powiązań przestrzeni publicznych miasta. Tereny zieleni w rejonie centrum handlowego poprawiają jakość otoczenia. Od strony wschodniej zadbany ciąg pieszy zlokalizowany
pomiędzy budynkiem „Galerii Kazimierz” a sąsiadującym obiektem biurowym łączy przestrzennie ul. Podgórską z ul. Gęsią.
W dalszym otoczeniu centrum handlowego można wyróżnić 2 większe ogólnodostępne
obszary zieleni: planty w osi dwujezdniowej al. I. Daszyńskiego oraz Bulwar Kurlandzki
z traktem spacerowym i rowerowym oraz „Ogrodem Nadziei”. Istotny element systemu zieleni
miejskiej stanowią wnętrza kwartałów wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych z okresu powojennego. Są to tereny o zróżnicowanej roślinności, w których urządzono ciągi piesze pomiędzy
drzewami i licznymi trawnikami. Wysoką wartość przyrodniczą prezentuje również zieleń cmentarna Nowego Cmentarza Żydowskiego.
Tabela 24. Ocena wartości przyrodniczych wybranych terenów zieleni.468
OBSZAR

WALORYZACJA PRZYRODNICZA KRAKOWA

Planty Daszyńskiego

Obszary przeciętne przyrodniczo

Wnętrza kwartałów osiedli wielorodzinnych w sąsiedztwie
Plant Daszyńskiego
Nowego Cmentarz Żydowski

Obszary przeciętne przyrodniczo i obszary silnie zdewastowane
Obszary cenne pod względem przyrodniczym

Bulwar Kurlandzki
Skwery wokół centrum handlowego „Galeria Kazimierz”

Obszary cenne pod względem przyrodniczym
Tereny silnie zdewastowane

Opracowanie własne na podstawie” MonitAir-Atlas – Mapa waloryzacji przyrodniczej Krakowa 2016”, udostępnionej na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP Miasta Krakowa, źródło: https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config_kios.json (dostęp: 17.05.2019).

468 Waloryzacja botaniczna i przyrodnicza obszaru Krakowa została przeprowadzona w ramach Projektu MONIT-AIR
prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków. „Podczas waloryzacji brano od uwagę obecność roślin chronionych w danym wydzieleniu, stan zachowania danego zbiorowiska oraz jego unikatowość a czasem także funkcjonalność” (źródło: Bajorek-Zydroń
K., Jędrzejczak E., „Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa”, red. K. Bajorek-Zydroń, P. Wężyk, Urząd Miasta Krakowa,
Kraków 2016). Tereny sklasyfikowano w 5 grup: Walor 1 – obszary o najwyższych walorach przyrodniczych, Walor 2 – obszary
o wysokich walorach przyrodniczych, Walor 3 – obszary cenne pod względem przyrodniczym, Walor 4 – obszary o przeciętnych
walorach przyrodniczych i Walor 5 – obszary silnie przekształcone.
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III. C. Analiza urządzenia przestrzeni w sąsiedztwie centrum handlowego
Fot. 223. Plac od strony południowej „Galerii
Kazimierz”, stan przed przebudową. Fot.: autor, 2018.
Plac składa się z części wybrukowanej i trawnika z miejscami wypoczynku i rekreacji.
W okresie letnim w tym miejscu są organizowane różnego rodzaju tymczasowe atrakcje
plenerowe, np. ścianka wspinaczkowa, kurtyna wodna – fontanna. Teren charakteryzuje
niewielki zasób zieleni wysokiej i pojedyncze
elementy małej architektury. Obszar mało
atrakcyjny.

Fot. 224. Plac od strony południowej „Galerii
Kazimierz”, stan po przebudowie. Fot.: autor,
2019.
Plac przekształcono w przestrzeń przyjazną
pieszym – wprowadzono zieleń, fontanny,
pergole, meble miejskie, nowe oświetlenie
placu i plac zabaw dla dzieci. Jakość przestrzeni uległa znacznej poprawie.

Fot. 225. Centrum handlowe "Galeria Kazimierz" - widok od strony południowej. Fot.:
autor, 2019.
Ceglane, historyczne budynki dawnej Rzeźni
Miejskiej stanowią kontrast dla współczesnej
bryły wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Ustawione w ramach przebudowy
placu, elementy małej architektury przysłoniły
historyczne zabudowania, zacierając wyrazistość przestrzenną założenia.
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Fot. 226. Uliczka prowadząca do południowego wejścia „Galerii Kazimierz”. Fot.: autor,
2018.
Przestrzeń między budynkami dawnej Rzeźni
przypomina skalą wnętrza kameralnych, historycznych ulic miejskich. W parterach dostępne są usługi handlu i gastronomii. Stanowią one jedyne aktywne elewacje kompleksu
handlowego. Przed wejściem do centrum
handlowego usytuowano miejsca postojowe
dla rowerów. Przestrzeń, wyposażona w małą
architekturę, jest wyłączona z ruchu kołowego. W przestrzeni tej brak zieleni.

Fot. 227. Fragment placu od strony południowej z widokiem na al. Daszyńskiego i stację
benzynową. Fot.: autor, 2019.
W obszarze placu zaaranżowano nowe miejsca wypoczynku. Nawierzchnia z desek kompozytowych. Od strony al. Daszyńskiego –
pnącza – przesłona nieatrakcyjnego widoku
na stację benzynową.

Fot. 228. Wejście na deptak - oś zespołu zabudowy mieszkaniowej „Apartamenty przy Bulwarze" od strony północnej centrum handlowego. Fot.: autor, 2019.
Atrakcyjna piesza przestrzeń publiczna z elementami małej architektury i zróżnicowaną
zielenią niską. Ciąg prowadzi do częściowo
ogrodzonych wnętrz kwartałów zabudowy
o charakterze społecznym, w których znajdują
się m.in. place zabaw dla dzieci, ogrody, miejsca wypoczynku.

Fot. 229. Przejście między „Galerią Kazimierz"
a „Centrum Biurowym Kazimierz” po stronie
wschodniej centrum handlowego. Fot.: autor,
2018.
Przestrzeń nie jest wyposażona w elementy
małej architektury, które mogłyby zachęcić do
odpoczynku. Brak zieleni. Elewacja nieaktywna. Przestrzeń nie jest monotonna, dzięki
fakturze i formie wykończenia elewacji i posadzki.
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Fot. 230. Plac przy północnym wejściu do „Galerii Kazimierz”. Fot.: autor, 2019.
Niewielki plac ze skwerem zielonym. Jego
fragment pełni funkcję postoju dla taksówek,
Fragmentaryczny ciąg pieszy wydzielony pachołkami od jezdni – brak komfortu. Baner reklamowy przesłania część sąsiadujących zabudowań. Pomiędzy placem a pasem zieleni są
urządzone miejsca do siedzenia. Przestrzeń
jest wyłączona z ruchu kołowego (z wyjątkiem
pojazdów uprzywilejowanych).

Fot. 231. Skwer przy północnym wejściu do
centrum handlowego. Fot.: autor, 2019.
Ciąg pieszy z pasem zieleni wzdłuż północnej
elewacji centrum handlowego jest przestrzenią urządzoną. Przy budynku ogrodzony trawnik z oświetleniem w formie niskich lamp. Ciąg
ten stanowi oś kompozycyjną na kierunku
wschód-zachód. Mała liczba miejsc do siedzenia. Brak usług dostępnych z zewnątrz sprawia, że północna elewacja centrum handlowego jest nieaktywna.

Fot. 232. Ciąg pieszy wzdłuż zachodniej elewacji centrum handlowego od strony al. I. Daszyńskiego. Fot.: autor, 2019.
Zachodnia elewacja jest nieaktywna, monotonna i mało atrakcyjna ze względu na brak
wejść i liczne wjazdy do obiektu. Pas zieleni
izolacyjnej ze szpalerem drzew i krzewami towarzyszy szerokiemu chodnikowi. Wprowadzenie drzew i krzewów podnosi estetykę i jakość ciągów pieszych.

Fot. 233. Strefa techniczna „Galerii Kazimierz”. Fot.: autor, 2019.
Od strony płn.-wsch. zewnętrzna strefa dostaw i ulice obsługujące o niskiej atrakcyjności
dla pieszego. Chodniki wąskie, oddzielone pachołkami od jezdni. Brak przejść pieszych.
Różne formy i funkcje zabudowy: przemysłowa, mieszkalna i magazynowa o zróżnicowanej wysokości i materiałach wykończeniowych. Zróżnicowanie formy i funkcji sąsiadującej zabudowy wprowadza chaos i konflikty
przestrzenne.
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IV. DOSTĘPNOŚĆ
IV. A. Analiza dostępności transportowej i pieszej

Rys. 38. Analiza powiązań transportowych w rejonie centrum handlowego "Galeria Kazimierz".
Opracowanie własne na podkładzie Google Maps. Stan na 04.2019.
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IV.A.1

Transport indywidualny

Obszar „Galerii Kazimierz” jest dostępny transportem indywidualnym i zbiorowym
w różnym stopniu. Dojazd do centrum handlowego w skali miasta zapewniają 2 drogi klasy
zbiorczej z torowiskiem tramwajowym (ul. Grzegórzecka, al. Pokoju i ul. Kotlarska). Obiekt jest
obsługiwany poprzez ulice klasy lokalnej (ul. Podgórska i al. I. Daszyńskiego) oraz dojazdowej.
Obsługa „Galerii Kazimierz” jest realizowana: od północy – postój taksówek, od południa i zachodu - wjazdy na parking, od zachodu i północy - strefa dostaw (Rys. 38). Wielopoziomowy,
wbudowany parking całodobowy skutkuje ograniczeniem liczby parkingów naziemnych, które
usytuowano od strony zachodniej. Parkingi naziemny i wbudowany, dzięki konkurencyjnym
opłatom, stanowią alternatywę dla miejsc strefy płatnego parkowania.469 W pierwszych latach
istnienia centrum handlowego wydzielono także miejsca postojowe na południowym placu
przed wejściem. Zostały one zlikwidowane w 2016 roku. Budowa „Galerii Kazimierz” przyczyniła
się do modernizacji systemu drogowego. Ze względu na relatywnie duży ruch kołowy przy wjeździe do parkingu od strony południowej została uruchomiona w ciągu ul. Podgórskiej sygnalizacja świetlna, co przyczyniło się do okresowego zmniejszenia płynności przejazdu. Od północnego-wschodu znajduje się zewnętrzny parking dla pojazdów zaopatrzenia centrum handlowego. Po stronie zachodniej jest zlokalizowany wjazd na teren wewnętrznej strefy dostaw,
przeznaczonej do obsługi rozładunku towarów.
IV.A.2

Transport publiczny

Dostępność centrum handlowego za pośrednictwem transportu publicznego - tramwajowego, autobusowego i kolejowego jest realizowana poprzez przystanki miejskiej komunikacji
publicznej:
•

Od strony północno-wschodniej:
▪ „Rondo Grzegórzeckie” – śr. odl.: 580 m: 9 linii tramwajowych dziennych (w tym
2 czasowe) oraz 3 linie autobusowe dzienne. Rondo Grzegórzeckie pełni funkcję
węzła przesiadkowego, obsługującego kierunki dojazdu z różnych części Krakowa.
Z tego względu stanowi ważny punkt dostępności komunikacją publiczną.

•

Od strony zachodniej:
▪ „Św. Wawrzyńca” – śr. odl.: 610 m: 6 linii tramwajowych dziennych (w tym
2 czasowe);
▪ „Miodowa” – śr. odl.: 850 m: 6 linii tramwajowych dziennych (w tym 2 czasowe)

•

Od strony północno-zachodniej:
▪ „Hala Targowa” – odl. 840 m: 4 linie tramwajowe dzienne oraz 2 linie autobusowe
dzienne.470

469 Postój na parkingach „Galerii Krakowskiej” jest bezpłatny przez pierwsze 2 godziny (3 godz. dla klientów kina
i klubu fitness), pierwsza godzina kosztuje 2 zł, każda kolejna 4 zł – stan na 03.2019 r. Analizowany obszar znajduje się w podstrefach P4. Postój za pierwszą godz. kosztuje 3,00 zł, za drugą godz. 3,50 zł, za trzecią godz.: 4,10 zł, za czwartą i kolejne godz.:
3,00 zł (minimalna opłata wynosi 1,00 za 20 minut postoju) – stan na 03.2019 r. Źródło danych cennik stref płatnego parkowania
w Krakowie: http://mi.krakow.pl/strefa-platnego-parkowania/stawki-oplat (dostęp: 29.03.2019) oraz cennik parkingu centrum
handlowego.
470 Liczba linii tramwajowych i autobusowych zsumowana na podstawie rozkładu jazdy MPK w Krakowie, stan na
29.03.2019 r. Ze względu na istotne prace modernizacyjne (przebudowa ul. Krakowskiej), ul Starowiślną kursuje zwiększony
tabor transportu publicznego. Zazwyczaj wzdłuż ul. Starowiślnej kursują 4 linie tramwajowe.
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Tabela 25. Charakterystyka wybranych przystanków miejskiej komunikacji publicznej, położonych najbliżej centrum handlowego o najwyższej liczbie linii dziennych. Stan na dzień 29.05.2019 r.471

Nazwa przystanku
Odległość od centrum handlowego472 [m]
Liczba obsługiwanych relacji
Liczba pojazdów na godzinę w okresie popołudniowego
szczytu komunikacyjnego w dzień powszedni473
Średni interwał rozkładowy między pojazdami474 w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego [minuty]
Dyspozycyjność pojazdów475
Dostępność transportem zbiorowym476

Przystanek tramwajowy
„Rondo
„Św. Wawrzyńca”
Grzegórzeckie”
w kierunku Miow kierunku Hala
dowa
Targowa
510
630
4
6

Przystanek autobusowy
„Rondo Grzegórzeckie”
w kierunku
Ronda Mogilskiego
510
2

16

31

8

4

2

8

akceptowalna
+/-

akceptowalna
+/-

nieakceptowalna
-

Opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie.

Najbliższy przystanek kolejowy Kraków-Zabłocie (usytuowany po przeciwnej stronie Wisły względem centrum handlowego) znajduje się w odległości około 1050 m od „Galerii Kazimierz”. Pociągi osobowe odjeżdżają średnio raz na godzinę. Od 2018 roku trwa modernizacja
linii kolejowej i budowa nowego przystanku kolei aglomeracyjnej Kraków Grzegórzki, który będzie znajdował się w odległości około 770 m od centrum handlowego. Po modernizacji częstotliwość kursowania pociągów aglomeracyjnych ulegnie prawdopodobnie zwiększeniu, co może
przyczynić się do poprawy dostępności za pośrednictwem transportu kolejowego.
Istnieje również możliwość dotarcia w rejon „Galerii Kazimierz” drogą wodną. Rzeką Wisłą przebiega linia Krakowskiego Tramwaju Wodnego z przystankiem „Galeria Kazimierz” w pobliżu Mostu Kotlarskiego. Przystanek ten jest oddalony około 670 m od budynku centrum handlowego. Tramwaj kursuje od początku maja do końca września z niską częstotliwością i drogim
biletem477.
Dostępność piesza „Galerii Kazimierz” z przystanków miejskiego transportu publicznego
jest słaba ze względu na relatywnie dużą odległość (powyżej 500 m). Jednocześnie krótki interwał czasowy między pojazdami sprawia, że dyspozycyjność pociągów tramwajowych jest akceptowalna. Natomiast dyspozycyjność autobusów można określić jako nieakceptowalną. Wobec powyższego dostępność transportem publicznym centrum handlowego można określić
471 Dane na podstawie strony internetowej serwisu „jakdojade”, źródło: https://jakdojade.pl/krakow/trasa/?stopsLayer=true oraz rozkładów jazdy zawartych na stronie internetowej MPK Kraków, źródło: http://www.mpk.krakow.pl/pl/pagef3044045/ (dostęp: 29.05.2019).
472 Odległość mierzona od najbliższego wejścia do danego centrum handlowego. Na podstawie badań innych autorów, w niniejszej pracy przyjęto, że zadowalająca odległość piesza wynosi do 400 m. „Według wielu badań, akceptowalny dystans pieszy dla większości ludzi w zwykłych codziennych sytuacjach okazuje się wynosić około 400 do 500 metrów.” Źródło:
Gehl J., „Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych”, Wydawnictwo RAM, Kraków 2013, s. 137.
473 Analizę przeprowadzono na podstawie rozkładu jazdy w godzinach 16:00 – 17:00.
474 Średni interwał rozkładowy między pojazdami liczony jako iloraz godziny zegarowej (między 16:00 a 17:00)
i liczby pojazdów.
475 Dyspozycyjność – „dostępność pojazdu w danym czasie i miejscu” (Rudnicki A., „Kryteria i mierniki oceny miejskiej
komunikacji zbiorowej”, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 1999, s. 21) określona na podstawie interwałów
rozkładowych między pojazdami. Autorka przyjęła następujące kryteria oceny dyspozycyjności: akceptowalna (interwał ≤ 5 minut), nieakceptowalna (interwał > 5 minut). Kryteria przyjęto na podstawie badań przeprowadzonych przez Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Gdyni dotyczących preferencji komunikacyjnych mieszkańców Gdyni z 2018 r. w aspekcie czasu oczekiwania na
pojazd - „Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni 2018 r.”, ZKM, Gdynia, 2019 r., s. 11, źródło:
https://zkmgdynia.pl/files/Pliki%20do%20pobrania%20-%20inne/Preferencje%20i%20zachowania%20komunikacyjne%20mieszka%C5%84c%C3%B3w%20Gdyni%202018.pdf (dostęp: 29.05.2019).
476 Ocena dostępności: dobra (+): odległość ≤ 400 m i dyspozycyjność = akceptowalna; średnia (+/-): odległość ≤ 400
m lub dyspozycyjność = akceptowalna; słaba (-): odległość > 400 m i dyspozycyjność = nieakceptowalna.
477 Średnio raz na godzinę w cenie 12 zł: trasa Salwator – Kazimierz i 35 zł: trasa Dąbie – Tyniec.
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jako średnią, ze względu oddalenie przystanków i przeważnie akceptowalną dyspozycyjność
transportu tramwajowego.
IV.A.3

Ciągi pieszo-rowerowe

Główne ciągi piesze w otoczeniu „Galerii Kazimierz” stanowią przyuliczne chodniki oraz
Bulwary Wiślane. Dostęp do obiektu umożliwiają 3 wejścia. Ich lokalizacja oraz układ wewnętrznych alei handlowych wiąże główne ciągi piesze na kierunku północ-południe. W ten sposób
centrum handlowe uzupełnia sieć ich powiązań. Jest to jednak ograniczone z uwagi na godziny
otwarcia obiektu.478 Równocześnie jego bryła stanowi przeszkodę w przypadku powiązań pieszych na kierunku wschód-zachód. Dojście do centrum handlowego od strony zachodniej (od
przystanków tramwajowych) jest mało atrakcyjne z uwagi na niską jakość otoczenia.
Przez analizowany obszar przebiegają wydzielone ścieżki pieszo-rowerowe, które umożliwiają dojazd m.in. do Galerii Kazimierz z innych części miasta. W otoczeniu wejść do budynku
są zlokalizowane niezadaszone miejsca postojowe dla prywatnych rowerów. W odległości około
500 m, w pobliżu wybranych przystanków komunikacji miejskiej i Bulwarów Wiślanych, znajdują
się także stacje postojowe krakowskiego systemu rowerów miejskich „Wavelo”.479
PODSUMOWANIE

Rys. 39. Schemat zagospodarowania terenów w rejonie centrum handlowego „Galeria Kazimierz”.
Opracowanie własne. Stan na 04.2019.

478 Wprowadzony zakaz handlu w niedziele nie wpłynął znacząco na omawiane powiązania przestrzenne, ponieważ
przejście piesze przez wnętrze centrum handlowego pomiędzy ul. Rzeźniczą a ul. Podgórską nie jest zamykane w tym okresie.
Dostępność ograniczają natomiast określone godziny otwarcia Galerii Kazimierz.
479 Stan na 2019 r. Od 2020 r. w miejscu stacji krakowskiego systemu rowerów miejskich zlokalizowano miejsca postojowe dla hulajnóg elektrycznych.
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„Galeria Kazimierz” jest jednym z pierwszych centrów handlowych w Krakowie, które
powstało w ramach rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Formalnie łączy obiekt nowoczesny z kameralną zabudową historyczną dawnej Rzeźni Miejskiej, adaptowaną dla celów handlowo-usługowych.
Od czasu budowy „Galerii Kazimierz” nastąpiły znaczące przekształcenia otaczających
terenów. Oddano do użytku zarówno pojedyncze obiekty jak i zespoły budynków o funkcji
mieszkaniowej, usługowej i biurowej. Nowo realizowana zabudowa charakteryzuje się wysoką
jakością estetyczną, co wpływa na poprawę atrakcyjności zagospodarowania zaniedbanych dotychczas dawnych terenów przemysłowych. Dodatkowo prowadzone są działania na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej. Sekwencja nowo urządzonych przestrzeni publicznych,
z których szczególne znaczenie kompozycyjne mają kameralne wnętrza pomiędzy historycznymi budynkami jest przyjazna pieszym. Wybudowanie parkingu wielopoziomowego, zamiast
parkingu naziemnego, umożliwiło stworzenie stref przeznaczonych głównie dla ruchu pieszego
i rowerowego. Należy jednak zauważyć, że mała różnorodność zieleni oraz brak dostępności
usług z zewnątrz, obniża jakość przestrzeni w sąsiedztwie „Galerii Kazimierz”. Wykonane w połowie 2019 roku zagospodarowanie placu przed obiektem w dużym stopniu podniosło atrakcyjność terenu. Centrum handlowe jest wpisane w układ kompozycyjny miasta i stanowi lokalną
dominantę kubaturową.
Dostępność piesza i rowerowa „Galerii Kazimierz” jest dobra. Dzięki układowi wejść
i wewnętrznych alej, centrum handlowe uzupełnia system głównych ciągów pieszych, wiążąc
przestrzeń publiczną miasta. Dostępność transportem indywidualnym można określić jako dobrą. Transport zbiorowy charakteryzuje średnia dostępność, pomimo lokalizacji w obszarze
śródmiejskim, z uwagi na odległość przystanków transportu zbiorowego.
Można stwierdzić, że powstanie centrum handlowego wpłynęło na zmianę funkcji analizowanego terenu i dalszy rozwój zabudowy. Realizacja „Galerii Kazimierz” była pierwszym etapem przekształceń terenów przemysłowych w rejonie obecnej ul. Rzeźniczej, po którym nastąpił rozwój zarówno ilościowy, jak i jakościowy struktury miejskiej w tym obszarze.
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Tabela 26. KARTA PRZYKŁADU: CENTRUM HANDLOWE „GALERIA KAZIMIERZ”

PRZEMIANY

DANE
OGÓLNE

CENTRUM HANDLOWE „GALERIA KAZIMIERZ”
LOKALIZACJA

obszar śródmiejski

DATA REALIZACJI

2005

KIERUNEK ROZWOJU STRUKTURY URBANISTYCZNEJ

rewitalizacja dawnych terenów poprzemysłowych, powstanie wielofunkcyjnej tkanki miejskiej: nowe inwestycje usługowe, biurowe, mieszkaniowe, urządzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych

STRUKTURA
różnorodne układy przestrzenne, głównie: kwartałowy półotwarty,
SĄSIADUJĄCEJ ZA- kwartałowy otwarty i układ o wolnej kompozycji
BUDOWY
nowe zespoły zabudowy kwartałowej, pojedyncze „plomby” w istniejącej zabudowie

DOSTĘPNOŚĆ

PRZESTRZEŃ

GŁÓWNE FUNK- mieszkaniowa wielorodzinna, usługi podstawowe, handel, biura, hotel,
CJE SĄSIADUJĄCEJ prywatne centra medyczne, stacja benzynowa
ZABUDOWY
PRZESTRZENIE
PUBLICZNE

plac, ciągi piesze: chodniki przyuliczne (głównie),
tereny zieleni niezwiązane z ruchem kołowym, ozdobne skwery
mała architektura, meble miejskie

TERENY ZIELENI

zieleń miejska, trawniki, zieleń osiedli, aleje drzew, zieleń cmentarna,
bulwary nadrzeczne

ELEWACJE

przewaga nieaktywnych elewacji centrum handlowego, aktywne elewacje w historycznej zabudowie

WALORY
KOMPOZYCYJNE

czytelne osie kompozycyjne
czytelny układu kompozycyjny otaczającej zabudowy
centrum handlowe jako subdominanta kubaturowa na osi kompozycyjnej, wpisana w otoczenie
drobnoskalowe, kontrastujące, historyczne zabudowania dawnej Rzeźni
Miejskiej jako element kompozycyjny i element tożsamości miejsca

TRANSPORT
INDYWIDUALNY

dostępność dobra (ze względu na bliskość układu drogowego)
wbudowany parking wielopoziomowy
strefa dostaw wewnętrzna i zewnętrzna

TRANSPORT
ZBIOROWY

dostępność średnia;
komunikacja tramwajowa (główna) i autobusowa;
przystanki komunikacji miejskiej w zasięgu pieszym 580 - 610 m, odjazdy
średnio co 2-4 minuty (stan na dzień 29.05.2019 r.)

DOSTĘPNOŚĆ
3 wejścia z 2 stron centrum handlowego – układ dwustronny
PIESZA I ROWE- zachowanie ciągłości głównych traktów pieszych
ROWA
miejsca parkingowe dla rowerów, sieć ścieżek rowerowych w otoczeniu
najbliższe stacje rowerów miejskich „Wavelo” w zasięgu 500 – 550 m
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4.4.2 CENTRUM HANDLOWE „KROKUS”
I. CHARAKTERYSTYKA
I. A. Dane ogólne
Tabela 27. Dane charakterystyczne centrum handlowego „Krokus”
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
PROJEKTANT
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA PRCH
FUNKCJE
GENERACJA

1997
Dzielnica XV Mistrzejowice, strefa zurbanizowana
Tereny niezabudowane (rolnicze), bazy transportowe i magazyny
Ingarden & Ewý480
33 705,00
27 000
Tradycyjne centrum handlowe – galeria handlowa
Handel, gastronomia, drobne usługi481
I

Źródło: opracowanie własne.

I. B. Analiza lokalizacji centrum handlowego w strukturze miasta
Centrum handlowe „Krokus” znajduje w obszarze zurbanizowanym, w południowo-zachodniej części Dzielnicy XV Mistrzejowice. Obiekt zlokalizowany jest w północno-wschodnim
fragmencie miasta, w promieniu około 4,3 km od Rynku Głównego (Rys. 40). Obszar analiz leży
na styku 3 krakowskich dzielnic: Dzielnicy XV Mistrzejowice, Dzielnicy III Prądnik Czerwony
i Dzielnicy XIV Czyżyny.

Rys. 40. Analiza lokalizacji obszaru centrum handlowego „Krokus” w strukturze miasta.
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym (źródło podkładu: www.geoportal.gov.pl, dostęp: 09.07.2019 r.).

480
481

http://www.iea.com.pl/lista_projektow.php?lang=1 (dostęp: 11.03.2019).
Są to m.in.: optyk, fryzjer, kantor, serwis samochodowy.
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W obszarze analiz znajdują się wielorodzinne osiedla mieszkaniowe z drugiej połowy XX
wieku, uzupełniane współczesną zabudową mieszkaniową i usługową oraz Lotniczy Park Kulturowy na terenie dawnego lotniska w Czyżynach z zachowanym fragmentem pasa startowego,
ruinami hangarów oraz odrestaurowanymi obiektami. Dalej jest zlokalizowane pasmo usług
o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, obejmujące m.in. Krakowski Park Technologiczny,
Lotniczy Park Kulturowy czy kampus Politechniki Krakowskiej w Czyżynach. Centrum handlowe
mieści się w kompleksie wielofunkcyjnym otoczonym ruchliwymi ulicami.
I. C. Analiza rozwoju w ujęciu historycznym
Rejon, w którym dziś mieści się centrum handlowe „Krokus” stanowił przed laty część
dawnej wsi Prądnik Czerwony, od której pochodzi nazwa obecnej Dzielnicy III. Po 1257 roku
w ramach lokacji wsi wytyczono ulicowe centrum zabudowy wzdłuż obecnej ul. Dobrego Pasterza.482 W niedalekim sąsiedztwie znajdowały się inne historyczne miejscowości.483
Na przełomie XIX i XX wieku pobliskie tereny były miejscem stacjonowania jednostek
wojskowych. Funkcja ta utrzymuje się częściowo do dziś. 484 W 1912 roku powstało wojskowe
lotnisko Rakowice – Czyżyny.485 Po II wojnie światowej okolice obecnego centrum handlowego
„Krokus” nie były zabudowane. Aż do połowy lat 60. XX wieku przeważały tam tereny otwarte,
z nielicznymi, niewielkimi budynkami. Likwidacja lotniska i rozbudowa Kombinatu Metalurgicznego oraz związane z tym zapotrzebowanie na funkcję mieszkaniową, doprowadziły do realizacji nowych osiedli i dalszych przekształceń przestrzennych tego rejonu. W latach 60. i 70.
powstały m.in. osiedla: Tysiąclecia, Złoty Wiek i Prądnik Czerwony. W tym czasie na obszarze
dzisiejszego centrum handlowego znajdowały się bazy transportowe i kompleksy magazynowe.
Począwszy od lat 80. XX wieku rozwijano układ komunikacyjny, w sąsiedztwie powstała m.in.
al. Gen T. Bora-Komorowskiego czy ul. Izydora Stella-Sawickiego. Nadal jednak występowały
znaczne tereny zieleni, w tym obszary rolnicze (Rys. 14A).

482

„Encyklopedia Krakowa”, op. cit., s. 809.
Takie jak: Mistrzejowice, Bieńczyce, Rakowice, Prądniki Biały i Górka Narodowa.
484 Do dziś dnia w rejonie ul. E. Cieślewskiego mieści się 6. Batalion Dowodzenia.
485 Od lat 20. XX wieku zaczęło również pełnić rolę cywilną. Źródło: Miezian M., „Zapomniane Dziedzictwo Nowej
Huty. Czyżyny” Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017, s. 43.
483
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Tabela 28. Historia rozwoju rejonu centrum handlowego „Krokus”
WIEK

DATA

XII
XIII

1125-1126
po 1257 r.

XVI – XVII
II poł. XIX

I poł. XX

Pierwsze wzmianki o wsi Prądnik Czerwony
Lokacja wsi na prawie niemieckim

Zniszczenia wsi w wyniku działań wojennych
Przyłączenie ul. Dobrego Pasterza do sieci dróg fortecznych Twierdzy Kraków
pocz. XX wieku Budowa zespołu koszar austriackich
Utworzenie lotniska Rakowice-Czyżyny przez austriackie dowództwo wojskowe
1912
1926-1931 Lokalizacja dworca lotniczego w miejscu obecnego centrum handlowego „Krokus”
1931-1939
1941
1951
1963
1967-1973
lata 70.

II poł. XX

WYDARZENIE

Funkcjonowanie Aeroklubu Krakowskiego w miejscu obecnego c. h. „Krokus”
Przyłączenie wsi Prądnik Czerwony (północna część) do Krakowa
Przyłączenie Mistrzejowic do Krakowa
Likwidacja lotniska Rakowice – Czyżyny
Powstanie Muzeum Lotnictwa Polskiego
Budowa osiedli Tysiąclecia i Złotego Wieku, proj. prof. W. Cęckiewicz z zespołem
Rozwój kampusu Politechniki Krakowskiej – powstanie domów studenckich PK w Czyżynach, proj. T. i M. Mańkowscy

1974-1986
1979-1988
1980

Powstanie osiedla Prądnik Czerwony - część południowa i zachodnia
Powstanie osiedla Prądnik Czerwony- część północna i wschodnia
Budowa Wydziału Mechanicznego w Czyżynach, proj. W. Cęckiewicz z zespołem

lata 80. i 90.

Rozbudowa układu komunikacyjnego: budowa ul. Izydora Stella-Sawickiego, ul. Strzelców
oraz rozbudowa ulic głównych i zbiorczych

1988
1991
1992
~ 1988/1992

Powstanie os. Oświecenia
Utworzenie osobnej dzielnicy - Dzielnica III Prądnik Czerwony
Projekt utworzenia Lotniczego Parku Kulturowego, proj. Instytut Architektury Krajobrazu
Politechniki Krakowskiej pod kier. prof. Marii Łuczyńskiej-Bruzdy
Budowa al. Gen. T. Bora-Komorowskiego

Powstanie centrum handlowego „Krokus”
1997
Opracowanie własne na podstawie: „Encyklopedia Krakowa”, op. cit.; Niemiec M., Drożdż M., „Zwierzyniec Zaprasza – Rakowice”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017; http://www.mistrzejowice24.pl/informacje/historia-mistrzejowic/
(dostęp: 20.03.2019); http://www.sarp.krakow.pl/sd/om/015/index.html (dostęp: 11.03.2019); https://poznan.fotopolska.eu/Krakow/WszystkieZdjecia/d352,Dzielnica_III_Pradnik_Czerwony,16,40.html?f=397538-foto (dostęp: 11.03.2019);
http://www.muzeumlotnictwa.pl/muzeum/pl/lotniczy-park-kulturowy/ (dostęp: 10.09.2019); Kopeć M., op. cit.
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II. PRZEMIANY
II. A. Analiza zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru

Rys. 41. Analiza przemian funkcjonalno-przestrzennych wybranego obszaru na przełomie XX/XXI wieku.
A. Stan przed budową centrum handlowego – lata 70./80. XX wieku, B. Budowa centrum handlowego – 1997 r.,
C. Stan istniejący – 2019/2020 r.
Opracowanie własne na podstawie materiałów historycznych i badań terenowych na podkładzie satelitarnym
(źródło podkładu: www.geoportal.gov.pl, dostęp: 09.07.2019).
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II. B. Analiza rozwoju nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego
Tabela 29. Kalendarium realizacji nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego "Krokus" XX/XXI w.
DATA
1997
1998
2000
2001
2002

2003
2005
2006
2007
2006/2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012/2013
2013

2014

2015

200

WYDARZENIE
Powstanie centrum handlowego „Krokus”
Budowa hipermarketu „Obi” przy al. Gen. T. Bora-Komorowskiego
Utworzenie Krakowskiego Parku Technologicznego w Czyżynach (SSE)
Budowa Parku Wodnego przy ul. Dobrego Pasterza
Oddanie do użytkowania Multikina przy ul. Dobrego Pasterza
Uzyskanie WZiZT dla nowego projektu Lotniczego Parku Kulturowego
Budowa osiedla jednorodzinnego wraz z budynkiem mieszkaniowym wielorodzinnym, ul. Anczyca
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Reduta
Powstanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pilotów 71b
Budowa Osiedla Akademickiego – etap I
Powstanie budynku handlowego przy ul. Dobrego Pasterza 122a
Oddanie do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pilotów 81
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Załuskich 46 – 48
Powstanie „Rondo Business Park” przy ul. Lublańskiej, proj. Ingarden & Ewy Architekci – etap I
Budowa Osiedla Akademickiego – etap II
Budowa osiedla Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Kwatera” po stronie południowej
al. Gen. T. Bora-Komorowskiego
Powstanie „Rondo Business Park” przy ul. Lublańskiej, proj. Ingarden & Ewy Architekci – etap II
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Załuskich 49, 50, 51
Realizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Słoneckiego 4
Oddanie do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Bohomolca/ks. Jancarza 56, 57
Powstanie Hotelu Swing przy ul. Dobrego Pasterza 124
Realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Enklawa Prądnika”
Oddanie do użytkowania serwisu samochodowego „Norauto”
Budowa zespołu biurowego „Quattro Business Park” przy al. Gen. T. Bora-Komorowskiego, proj. Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates – etap I
Realizacja budynku wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulic: Słoneckiego i Strzelców
Budowa zespołu biurowego „Quattro Business Park” – etap II
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Akacjowy Dom” przy ul. Bohomolca
Oddanie do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Apartamenty Reduta”
Realizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Dobrego Pasterza 1, 11
Budowa zespołu mieszkaniowego „Apartamenty Kaskada” przy ul. Dobrego Pasterza – etap I
Oddanie do użytkowania budynku wielorodzinnego przy ul. Dobrego Pasterza 3
Powstanie zespołu budynków mieszkalnych „Oaza” przy ul. Marchołta – I etap
Realizacja zespołu budynków wielorodzinnych „Osiedle Familijne” przy ul. Dobrego Pasterza – etap I
Rozbudowa obiektu przy ul. Dobrego Pasterza 122a i powstanie budynku handlowego „Biedronka”
Budowa zespołu biurowego „Quattro Business Park” – etap III
Budowa zespołu biurowego „Quattro Business Park” – etap IV
Powstanie pawilonu handlowego „Krokus” – „Toys R Us”
Oddanie do użytkowania budynku wielorodzinnego przy ul. F. Kniaźnina
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Akacjowy Dom Wieża”, ul. Bohomolca
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Bohomolca/ks. Jancarza 58
Realizacja zespołu budynków wielorodzinnych „Osiedle Familijne” przy ul. Dobrego Pasterza – etap II
Oddanie do użytkowania budynku wielorodzinnego przy ul. Dobrego Pasterza 5
Budowa zespołu wielorodzinnego „Prądnik Park” – etap I
Budowa zespołu wielorodzinnego „Osiedle Reduta” – etap I
Budowa zespołu biurowego „Quattro Business Park” – etap V
Realizacja zespołu budynków wielorodzinnych „Osiedle Familijne” przy ul. Dobrego Pasterza – etap III
Powstanie zespołu mieszkaniowego „Apartamenty Kaskada” przy ul. Dobrego Pasterza – etap II

2016

2017

2018

Realizacja budynku biurowego COMARCH 6
Powstanie zesp. mieszkaniowego „Słowiańskie Wzgórze” przy skrzyżowaniu ulic: Kwartałowej i Marchołta
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Pod Kasztanami”
Oddanie do użytkowania budynku wielorodzinnego „Orzechowy Dom”
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, ul. Reduta 44-46
Budowa zespołu wielorodzinnego „Prądnik Park” – etap II
Budowa zespołu wielorodzinnego „Osiedle Reduta” – etap II
Oddanie do użytkowania budynku biurowego „Astris”
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych „Oaza” przy ul. Marchołta – II etap
Powstanie centrum handlowego „Serenada”
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Reduta/Bohomolca 48
Powstanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Ułanów 60
Oddanie do użytkowania budynku biurowego COMARCH 7
Oddanie do użytkowania budynku wielorodzinnego przy ul. Dobrego Pasterza 7
Budowa zespołu wielorodzinnego „Osiedle Reduta” – etap III
Budowa osiedla „#dobrego” przy ul. Dobrego Pasterza – etap I
Oddanie do użytku estakady nad al. Gen. T. Bora Komorowskiego przy C. H. „Serenada”
Powstanie budynku wielorodzinnego „Słowiańskie Wzgórze 2” przy ul. Marchołta 3
Budowa „Tertium Business Park” przy ul. Lublańskiej, proj. Biuro Rozwoju Krakowa – etap I
Budowa Osiedla Akademickiego – etap III

2019

Realizacja osiedla „#dobrego” przy ul. Dobrego Pasterza – etap II
Wyburzenie budynków magazynowych w sąsiedztwie hotelu „Swing”
Oddanie do użytkowania zespołu budynków mieszkalnych „Oaza” przy ul. Marchołta – etap III
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Reduta 42 C, D
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Reduta 40, 40 A, B, C
Powstanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Reduta 26, 28
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Reduta 21
Oddanie do użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej

2020

Powstanie „Tertium Business Park” przy ul. Lublańskiej – etap II
Realizacja zespołu mieszkaniowego „Apartamenty Kaskada” przy ul. Dobrego Pasterza – etap III
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Reduta 42, 42A, 42B, 44
Oddanie do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul Ułanów 64 D
Budowa Osiedla Akademickiego – etap IV
Budowa „Tertium Business Park” przy ul. Lublańskiej – etap III – w trakcie realizacji
Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Dobrego Pasterza 201 – w trakcie realizacji
Budowa wielorodzinnego budynku „Lublańska Park” – w trakcie realizacji
Osiedle „Domosfera" – planowane
Małopolskie Centrum Nauki – planowane

Opracowanie własne – stan na 01.2021 r., na podstawie: https://www.urbanity.pl/malopolskie/krakow (dostęp: 11.03.2019), https://rynekpierwotny.pl/ (dostęp: 11.03.2019), https://investmap.pl/miasto/krakow (dostęp: 15.07.2019) oraz analizy archiwalnych zdjęć satelitarnych; Wdowiarz-Bilska M., „Park technologiczny jako element struktury przestrzennej miasta”, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2007.
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II. C. Analiza rodzaju i lokalizacji nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego

Rys. 42. Analiza lokalizacji nowych inwestycji w rejonie c. h. „Krokus".
Stan na 01.2021 r. Opracowanie własne na podkładzie Google Maps (dostęp: 09.07.2019).

202

Początkiem przemian analizowanego obszaru była realizacja w 1997 roku hipermarketu
„Geant”, zgodnie z Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z 1994
roku, w którym teren ten przeznaczono pod funkcje usługowe. W tym samym czasie w sąsiedztwie powstały: market „Obi”, Park Wodny i Multikino (Rys. 41B). Od początku XXI wieku wyżej
wymienione tereny podlegały dalszemu przekształcaniu, w szczególności dotychczasowa zabudowa. Powstały obiekty głównie komercyjne o funkcji usługowej, biurowej, a także pojedyncze
założenia mieszkaniowe wielorodzinne. Wybudowano nowy układ dróg lokalnych i dojazdowych. Teren w otoczeniu galerii handlowej stał się ogólnomiejskim centrum usługowym wydzielonym arteriami drogowymi od otaczających go dużych osiedli mieszkaniowych. W 2017
roku w sąsiedztwie „Krokusa” powstało kolejne centrum handlowe – „Serenada”. Jego budowa
wiązała się z realizacją estakady na osi N-S.486 W ostatnim roku zakończono inwestycje kolejnych
obiektów wielorodzinnych i biurowych.487 W planach jest powiązanie w jeden zespół architektoniczny centrów handlowych „Krokus” i „Serenada” wraz z wykonaniem garażu wielopoziomowego oraz tunelu drogowego.488
Strukturę zabudowy w otoczeniu centrum handlowego „Krokus” charakteryzuje układ
przestrzenny o otwartej kompozycji. Przeważają obiekty wolnostojące, w tym wielkopowierzchniowe. Wymienić należy również kompleksy mieszkaniowe wielorodzinne oraz biurowe tworzące układy kwartałowe półotwarte. Większość budynków pełni funkcje usługowe o charakterze komercyjnym. Obszar wielofunkcyjny otaczają duże osiedla wielorodzinne o układzie blokowym. Występuje również zabudowa jednorodzinna, głównie wolnostojąca oraz szeregowa.
Przekształcenia analizowanego obszaru, prowadzone zgodnie z założeniami SUiKZP
z 2003 i 2010 roku, zostały poprzedzone realizacją centrum handlowego „Krokus”. W efekcie
powstała wielofunkcyjna tkanka miejska o przewadze funkcji usługowych o znaczeniu regionalnym i ogólnomiejskim (Rys. 41C).

486 Realizacja estakady między al. Gen. T. Bora-Komorowskiego i ul. F. Bohomolca była warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę centrum handlowego „Serenada”.
487 Stan na 01.2021 r.
488 „Pozwolenia budowlane 2019r: Rozbudowa i przebudowa Centrum Handlowego "Krokus" w tym o garaż wbudowany, budowa tunelu drogowego, budowa garażu wielopoziomowego oraz przebudowa Centrum Serenada (…) Przebudowa i
rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego - układu drogowego; Budowa, przebudowa i rozbudowa instalacji zewnętrznych: energetycznych SN, NN, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu na działkach nr 1/18,
1/19, 3/8, 3/9 oraz na części działek 1/12, 1/20, 3/4, 3/6, 22/1, 22/5 obr. 6 jedn. ewid. Nowa Huta”, źródło: https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config.json, dostęp: 22.03.2019 r.
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III. PRZESTRZEŃ
III. A. Analiza zagospodarowania przestrzeni nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego
1.

Zespoły mieszkaniowe
Fot. 234. Zespół mieszkaniowy „Apartamenty
Kaskada" – widok od strony zachodniej na
przestrzeń społeczną. Fot: autor, 2019.
Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 11 kondygnacjach. Budynki charakteryzuje obły kształt oraz wznoszący w kierunku północnym tarasowy układ.
Przestrzeń pomiędzy budynkami jest wygrodzona, dostępna tylko dla mieszkańców, co
przyczynia się do powstania bariery przestrzennej. Wnętrza kwartałów zabudowy są
urządzone z elementami małej architektury
i zielenią towarzyszącą.

Fot. 235. Osiedle „#dobrego" – widok od
strony zachodniej na przestrzeń społeczną.
Fot.: autor, 2019.
Osiedle „#dobrego” to kompleks 4 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych o 11 i 8 kondygnacjach. Budynki tworzą układ kwartałowy
półotwarty.
Przestrzeń wewnątrz kwartałów jest wygrodzona, dostępna tylko dla mieszkańców. Teren między budynkami jest urządzony z elementami małej architektury i zielenią towarzyszącą.

Fot. 236. „Osiedle Familijne" – widok od
strony zachodniej. Fot.: autor, 2019.
„Osiedle Familijne” to zespół 3 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych o 11 kondygnacjach, które tworzą dwa wnętrza urbanistyczne.
Przestrzeń między budynkami jest urządzona,
wyposażona w małą architekturę, plac zabaw
dla dzieci i zieleń towarzyszącą. Teren osiedla
jest wygrodzony. Ulica między „Osiedlem Familijnym” i osiedlem „#dobrego” jest wyłączona z ogólnego ruchu kołowego. Została
wyłożona eko kratką. Nasyp oraz ogrodzenia
pomiędzy osiedlami wzdłuż ulicy tworzą barierę przestrzenną i pogarszają jakość wizualną i funkcjonalną otoczenia.
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2.

Zabudowa usługowa i biurowa
Fot. 237. Hipermarket „Obi" – widok od
strony południowo-wschodniej. Fot.: autor, 2019.
1-kondygnacyjny,
wielkopowierzchniowy budynek handlowy. Przestrzeń od
strony południowej tworzy naziemny
parking. Od strony północnej przestrzeń
publiczna została ograniczona do chodnika. Elewacja północna wzdłuż ulicy jest
mało atrakcyjna, tworzy „nieaktywną”
ścianę. Brakuje terenów i elementów
zieleni. Od strony zachodniej, znajduje
się strefa techniczna. Teren ten jest oddzielony od zespołu biurowego wysokim
ogrodzeniem o konstrukcji ażurowej
z zielenią, uniemożliwiającym przejście.

Fot. 238. „Quattro Business Park"
i „Tertium Business Park” – widok od
strony północnej. Fot.: autor, 2019.
Przestrzeń publiczną między zespołami
biurowymi tworzy droga dojazdowa
z wydzielonymi chodnikami pieszymi
i zielenią towarzyszącą w postaci trawników, krzewinek i drzew. Brakuje miejsc
do siedzenia. Otaczające obiekty, tworzą
czytelną linię zabudowy, którą podkreśla
pas zieleni wzdłuż ulicy.

Fot. 239. „Quattro Business Park" – widok na naziemny parking między budynkami biurowymi, w tle biurowiec „Five”.
Fot.: autor, 2019.
W przestrzeni między budynkami „Quattro Business Park” dominują rozległe powierzchnie parkingowe, które tworzą
przestrzeń mało przyjazną dla pieszego.
Mimo istniejących parkingów podziemnych oraz wolnostojącego parkingu wielokondygnacyjnego naziemne miejsca
postojowe są zajęte. Budynek „Five”
o zaokrąglonych narożnikach powstał na
planie trójkąta, odbiegając od dotychczasowej linii zabudowy.
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Fot. 240. „Quattro Business Park" – widok na dziedziniec budynków A, B, C i D.
Fot.: autor, 2019.
Wewnątrz zespołu budynków A, B, C i D
stworzono przestrzeń społeczną, przeznaczoną głównie dla pracowników biur.
Jest ona również dostępna dla osób z zewnątrz, chociaż wejście do niej nie jest
oczywiste. Powstałe wnętrze urbanistyczne jest atrakcyjnie urządzone z elementami małej architektury i zieleni.
Wejścia z różnych stron sprawiają, że
przestrzeń ta łączy się z otaczającymi ciągami pieszymi, tworząc miejsce przyjazne dla pieszych. Otoczenie 14-kondygnacyjnymi budynkami z 4 stron sprawia
uczucie przytłoczenia. Otaczające budynki odznaczają się współczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. W przeszklonych elewacjach odbija się wewnętrzny dziedziniec.

Fot. 241. Park Wodny – widok na parking
przed budynkiem. Fot.: autor, 2019.
Budynek z kompleksem basenów i zjeżdżalniami wyprowadzonymi poza obrys
obiektu. Od strony północnej znajduje
się naziemny parking dla gości aquaparku oraz niewielki plac z fontanną oddzieloną od obiektu podjazdem. Wejście
do budynku jest zlokalizowane od strony
parkingu. W otoczeniu są umiejscowione
pojedyncze miejsca do siedzenia. Brakuje różnorodnej zieleni.
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Fot. 242. Hotel „Swing" – widok na teren
zieleni przynależny do hotelu. Fot.: autor, 2019.
Po wschodniej stronie hotelu „Swing”
znajduje się jedyny większy teren zieleni
w analizowanym obszarze koncentracji
usług. Jest to teren prywatny hotelu
i służy jako miejsce zabaw dla dzieci i rekreacji gości.
Przestrzeń trawnika, otoczona krzewami
i zielenią wysoką sprawia wrażenie kameralnego wnętrza. Brakuje elementów
małej architektury.

Fot. 243. Centrum handlowe „Serenada”
– widok od wschodniej strony centrum
handlowego „Krokus”. Fot.: autor, 2019.
4-kondygnacyjny obiekt. Wzdłuż elewacji budynku od strony zachodniej urządzono szerokie chodniki z różnorodną niską zielenią towarzyszącą. Można zauważyć brak zieleni wysokiej, jednak dzięki
temu zachowano atrakcyjny widok w kierunku południowym na pasma górskie.

Fot. 244. Centrum handlowe „Serenada"
– plac przed wejściem do budynku od
strony południowej. Fot.: autor, 2019.
Niewielki plac z miejscami do siedzenia
i miejscami postojowymi dla rowerów,
którym towarzyszą rachityczne formy
zieleni. Mikro przestrzeń, w pełni wybrukowana.
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III. B. Analiza przestrzeni publicznych i kompozycji

Rys. 43. Analiza przestrzeni publicznych i kompozycji w rejonie centrum handlowego „Krokus".
Opracowanie własne na podkładzie Google Maps. Stan na 04.2019.
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Elementy układu kompozycyjnego
W analizowanym obszarze trudno jednoznacznie wskazać wyraźną dominantę ze
względu na podobieństwo otaczających budynków pod względem wysokości i powierzchni.
Można wymienić lokalne dominanty w postaci obiektów biurowych (Fot. 245) wchodzących
w skład kompleksu „Quattro Business Park” oraz wieżowca „Rondo Business Park”, które posiadają 14 kondygnacji. Centra handlowe „Krokus” i „Serenada” stanowią lokalne subdominanty
ze względu na zajmowaną powierzchnię zabudowy. W ich sąsiedztwie zwraca uwagę akcent
urbanistyczny w postaci symbolu Multikina (Fot. 246).
Centrum handlowe „Krokus” znajduje się na zakończeniu jednej z uliczek, stając się przypadkowym zamknięciem osi widokowej na kierunku północ-południe. Jednocześnie stanowi barierę przestrzenną i widokową. Ulica o kierunku wschód-zachód, wzdłuż budynku c. h. „Krokus”,
dzięki wyraźnej linii zabudowy kreowanej przez jego jednorodną ścianę, wyznacza oś kompozycyjną, na zakończeniu której jest zlokalizowane c. h. „Serenada”. Zróżnicowanie wysokościowe
terenu sprawia, że z ulic o kierunku płn.-płd. otwiera się widok na południową część Krakowa
oraz widniejące w tle góry. Szczególnie jest to widoczne w przestrzeni pomiędzy centrami handlowymi „Krokus” i „Serenada” (Fot. 245). Występujące wzdłuż niektórych fragmentów ulic
szpalery drzew wydają się nie mieć znaczącej wartości kompozycyjnej. Okolice dawnego pasa
startowego lotniska „Rakowice-Czyżyny” stanowią miejsce widokowe, z którego są widoczne
obiekty kompleksu usługowo-biurowego, w tym centrum handlowe „Serenada”.
W analizowanym terenie można wskazać kilka barier przestrzennych i widokowych:
al. Gen. T. Bora-Komorowskiego – ze względu na odległość ponad 500 m między przejściami
pieszymi, centrum handlowe „Krokus” – brak możliwości przejścia w kierunku płn.-płd., ogrodzenie pomiędzy hipermarketem „Obi” a kompleksem biurowym „Quattro Business Park” –
brak możliwości przejścia w kierunku wschód-zachód oraz wygrodzone zespoły osiedli wielorodzinnych. Rejon ten stanowi miejsce koncentracji usług w wolnostojących obiektach. Większość
elewacji jest jednak nieaktywna – nie występują usługi dostępne z zewnątrz.

Fot. 245. Widok na lokalną dominantę – zabudowania „Quattro Business Park" od strony c. h.
"Krokus". Fot.: autor, 2019.

Fot. 246. Widok na pasma górskie od strony Multikina. Z lewej strony widoczny akcent urbanistyczny
w postaci symbolu Multikina. Fot.: autor, 2019.
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System przestrzeni publicznych
W analizowanym obszarze system przestrzeni publicznych tworzą: ciągi ulic, niewielkie
place i skwery przed wybranymi obiektami usługowymi i biurowymi (plac przed centrum handlowym „Serenada”, plac przed Parkiem Wodnym i dziedziniec zespołu biurowego „Quattro
Business Park”), ogólnodostępne tereny zieleni (Lotniczy Park Kulturowy, Park Zaczarowanej
Dorożki i teren zieleni wzdłuż wybranych odcinków potoku Sudół Dominikański), przestrzeni
otwartych wewnątrz kwartałów zespołów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (Rys. 43). Wokół
centrum handlowego „Krokus” większość terenu zajmują parkingi, a ciągi piesze są ograniczone
do chodników. W otoczeniu brakuje urządzonych przestrzeni publicznych, nie licząc placów
przed wejściami do centrum handlowego „Serenada”. Pierzeje wzdłuż chodników są nieaktywne, pozbawione dostępnych z zewnątrz usług w parterze.
W sąsiedztwie nie występują większe tereny zieleni urządzonej. Natomiast na obszarach
dalej położonych wyróżniają się: Lotniczy Park Kulturowy, zieleń nieurządzona wzdłuż potoku
Sudół Dominikański wraz z dawnym sadem przy ul. Naczelnej489 oraz Park Zaczarowanej Dorożki
(Tabela 30), które tworzą miejski korytarz ekologiczny. Lotniczy Park Kulturowy łączy okolice
al. Gen. T. Bora-Komorowskiego z centrum biznesowym Czyżyny, kampusem Politechniki
Krakowskiej i Krakowskim Parkiem Technologicznym. W sąsiedztwie centrum handlowego
„Serenada”, od strony wschodniej pozostał niezabudowany teren zieleni nieurządzonej o powierzchni około 0,5 ha.
Tabela 30. Ocena wartości przyrodniczych wybranych terenów zieleni.
OBSZAR
Obszar między ul. Dobrego Pasterza, Lublańską, Jurczaka i al.
Gen. T. Bora-Komorowskiego

WALORYZACJA TERENÓW ZIELENI
Tereny silnie zdewastowane

Teren sąsiadujący z centrum handlowym „Serenada” od
strony wschodniej
Lotniczy Park Kulturowy

Obszary przeciętne przyrodniczo oraz obszary cenne pod
względem przyrodniczym

Sudół Dominikański wraz z dawnym sadem przy ul Naczelnej

Obszary o najwyższym walorze przyrodniczym oraz obszary
cenne pod względem przyrodniczym
Obszary cenne pod względem przyrodniczym

Park Zaczarowanej Dorożki
Zieleń wokół osiedli mieszkaniowych

Obszary cenne pod względem przyrodniczym i obszary przeciętne przyrodniczo.

Obszary przeciętne przyrodniczo lub obszary silnie zdewastowane

Opracowanie własne na podstawie” MonitAir-Atlas – Mapa waloryzacji przyrodniczej Krakowa 2016”, udostępnionej na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP Miasta Krakowa, źródło: https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config_kios.json (dostęp: 20.07.2019).

489

Planowany jest w tym miejscu park. Źródło: https://zzm.krakow.pl/images/pliki/galeria/AKTUALNOSCI/Naczelna/Prezentacja%20park%20przy%20ul.%20Naczelnej.pdf, dostęp: 1.04.2019.
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III. C. Analiza urządzenia przestrzeni w sąsiedztwie centrum handlowego
Fot. 247. Parking przed centrum handlowym
„Krokus" – widok od strony al. Gen. T. BoraKomorowskiego. Fot.: autor, 2019.
Przestrzeń publiczna po południowej stronie
centrum handlowego pełni funkcję parkingu
o powierzchni prawie 1,5 ha. Brak wydzielonych ciągów pieszych, elementów małej architektury i zieleni sprawia, że teren ten jest
nieprzyjazny i mało atrakcyjny dla pieszych.
Dodatkowo stwarza barierę przestrzenną, potęgując problem braku przejścia w kierunku
osiedla po drugiej stronie al. Gen. T. Bora-Komorowskiego.

Fot. 248. Ciąg pieszy (dojście piesze) do południowego wejścia do centrum handlowego
„Krokus". Fot.: autor, 2019.
Pomiędzy centrum handlowym a parkingiem
po stronie południowej zlokalizowany jest
ciąg pieszy ograniczony do bardzo wąskiego
chodnika, oddzielonego od ulicy pachołkami.
Od strony centrum handlowego urządzono
pas zieleni ozdobnej o zróżnicowanej roślinności. Brakuje elementów małej architektury,
które zachęcałyby do odpoczynku lub zatrzymania w tym miejscu. Brak usług sprawia, że
elewacja południowa jest nieaktywna. Zieleń
pełni funkcję ozdobną. Przestrzeń średnio
atrakcyjna.

Fot. 249. Strefa techniczna centrum handlowego „Krokus” od strony zachodniej. Fot.:
autor, 2019.
Od strony zachodniej bezpośrednie otoczenie
centrum handlowego stanowi ulica dojazdowa z parkingiem strefy dostaw. Chodnik
pieszy przylega bezpośrednio do ścian budynku i jest oddzielony od ulicy pachołkami.
Po tej stronie znajduje się zewnętrzna strefa
dostaw. W sąsiedztwie mieści się serwis samochodowy „Norauto”. Obie elewacje są nieaktywne. Brakuje terenów zieleni oraz elementów małej architektury. Przestrzeń nieatrakcyjna i nieprzyjazna pieszym.
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Fot. 250. Droga dojazdowa pomiędzy centrum handlowym „Krokus" a hipermarketem
"Obi". Fot.: autor, 2019.
Ulicę otaczają wąskie pasy zieleni (krzewinki),
oddzielające budynek wraz z parkingiem od
chodnika. Na zakończeniu osi widokowej
znajdują się nowe osiedla mieszkaniowe o odmiennej formie architektonicznej względem
halowych budynków usługowych i handlowych. Elewacje obiektów usługowych i handlowych są monotonne, bez okien lub przeszkleń, które łączyłyby przestrzeń wewnętrzną z zewnętrzną.

Fot. 251. Strefa techniczna centrum handlowego „Krokus". Fot.: autor, 2019.
Od strony północno-zachodniej centrum handlowego jest zlokalizowany ogrodzony plac,
który służy jako podjazd do zewnętrznej
strefy dostaw. Nawierzchnia utwardzona jest
nieatrakcyjna. Przestrzeń ta jest niedostępna
i nieatrakcyjna. Brak form zieleni. Duża powierzchnia ogrodzona przyczynia się do
zwiększania bariery przestrzennej.

Fot. 252. Ulica między centrum handlowym
a Parkiem Wodnym. Fot.: autor, 2019.
Bezpośrednie otoczenie centrum handlowego od strony płn. stanowi ulica dojazdowa
z chodnikiem po obu stronach jezdni. Z tej
strony nie ma możliwości wejścia do centrum
handlowego. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa (aquapark, hotel) o zróżnicowanej formie. W otoczeniu brak elementów małej architektury. Incydentalna zieleń
ozdobna przy Parku Wodnym i hotelu Swing.
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Fot. 253. Ciąg pieszy pomiędzy centrami handlowymi „Krokus" i „Serenada". Fot.: autor,
2019.
Wzdłuż elewacji c. h. „Krokus” ciąg pieszy
zmarginalizowany został do wąskiego chodnika. Od strony c. h. „Serenada” urządzono
szeroki trakt pieszy z pasem zieleni wzdłuż
ścian obiektu handlowego. Brakuje elementów małej architektury. Na zakończeniu osi
widokowej znajduje się akcent urbanistyczny,
na tle odległej wysokiej zieleni osiedlowej.
Atrakcyjna nawierzchnia wybrukowana.

Fot. 254. Plac przed zachodnim wejściem do
centrum handlowego „Serenada" po stronie
wschodniej c. h. „Krokus”. Fot.: autor, 2019.
Niewielki plac z miejscami do siedzenia oraz
pojedynczymi, mobilnymi, niewielkimi formami zieleni i miejscami postojowymi dla rowerów. Teren ten jest urządzony. Ze względu
na różnicę wysokości terenu do wejścia do
obiektu prowadzą schody, które utrudniają
dostęp dla osób niepełnosprawnych. Brak zieleni wysokiej.

Fot. 255. Widok na c. h. „Krokus” od strony
c. h. „Serenada”. Fot.: autor, 2019.
Szeroki trakt pieszy z pasami zieleni towarzyszącej (trawniki). Jest to przestrzeń przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i rowerów. Obok, pomiędzy c. h. „Serenada” a c. h.
„Krokus” zlokalizowana jest stacja benzynowa. Przestrzeń (poza wydzielonym traktem
pieszym wzdłuż centrum handlowego) jest
dostosowana głównie dla ruchu samochodowego. Miejsce nie stwarza możliwości wypoczynku.
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IV. DOSTĘPNOŚĆ
IV. A. Analiza dostępności transportowej i pieszej

Rys. 44. Analiza powiązań transportowych w rejonie centrum handlowego „Krokus".
Opracowanie własne na podkładzie Google Maps. Stan na 04.2019.

214

IV.A.1

Transport indywidualny

Obszar centrum handlowego „Krokus” jest dostępny zarówno transportem indywidualnym, jak i zbiorowym. Dojazd prywatnym samochodem w skali miasta umożliwiają: dwujezdniowa droga główna ruchu przyspieszonego w ciągu al. Gen. T. Bora-Komorowskiego oraz
2 drogi klasy zbiorczej (ul. Lublańska i ul. Dobrego Pasterza). Centrum handlowe jest obsługiwane poprzez ulice klasy lokalnej oraz drogi wewnętrzne, na których w godzinach nocnych obowiązuje zakaz ruchu. Obsługę zapewniają: od południa – wjazd na parking wewnętrzny i zewnętrzny oraz postój taksówek, od zachodu i północy – zewnętrzna strefa dostaw.
„Krokus” posiada 2 parkingi, łącznie oferując 1100 miejsc postojowych: jeden w formie
wielopoziomowego obiektu przylegającego do budynku centrum handlowego (3 poziomy)
i drugi naziemny o powierzchni około 1,4 ha. Relatywnie duża powierzchnia i brak urządzonych
przejść pieszych sprawiają, że stanowi on barierę przestrzenną. W otoczeniu są zlokalizowane
inne parkingi, które przynależą do pozostałych obiektów usługowych. Część z nich, zwłaszcza
w strefie biurowej, jest dostępna wyłącznie dla pracowników tam zatrudnionych.
IV.A.2

Transport publiczny

Istnieje możliwość dojazdu do centrum handlowego za pośrednictwem publicznego
transportu autobusowego. Najbliższe przystanki miejskiej komunikacji autobusowej to:
•

Od strony południowej:
▪ „Jurczaka” – śr. odl. 380 m: 2 linie dzienne;
▪ „Bora-Komorowskiego” – śr. odl. 430 m: 5 linii dziennych.

•

Od strony północnej:
▪ „Park Wodny” – śr. odl. 600 m: 11 linii dziennych;
▪ „Os. Oświecenia” – śr. odl. 880 m: 11 linii dziennych. Przystanek ten jest słabo
dostępny ze względu na konieczność ominięcia centrum handlowego „Serenada” lub przejścia przez wewnętrzne pasaże handlowe.

Można zauważyć, że w przypadku centrum handlowego „Krokus” dostępność większej
liczby linii autobusowych wiąże się z gorszą dostępnością pieszą ww. przystanków. Istnieje możliwość krótszego dojścia do części z nich poprzez centrum handlowe „Serenada”, wymaga to
jednakże pokonania barier wysokościowych (schody, windy).
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Tabela 31. Charakterystyka wybranych przystanków komunikacji miejskiej, położonych najbliżej centrum handlowego „Krokus”. Stan na dzień 1.04.2019 r. 490

Nazwa przystanku
Odległość od centrum handlowego491 [m]
Liczba obsługiwanych relacji (linie dzienne)
Liczba pojazdów na godzinę w okresie popołudniowego szczytu komunikacyjnego w dzień powszedni
Średni interwał rozkładowy między pojazdami
w godzinach popołudniowego szczytu
komunikacyjnego [minuty]
Dyspozycyjność pojazdów492
Dostępność transportem zbiorowym493

Przystanek autobusowy
„Os. Oświecenia” „Park Wodny” „Jurczaka” (nż.) „Bora-Komoroww kierunku
w kierunku
w kierunku
skiego” w kierunku
Wiślicka
Wiślicka centrum miasta
centrum miasta
840

610

270

300

8

11

2

5

18

32

8

21

3,3

1,9

7,5

2,9

nieakceptowalna

akceptowalna

+/-

+

akceptowalna
+/-

akceptowalna
+/-

Opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie.

Zaledwie jeden przystanek („Bora Komorowskiego”) zapewnia dobrą dostępność centrum handlowego ze względu na bliskość położenia i akceptowalną dyspozycyjność pojazdów
transportu publicznego. Z kolei dojście do przystanków przy ul. Dobrego Pasterza, które obsługują większą liczbę linii autobusowych jest mniej komfortowe z uwagi na relatywnie duży dystans (pow. 600 m). Wobec powyższego dostępność transportem zbiorowym można określić
jako średnią, biorąc pod uwagę akceptowalną dyspozycyjność pojazdów i ograniczoną liczbę
dogodnie usytuowanych przystanków.
IV.A.3

Ciągi pieszo-rowerowe

Główne ciągi piesze w otoczeniu centrum handlowego stanowią przyuliczne chodniki.
Dostęp pieszy do budynku umożliwiają 2 wejścia – oba zlokalizowane od strony naziemnego
parkingu (dostęp jednostronny). Przestrzeń półpubliczna w formie alejek handlowych wewnątrz obiektu nie uzupełnia systemu powiązań pieszych. Galeria handlowa „Krokus” tworzy
w tym przypadku barierę przestrzenną ze względu na jednostronne usytuowanie wejść.
Przez analizowany obszar przebiega kilka ścieżek rowerowych. Jednak ich ciągłość nie
jest zachowana – stanowią one oddzielne odcinki (Rys. 44). Przy wejściach do centrum handlowego są usytuowane niezadaszone miejsca postojowe dla prywatnych rowerów. W pobliżu
znajdują się także 4 stacje rowerów miejskich „Wavelo”, najbliższe przy północnym wejściu do
centrum handlowego „Serenada”. Pozostałe są rozmieszczone w sąsiedztwie kompleksów biurowych i zespołów mieszkaniowych.

490 Dane na podstawie strony internetowej

https://jakdojade.pl/krakow/trasa/?stopsLayer=true (dostęp: 1.04.2019).
Odległość mierzona od najbliższego wejścia do danego centrum handlowego. Na podstawie badań innych autorów, w niniejszej pracy przyjęto, że zadowalająca odległość piesza wynosi do 400 m. „Według wielu badań, akceptowalny dystans pieszy dla większości ludzi w zwykłych codziennych sytuacjach okazuje się wynosić około 400 do 500 metrów.” Źródło:
Gehl J., op. cit., s. 137.
492 Dyspozycyjność – „dostępność pojazdu w danym czasie i miejscu” (Rudnicki A., op. cit., s. 21) określona na podstawie interwałów rozkładowych między pojazdami. Autorka przyjęła następujące kryteria oceny dyspozycyjności: akceptowalna (interwał ≤ 5 minut), nieakceptowalna (interwał > 5 minut). Kryteria przyjęto na podstawie badań przeprowadzonych
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni dotyczących preferencji komunikacyjnych mieszkańców Gdyni z 2018 r. w aspekcie
czasu oczekiwania na pojazd - „Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni 2018 r.”, ZKM, Gdynia, 2019 r.,
s. 11, źródło: https://zkmgdynia.pl/files/Pliki%20do%20pobrania%20-%20inne/Preferencje%20i%20zachowania%20komunikacyjne%20mieszka%C5%84c%C3%B3w%20Gdyni%202018.pdf, dostęp: 29.05.2019 r.
493 Ocena dostępności: dobra (+): odległość ≤ 400 m i dyspozycyjność = akceptowalna; średnia (+/-): odległość ≤ 400
m lub dyspozycyjność = akceptowalna; słaba (-): odległość > 400 m i dyspozycyjność = nieakceptowalna.
491
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PODSUMOWANIE

Rys. 45. Schemat zagospodarowania terenów w rejonie centrum handlowego „Krokus”.
Opracowanie własne. Stan na 04.2019.

„Krokus” jest jednym z pierwszych centrów handlowych, jakie powstały w Krakowie.
Został wybudowany w 1997 roku na terenie poprzemysłowym i magazynowym, związanym
z usługami uciążliwymi. Jego budowa wpłynęła na intensyfikację rozwoju otaczającego obszaru.
Stopniowo pojawiała się zabudowa usługowa i handlowa, a od około 2008 roku także biurowa
i mieszkaniowa wielorodzinna. Współcześnie realizowane w tym rejonie inwestycje charakteryzują się wysokiej jakości architekturą i zauważalną troską o ich otoczenie. Planowane dalsze
przekształcenia zakładają połączenie centrów handlowych „Krokus” i „Serenada”.
W rejonie galerii handlowej obecne są niewielkie, pojedyncze przestrzenie publiczne,
nietworzące czytelnej i atrakcyjnej sieci powiązań. Trakty piesze są związane głównie z chodnikami wzdłuż jezdni lub wielkopowierzchniowymi parkingami. Centrum handlowe stanowi barierę kompozycyjno-funkcjonalną i z uwagi na położenie wejść dostosowane jest głównie dla
klientów zmotoryzowanych.
Dostępność transportem indywidualnym jest dobra, natomiast transportem zbiorowym
można określić jako średnią. Z uwagi na jednostronny układ wejść do obiektu i brak ciągłości
ścieżek rowerowych centrum handlowe cechuje się słabą dostępnością dla pieszych i rowerzystów.
W przypadku c. h. „Krokus” nastąpił znaczący rozwój ilościowy terenów, przy niewielkim
rozwoju jakościowym. Powstała wielofunkcyjna tkanka miejska z przewagą usług komercyjnych.
Budowa tego obiektu zapoczątkowała proces przemian analizowanego obszaru.
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Tabela 32. KARTA PRZYKŁADU: CENTRUM HANDLOWE „KROKUS"

PRZEMIANY

DANE
OGÓLNE

CENTRUM HANDLOWE „KROKUS”
LOKALIZACJA

obszar zurbanizowany

DATA REALIZACJI

1997

KIERUNEK ROZWOJU STRUKTURY
URBANISTYCZNEJ

przekształcenie zabudowy baz transportowych, magazynowej, zagospodarowywanie dawnych terenów podmiejskich, powstanie wielofunkcyjnej tkanki miejskiej w oparciu o funkcje komercyjne, modernizacja połączeń drogowych

STRUKTURA
głównie zabudowa wolnostojąca, w tym handlowa wielkopowierzchSĄSIADUJĄCEJ ZA- niowa, kompleksy zabudowy biurowej, zespoły zabudowy mieszkanioBUDOWY
wej o układzie kwartałowym półotwartym, współcześnie realizowane
obiekty o wysokiej jakości architektury
GŁÓWNE FUNKCJE handel, gastronomia, biura, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
SĄSIADUJĄCEJ ZA- stacja benzynowa, serwis samochodowy
BUDOWY
brak urządzonych przestrzeni publicznych
ciągi piesze: chodniki przyuliczne (głównie), place przed wejściem do
obiektów usługowo-handlowych i biurowych
mała ilość terenów i form zieleni, głównie zieleń towarzysząca komunikacji, w otoczeniu Lotniczy Park Kulturowy
pojedyncze meble miejskie przed wejściami do obiektów usługowohandlowych

OGÓLNODOST.
TERENY ZIELENI

zieleń incydentalna: zieleń miejska towarzysząca komunikacji, niewielkie trawniki, sporadyczne szpalery drzew

ELEWACJE

nieaktywne elewacje centrum handlowego

WALORY
KOMPOZYCYJNE

brak czytelnych osi kompozycyjnych
brak czytelnego układu kompozycyjnego otaczającej zabudowy
centrum handlowe jako subdominanta kubaturowa i bariera przestrzenna
otaczające arterie jako bariery przestrzenne

TRANSPORT
INDYWIDUALNY

dostępność dobra (ze względu na występowanie powiązań drogowych z różnych części miasta)
wbudowany parking wielopoziomowy i zewnętrzny parking naziemny
strefa dostaw zewnętrzna

DOSTĘPNOŚĆ

PRZESTRZEŃ

PRZESTRZENIE
PUBLICZNE

TRANSPORT ZBIO- dostępność średnia;
ROWY
komunikacja autobusowa;
przystanki komunikacji miejskiej w zasięgu pieszym 270 - 840 m, odjazdy średnio co 2-4 minuty (stan na dzień 1.04.2019 r.)
DOSTĘPNOŚĆ
2 wejścia od strony południowej c. h. – układ jednostronny
PIESZA I ROWE- brak ciągłości głównych traktów pieszych
ROWA
miejsca parkingowe dla rowerów, sieć ścieżek rowerowych w otoczeniu (brak zachowania ciągłości ścieżek rowerowych)
najbliższe stacje rowerów miejskich „Wavelo” w zasięgu 400–450 m
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4.4.3 CENTRUM HANDLOWE „NOWE CZYŻYNY”
I. CHARAKTERYSTYKA
I. A. Dane ogólne
Tabela 33. Dane charakterystyczne centrum handlowego „Nowe Czyżyny”
DATA REALIZACJI (DATA MODERNIZACJI)
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
PROJEKTANT
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA PRCH
FUNKCJE
GENERACJA

2002 (2017)
Dzielnica XIV Czyżyny, strefa zurbanizowana
Tereny niezabudowane (ogródki działkowe)
Asymetria 44494
35 410,99
30 500
Tradycyjne centrum handlowe – galeria handlowa
Handel, gastronomia, drobne usługi495
II

Źródło: opracowanie własne.

I. B. Analiza lokalizacji centrum handlowego w strukturze miasta
Centrum handlowe „Nowe Czyżyny”496 jest zlokalizowane w rejonie zurbanizowanym,
w północno-wschodniej części Dzielnicy XIV Czyżyny. Obszar analiz leży na styku 3 krakowskich
dzielnic: Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Obiekt
jest położony we wschodnim fragmencie miasta, w odległości około 6 km od Rynku Głównego
oraz 1,5 km od centrum Nowej Huty. Mieści się na terenach pomiędzy chronionym układem
„starej” Nowej Huty a pasmem usług ogólnomiejskich oraz przestrzeni publicznych związanych
z Parkiem Lotników i osiedlami przeważnie z lat 70. i 80. XX wieku, uzupełnianych współczesną
zabudową (Rys. 46).

Rys. 46. Analiza lokalizacji obszaru centrum handlowego „Nowe Czyżyny” w strukturze miasta.
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym (źródło podkładu: www.geoportal.gov.pl, dostęp: 09.07.2019 r.).

494

http://www.asymetria44.pl/carrefour-czyzyny/ (dostęp: 21.10.2019).
Są to m.in.: bank, kantor, optyk, biuro podróży.
496 Nazwę „Nowe Czyżyny” przyjęto pod koniec 2019 r. po modernizacjach obiektu. Wcześniej centrum handlowe
nosiło nazwy: „Carrefour Czyżyny”, a następnie „Czyżyny”.
495
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I. C. Analiza rozwoju w ujęciu historycznym
Obszar, na którym obecnie znajduje się centrum handlowe „Nowe Czyżyny” stanowił
przed laty fragment dawnej wsi Czyżyny, od której pochodzi nazwa dzisiejszej Dzielnicy XIV.
Pierwsze wzmianki na temat tej miejscowości pochodzą z XIII wieku, kiedy to klasztor w Mogile
uzyskał zgodę na lokację wsi na prawie niemieckim.497 W 1938 roku w Czyżynach wybudowano
zakłady tytoniowe, a rok później przy ul. Wężyka wzniesiono kościół św. Judy Tomasza. W latach
1912 - 1963 funkcjonowało lotnisko Rakowice-Czyżyny, po którym do dziś pozostał czytelny
w przestrzeni pas startowy. Do lat 60. XX wieku przebiegała w tym rejonie kolej w kierunku
Kocmyrzowa. Po wybudowaniu linii tramwajowej do kombinatu metalurgicznego, straciła na
atrakcyjności i została rozebrana. Śladem po przebiegu dawnej linii kolejowej na terenie Czyżyn
jest niewielki, wąski pas zieleni nieurządzonej oraz pozostawiony znak przejazdu kolejowego krzyż św. Andrzeja.
Po II wojnie światowej tereny w okolicy obecnego centrum handlowego „Nowe Czyżyny” nie były zurbanizowane m.in. ze względu na istniejącą ówcześnie strefę okołolotniskową.
W 1949 roku rozpoczęto budowę centrum Nowej Huty. Na początku lat 50. XX wieku – w 1952
roku – uruchomiono w tym obszarze pierwszą linię tramwajową, łączącą śródmieście Krakowa
z Placem Centralnym i kombinatem. Otworzyło to możliwość rozwoju zabudowy tego obszaru.
Likwidacja lotniska i zapotrzebowanie na substancję mieszkaniową, m.in. dla pracowników
kombinatu metalurgicznego, doprowadziły w latach 60., 70. i 80. do realizacji nowych osiedli
wielorodzinnych oraz ciągów komunikacyjnych.498 Jeszcze w latach 90. XX wieku teren dzisiejszego centrum handlowego był niezabudowany – przeważała zieleń otwarta i ogródki działkowe, otoczone osiedlami wielorodzinnymi i niewielkim, nowopowstałym placem handlowym
„Tomex” (Rys. 47A).

497 Lokacja została potwierdzona w 1336 r. przez króla Kazimierza Wielkiego. Na podstawie: Miezian M., „Zapomniane

…”, op. cit.
498 W latach 60. I 70. Wybudowano osiedla: Kolorowe, Spółdzielcze, Albertyńskie, Kościuszkowskie oraz Niepodległości. W latach 80. zrealizowano kolejne osiedla: II Pułku Lotniczego oraz Dywizjonu 303. Na przełomie lat 60. i 70. powstało
Rondo Czyżyńskie, a w latach 70. przekształcono drogę wylotową w kierunku Kocmyrzowa.
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Tabela 34. Historia rozwoju rejonu centrum handlowego „Nowe Czyżyny”
WIEK

DATA

WYDARZENIE

XIII

1217
1294

Pierwsze wzmianki o wsi Czyżyny
Przyznanie przywileju lokacji wsi na prawie niemieckim przez Wacława II

1336

Potwierdzenie przez króla Kazimierza Wielkiego przywileju lokacyjnego

XIV
XIX

I poł. XX

-

1912
1923

Uruchomienie linii kolejowej z Grzegórzek do Kocmyrzowa wraz ze stacją kolejową w
Czyżynach
Powstanie lotniska wojskowego Rakowice-Czyżyny
Przekształcenie lotniska wojskowego na lotnisko cywilne Rakowice-Czyżyny

1938
1939
1941

Powstanie zakładu fermentowni, należącego do Polskiego Monopolu Tytoniowego
Realizacja kościoła Św. Judy Tadeusza Apostoła w Czyżynach
Przyłączenie Czyżyn do Krakowa

1951

Wyburzenie budynku stacji kolejowej w Czyżynach (obecnie stacja benzynowa)

1952

Uruchomienie linii tramwajowej pomiędzy Rondem Mogilskim a Centrum Administracyjnym kombinatu metalurgicznego (przez Czyżyny)

1899

1961
1962

Uruchomienie Wytwórni Papierosów w Czyżynach (późniejsze Zakłady Przemysłu Tytoniowego Philip Morris Polska S.A.)
Powstanie osiedla domów jednorodzinnych (osiedle patronackie Huty im. Lenina)
Stopniowa likwidacja linii kolejowej do Kocmyrzowa
Realizacja parku „Wiśniowy Sad”
Budowa os. Kolorowego
Realizacja os. Spółdzielczego

1963

Zamknięcie lotniska w Czyżynach

1953
1957
lata 60.

1966
II poł. XX

1967
lata 60./70.
1971
1976

Otwarcie zajezdni autobusowej MPK w Czyżynach, ul. I. Stella-Sawickiego (teren dawnego hangaru lotniczego)
Budowa os. Albertyńskiego, pierwotnie 20-lecia PRL
Realizacja Ronda Czyżyńskiego
Budowa os. Kościuszkowskiego
Powstanie os. Niepodległości

1977
1978-1984
1988

Rozbudowa os. Albertyńskiego
Budowa północnej części os. II Pułku Lotniczego, proj. W. Cęckiewicz
Realizacja os. Dywizjonu 303

1989
pocz. lat 90.

Powstanie dworca autobusowego „Kraków-Czyżyny” przy ul. M. Medweckiego
Likwidacja zajezdni autobusowej MPK w Czyżynach (teren dawnego hangaru)

1984-1990
1990
1991

Budowa południowej części os. II Pułku Lotniczego, proj. W. Cęckiewicz
Powstanie placu handlowego w rejonie Ronda Kocmyrzowskiego (ob. Tomex)
Utworzenie XIV dzielnicy samorządowej Czyżyny

1995
2000

XXI

Wytyczenie ulicowego centrum zabudowy (wzdłuż ob. ulic Woźniców i Ławniczej, rozwiniętej później wzdłuż ulic F. Wężyka, Centralnej i Na Łąkach)

2001
2002

Oddanie do użytkowania kościoła Św. Brata Alberta, proj. W. Cęckiewicz
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Kłosowskiego 27
Centrum biurowe „Azbud”, al. Pokoju 78
Realizacja bud. mieszk. wielorodzinnego, ul. Kłosowskiego (dawny pas startowy)
Przedłużenie ul. I. Stella-Sawickiego do ul. Nowohuckiej
Powstanie centrum handlowego „Nowe Czyżyny”

Opracowanie własne na podstawie: „Encyklopedia Krakowa”, op. cit.; Miezian M., „Zapomniane …”, op. cit.; Miezian M. „Rola Kolei Kocmyrzowskiej w początkowym okresie budowy Nowej Huty”, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP. Oddział w Krakowie, nr 3(114), Kraków 2017, s. 7178; http://dzielnica14.krakow.pl/historia/ (dostęp: 23.10.2019); https://encyklopediakrakowa.pl/topografia/dawne-wsie/179-czyzyny.html
(dostęp: 23.10.2019), http://www.tomexsa.pl/ (dostęp: 23.10. 2019), https://www.urbanity.pl/malopolskie/krakow (dostęp: 24.10.2019).
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II. PRZEMIANY
II. A. Analiza zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru

Rys. 47. Analiza przemian funkcjonalno-przestrzennych wybranego obszaru na przełomie XX/XXI wieku.
A. Stan przed budową centrum handlowego - lata 70./80. XX wieku, B. Budowa centrum handlowego – 2002 r.,
C. Stan istniejący – 2019/2020 r.
Opracowanie własne na podstawie materiałów historycznych i badań terenowych na podkładzie satelitarnym,
źródło podkładu: www.geoportal.gov.pl, https://miip.geomalopolska.pl/imap/ (dostęp: 19.09.2019 r.).
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II. B. Analiza rozwoju nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego
Tabela 35. Kalendarium realizacji nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego „Nowe Czyżyny" w XXI w.
DATA
2002
2004
2007
2008
2009
2010

2012

2013

2014

2015

WYDARZENIE
Powstanie centrum handlowego „Nowe Czyżyny”
Likwidacja dworca autobusowego Kraków-Czyżyny przy ul. M. Medweckiego
Otwarcie nowego dworca autobusowego „Czyżyny” wybudowanego przez inwestora c. h.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy os. II Pułku Lotniczego
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy dawnym pasie startowym
Urządzenie Ogródka Jordanowskiego im. Babci Zosi
Powstanie budynku mieszkalnego przy ul. Hynka (1)
Budowa budynku mieszkalnego na os. II Pułku Lotniczego
Powstanie supermarketu „Aldi”
Powstanie budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kłosowskiego 24
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Jana Pawła II
Realizacja restauracji Mc Donald’s, ul. M. Medweckiego
Powstanie ogrodu „Zielono mi” w rejonie os. Dywizjonu 303
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. M. Dąbrowskiej 1E
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „City Towers Czyżyny” – etap I
Realizacja os. „Avia” – etap I
Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego „Philip Morris Polska” o Centrum Usług Wspólnych
Częściowa rewitalizacja parku „Wiśniowy Sad” – I etap
Otwarcie miasteczka rowerowego przy skrzyżowaniu ulic M. Dąbrowskiej i M. Medweckiego
Realizacja budynku mieszkalno-usługowego, ul. Dolna 23
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. M. Dąbrowskiej 1F
Powstanie budynku mieszkalnego przy ul. Hynka (2)
Realizacja budynku mieszkalnego „Villa Piano”
Oddanie do użytku budynku wielorodzinnego, ul. Wężyka 10
Budowa budynku mieszkalnego, ul. Poleska 3
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Śliwkowa 8
Remont Ronda Czyżyńskiego
Realizacja os. „Avia” – etap II
Utworzenie placu zabaw dla mieszkańców os. Avia – zawłaszczenie przestrzeni publicznej
Oddanie do użytkowania zespołu budynków wielorodzinnych „Murapol Bieńczycka”, bud. 15B

2016

Powstanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „City Towers Czyżyny” – etap II
Powstanie budynku biurowego przy al. Jana Pawła II 180
Realizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Narciarska 15
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. M. Dąbrowskiej 1G, 1H
Realizacja os. „Avia” – etap III

2017

Budowa budynku biurowego „Centrum Biurowe Lobos Czyżyny”
Powstanie domu jednorodzinnego przy ul. Bieńczyckiej 15
Realizacja os. „Avia” – etap IV
Oddanie do użytkowania zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Hynka (3 i 4)
Renowacja parku „Wiśniowy Sad” – etap II
Realizacja wybiegu dla psów „Psi park”
Oddanie do użytku budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, ul. Tabaczna 15
Realizacja zespołu budynków wielorodzinnych „Murapol Bieńczycka”, bud. 15C

2018

Oddanie do użytkowania zespołu budynków wielorodzinnych „Murapol Bieńczycka”, bud. 15D, 15E
Budowa myjni samochodowej, ul. Marii Dąbrowskiej
Realizacja os. „Avia” – etap V
Oddanie do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Dolna 4”
Realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, ul. Poleska
Powstanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Poleska 12
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2019

2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Tabaczna 17
Powstanie „Osiedla Hynka”, bud. 62B
Urządzenie deptaku przy centrum handlowym „Nowe Czyżyny” – likwidacja parkingu
Przebudowa torowiska na Rondzie Kocmyrzowskim
Powstanie budynku handlowo-usługowego, ul. M. Dąbrowskiej i M. Medweckiego
Realizacja apartamentowca „Loft 13”, ul. Poleska/Strumyk
Otwarcie parku kieszonkowego „Relaksacyjny Ogród Krakowian”, ul. Wężyka
Otwarcie zewnętrznej strefy relaksu przy c. h. „Nowe Czyżyny”
Remont ul. Bieńczyckiej
Realizacja budynku usługowo-biurowego, ul. M. Medweckiego
Powstanie „Osiedla Hynka”, bud. 62C
Powstanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul Strumyk 5
Utworzenie parku między os. Avia a ul. I. Stella Sawickiego
Budowa obiektu mieszkalnego wielorodzinnego, al. Jana Pawła II
Budowa apartamentowca, ul. Strumyk 3 – w trakcie realizacji
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Strumyk – w trakcie realizacji
Budowa budynku mieszkalnego, ul. Dolna 8 – w trakcie realizacji
Budowa basenu, os. II Pułku Lotniczego – w trakcie realizacji
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami „Jasna Invest Czyżyny” – w trakcie realizacji
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Poleska 5 – w trakcie realizacji
Budowa akademika przy ul. Medweckiego – w trakcie realizacji
Muzeum Inżynierii miejskiej, ul. Stella Sawickiego – planowane
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie os. Avia – planowane

Opracowanie własne – stan na 01.2021 r., na podstawie: https://www.urbanity.pl/malopolskie/krakow (dostęp: 24.10.2019), https://rynekpierwotny.pl/ (dostęp: 25.10.2019), https://investmap.pl/miasto/krakow (dostęp: 25.10.2019) oraz analizy archiwalnych zdjęć satelitarnych, https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config.json (dostęp: 28.10.2019), http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/211904,28,komunikat,tak_wyglada_park_wisniowy_sad_.html, http://forum.infobus.pl/viewtopic.php?f=10&p=114448 (dostęp:
30.10.2019), Kopeć M., op. cit.
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II. C. Analiza rodzaju i lokalizacji nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego

Rys. 48. Analiza lokalizacji nowych inwestycji w rejonie c. h. „Nowe Czyżyny”. Stan na 01.2021 r.
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym (źródło: www.geoportal.gov.pl, dostęp: 09.07.2019).
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Budowa w 2002 roku centrum handlowego „Nowe Czyżyny” (Rys. 47B) w miejscu zlikwidowanych ogródków działkowych, zgodnie z Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego z 1994 roku, w którym teren ten przeznaczono pod usługi komercyjne, stała się asumptem
do wyznaczenia w SUiKZP499 miejskiego centrum wielofunkcyjnego. W ramach realizacji obiektu
wyburzono pobliskie prywatne garaże. Po pierwszej dekadzie XXI wieku można zaobserwować
kolejne wyraźne zmiany przestrzenne tego rejonu. Zainicjowały je inwestycje mieszkaniowe
w obszarze między dawnym pasem startowym a centrum handlowym. Około 2010 roku w sąsiedztwie „Nowych Czyżyn” powstał supermarket, a 2 lata później restauracja Mc Donald’s. Od
około 2015 roku są sukcesywnie realizowane zespoły mieszkaniowe wielorodzinne w formie
zamkniętych kompleksów oraz pojedyncze obiekty usługowo-biurowe. Dawny pas startowy lotniska Rakowice-Czyżyny jest szczelnie otaczany nowymi inwestycjami mieszkaniowymi, a jego
przestrzeń wykorzystywana jako parking. Jedynie w sąsiedztwie osiedla „Avia” urządzono niewielki plac zabaw. Po wschodniej stronie galerii handlowej pozostały ostatnie niezagospodarowane tereny zieleni oraz nieuporządkowany, ogrodzony plac targowy „Tomex”. W 2019 roku
ukończono modernizację galerii handlowej, w ramach której utworzono niewielką urządzoną
zewnętrzną strefę relaksu (Rys. 41C). W 2020 roku rozpoczęto budowę domu studenckiego przy
ul. Medweckiego.
Struktura zabudowy w otoczeniu centrum handlowego jest zróżnicowana. Dominują liniowe układy wolnostojącej zabudowy blokowej o swobodnej kompozycji oraz zwarte, współczesne zespoły wielorodzinne z pojedynczymi obiektami usługowymi. W rejonie ulic M. Dąbrowskiej i M. Medweckiego mieszczą się większe budynki usługowo-biurowe, nietworzące czytelnego układu kompozycyjnego.
W efekcie przekształceń struktury miejskiej, które nastąpiły po wybudowaniu centrum
handlowego „Nowe Czyżyny”, powstała tkanka mieszkaniowa uzupełniona nowymi, pojedynczymi usługami, mieszczącymi się w większości w sąsiedztwie galerii.

499

Zapis ten znalazł się w SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 r., op. cit. oraz został utrzymany w SUiKZP z 2010 r., op. cit.
Zgodnie z założeniem ww. dokumentów na obszarze tym miała rozwijać się zabudowa mieszana z przewagą funkcji usługowych.
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III. PRZESTRZEŃ
III. A. Analiza zagospodarowania przestrzeni nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego
1.

Zespoły mieszkaniowe
Fot. 256. Zespół budynków wielorodzinnych
„Murapol Bieńczycka”. Fot: autor, 2019.
Zamknięty kompleks 4 budynków wielorodzinnych o 7 kondygnacjach nadziemnych.
Pełne wygrodzenie zespołu mieszkaniowego
stwarza barierę przestrzenną i wizualną.
W przestrzeni między budynkami przeważają
nawierzchnie trawiaste i miejsca parkingowe
wzdłuż wewnętrznych ulic. Brak powiązań
między terenem osiedla a obszarem centrum
handlowego, pomimo bliskiej odległości ok.
300 m.

Fot. 257. Zespół budynków mieszkalnych
„City Towers Czyżyny”. Fot.: autor, 2019.
Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 9 kondygnacjach nadziemnych.
Przestrzeń osiedla jest wygrodzona ażurowym ogrodzeniem. Sporadycznie istnieje
możliwość wglądu do wnętrza osiedla. Między budynkami dominują tereny parkingowe.
Urządzone są również niewielkie place zabaw
dla dzieci. Wokół osiedla występują nieurządzone tereny zieleni z wąskimi chodnikami.
Wysokie krawężniki utrudniają dostępność
dla osób z wózkami dziecięcymi oraz osób
niepełnosprawnych. Obszar mało atrakcyjny.

Fot. 258. Zespół budynków wielorodzinnych,
ul. M. Dąbrowskiej. Fot.: autor, 2019.
Kompleks składający się z 4 budynków
o 9 kondygnacjach nadziemnych.
Przestrzeń osiedla jest częściowo wygrodzona ażurowym ogrodzeniem - brak urządzonych przejść z terenu zespołu mieszkaniowego w kierunku dawnego pasu startowego.
Na terenie kompleksu dominują przestrzenie
komunikacyjne, w tym miejsca parkingowe.
Na obrzeżach założenia są urządzone niewielkie place zabaw dla dzieci.
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2.

Zabudowa usługowa i biurowa

Fot. 259. Supermarket „Aldi". Fot.: autor, 2019.
Parterowy obiekt handlowy, zlokalizowany
po południowo-zachodniej stronie centrum handlowego. Elewacje tworzą nieaktywne ściany. Otoczony z 2 stron parkingiem o jednolitej nawierzchni wybrukowanej. Działka supermarketu otoczona jest
wąskim pasem zieleni izolacyjnej oddzielającej go od strefy technicznej centrum handlowego. Przestrzeń mało atrakcyjna, podporządkowana ruchowi kołowemu.

Fot. 260. Centrum biurowe „Lobos”.
Fot.: autor, 2019.
Współczesny obiekt biurowy o 4 kondygnacjach nadziemnych z przeszkleniami
w elewacjach. Wokół budynku urządzone
są naziemne miejsca postojowe. Brak zieleni. Przestrzeń otaczająca budynek dostosowana do ruchu kołowego, mało przyjazna pieszym.

Fot. 261. Budynek handlowo-usługowy,
ul. M. Dąbrowskiej / M. Medweckiego.
Fot.: autor, 2019.
Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych.
Otoczenie budynku stanowią głównie parkingi dla klientów oraz trakty komunikacyjne. Brak zieleni, elementów małej architektury. Teren dostosowany do ruchu samochodów, nieprzyjazny pieszym.
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3.

Przestrzenie publiczne

Fot. 262. Ogródek Jordanowski im. Babci
Zosi. Fot.: autor, 2020.
Wygrodzony teren zieleni urządzonej
w sąsiedztwie kompleksów zabudowy
wielorodzinnej. Wyposażony w place zabaw dla dzieci, boiska i elementy małej architektury. Brak komponowanej zieleni –
występują pojedyncze drzewa i trawnik.
Przestrzeń przyjazna pieszym.

Fot. 263. Miasteczko rowerowe. Fot.: autor, 2020.
Wygrodzony teren urządzony z wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi i miejscami
do siedzenia. Miejsce do nauki jazdy na rowerze, położone w sąsiedztwie zabudowy
wielorodzinnej.
Miasteczko rowerowe jest ogólnodostępne, istnieje przejście, które nie jest zamykane, łączące osiedla mieszkaniowe
z przystankami komunikacji publicznej.

Fot. 264. Park kieszonkowy „Relaksacyjny
Ogród Krakowian”.
Źródło: https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/461-projekt-parku-kieszonkowegodzielnica-xiv-czyzyny.html (dostęp:
17.06.2020).
Niewielki teren zieleni urządzonej, wyposażony w małą architekturę. Zróżnicowana zieleń komponowana. Przestrzeń
atrakcyjna i przyjazna pieszym.
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III. B. Analiza przestrzeni publicznych i kompozycji

Rys. 49. Analiza przestrzeni publicznych i kompozycji w rejonie centrum handlowego „Nowe Czyżyny".
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym (źródło: www.geoportal.gov.pl, dostęp: 09.07.2019 r.).

230

Elementy układu kompozycyjnego
W otoczeniu centrum handlowego znajduje się dominanta wysokościowa w postaci zespołu budynków osiedla „Avia” o 16 kondygnacjach nadziemnych, mieszczących się wzdłuż
dawnego pasa startowego lotniska w Czyżynach, stanowiącego czytelną oś widokową. Szczególną uwagę zwraca kościół św. Brata Alberta.500 Charakterystyczna bryła budynku wraz z przeszklonym wejściem w formie ściętego narożnika sprawia, że obiekt ten stanowi akcent urbanistyczny w otaczającej strukturze (Fot. 265). Czytelność tej przestrzeni została zaburzona poprzez zagospodarowanie dawnego pasa startowego szeregiem ogrodzonych parkingów i placów zabaw dla dzieci, będących jednocześnie barierą dla ruchu pieszego. Obudowa pasa współczesną zabudową wielorodzinną, a szczególnie osiedlem przy ul. M. Dąbrowskiej, postawionym
przypadkowo na jego zamknięciu, zaburzyło hierarchię relacji widokowych w tym obszarze.
Szczególnie relacja kompozycyjno-widokowa na osi pas – centrum handlowe nie jest czytelna,
gdyż została przerwana formą osiedla. Inny akcent urbanistyczny stanowi wieża kościoła św.
Judy Tadeusza, usytuowanego na zamknięciu osi widokowej wzdłuż ul. M. Dąbrowskiej.
Charakterystyczna bryła obiektu „Nowe Czyżyny” stanowi lokalną subdominantę kubaturową (Fot. 266). Szpalery drzew i zieleń w osiach ulic głównych oraz wokół działki centrum
handlowego mają znaczenie kompozycyjne i podnoszą jakość estetyczną otoczenia. Głównie
ciągi ulic o dużym natężeniu ruchu stanowią przeszkodę dla ruchu pieszego ze względu na
znaczne odległości między przejściami. Duże powierzchnie parkingowe oraz częściowo wygrodzone lub nieurządzone, trudnodostępne tereny zieleni tworzą barierę przestrzenną od strony
wschodniej centrum handlowego.

Fot. 265. Kościół św. Brata Alberta Chmielowskiego. Fot. 266. Centrum handlowe „Nowe Czyżyny” – wiFot.: autor, 2019.
dok od strony ul. M. Medweckiego. Fot.: autor,
2019.
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Autorem projektu kościoła jest prof. Witold Cęckiewicz.
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System przestrzeni publicznych
System przestrzeni publicznych w ramach analizowanego obszaru tworzą: ciągi ulic
dwujezdniowych z chodnikiem, które nie wiążą się z funkcjami handlowo-usługowymi, niewielkie, pojedyncze place i skwery przy obiektach użyteczności publicznej, obszar pasa startowego
dawnego lotniska, ogólnodostępna zieleń wewnątrz osiedli wielorodzinnych oraz parki (Rys.
49).
W sąsiedztwie centrum handlowego „Nowe Czyżyny” przeważają tereny komunikacyjne: drogi dojazdowe, strefy dostaw i naziemne parkingi. Urządzone przestrzenie publiczne
stanowią jedynie poszerzone chodniki i deptaki wzdłuż nieaktywnych elewacji budynku. Towarzysząca im zadbana, mobilna zieleń niska i wysoka pełni głównie funkcję izolacyjną i ozdobną.
Przewaga przestrzeni komunikacyjnych ogranicza dostępność i ciągłość głównych traktów pieszych. W otoczeniu występują nieurządzone tereny zieleni ogólnodostępne lub wygrodzone.
Wśród zieleni urządzonej można wyróżnić „Park Wiśniowy Sad” pomiędzy osiedlem Spółdzielczym i Kolorowym, park kieszonkowy „Relaksacyjny Ogród Krakowian” zrealizowany w 2019
roku w rejonie Ronda Czyżyńskiego oraz skwer wokół kościoła św. Brata Alberta. Obszar dawnego pasa startowego, podzielony na kilka odcinków o różnych funkcjach, nie tworzy ciągłego
systemu przestrzeni publicznych z uwagi na wygrodzenia i sposób zagospodarowania, m.in. parkingami naziemnymi. We wnętrzach osiedli wielorodzinnych z 2. połowy XX wieku zwarte tereny zieleni o zróżnicowanej jakości i wyposażeniu w małą architekturę zapewniają ciągłość powiązań pieszych.
Tabela 36. Ocena wartości przyrodniczych wybranych terenów zieleni.
OBSZAR
Obszar wokół centrum handlowego

WALORYZACJA TERENÓW ZIELENI
Tereny silnie zdewastowane

Teren wzdłuż dawnego pasu startowego lotniska i wzdłuż ul.
M. Dąbrowskiej

Tereny silnie zdewastowane

Teren w sąsiedztwie placu targowego „Tomex”

Tereny silnie zdewastowane
Obszary przeciętne przyrodniczo

Teren zieleni pomiędzy obszarem centrum handlowego a ul.
Bieńczycką
Tereny zieleni wysokiej przy ul. Pokrzywki oraz przy ul. Jutrzenka

Obszary cenne pod względem przyrodniczym

Opracowanie własne na podstawie” MonitAir-Atlas – Mapa waloryzacji przyrodniczej Krakowa 2016”, udostępnionej na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP Miasta Krakowa, źródło: https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config_kios.json (dostęp: 12.11.2019).
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III. C. Analiza urządzenia przestrzeni w sąsiedztwie centrum handlowego
Fot. 267. Zewnętrzna strefa relaksu przy centrum handlowym „Nowe Czyżyny” od strony
południowo-wschodniej. Fot.: autor, 2019.
Przestrzeń urządzona. Wyposażona w elementy małej architektury, miejsca parkingowe dla rowerów. Niewielkie tereny zieleni,
w tym mobilne, drobne formy zieleni w donicach. Przewaga nawierzchni utwardzonej
z chodnikowej kostki brukowej. Przestrzeń
przyjazna pieszym i atrakcyjna, mimo małej
liczby rozwiązań przyjaznych środowisku.

Fot. 268. Przestrzeń parkingowa od strony
wschodniej centrum handlowego. Fot.: autor, 2019.
Duża powierzchnia parkingowa o utwardzonej, asfaltowej nawierzchni. Brak wydzielonych / wyznaczonych ciągów pieszych. Pojedyncze, niskopienne drzewka między miejscami parkingowymi. Przestrzeń nieprzyjazna pieszym i nieatrakcyjna.

Fot. 269. Przestrzeń publiczna po północnowschodniej stronie centrum handlowego.
Fot.: autor, 2019.
Wzdłuż wschodniej elewacji centrum handlowego urządzono niewielką przestrzeń publiczną z mobilną zielenią w donicach i budkami handlowymi. Ciąg pieszy jest oddzielony od jezdni pachołkami. Brak miejsc do
siedzenia. Przeważa nawierzchnia utwardzona z chodnikowej kostki brukowej.
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Fot. 270. Plac (dawny parking) po północnej
stronie centrum handlowego. Fot.: autor,
2019.
Przestrzeń publiczna półurządzona w postaci
podłużnego placu, którego kształt wydaje się
nawiązywać do układu dawnego pasa lotniska Rakowice-Czyżyny. Brak elementów małej architektury, w tym miejsc do siedzenia.
Przewaga nawierzchni utwardzonej z kostki
brukowej. Przestrzeń wyłączona z ruchu kołowego. Ze względu na swoje wyposażenie
plac pełni funkcję przechodnią. Teren narażony na działanie silnej operacji słonecznej.
Pas zieleni wysokiej oraz ogrodzenie oddzielają sąsiadujące budynki wielorodzinne od
placu.

Fot. 271. Teren zieleni po północnej stronie
centrum handlowego – przejście w kierunku
zespołu mieszkaniowego „City Towers Czyżyny”. Fot.: autor, 2019.
Niewielki teren zieleni wysokiej oddziela tereny nowych osiedli. Brak wyznaczonych
traktów pieszych, małej architektury. Zniszczone ogrodzenie przylegającego terenu zieleni pogarsza jakość estetyczną, stwarzając
barierę przestrzenną i widokową w kierunku
wschodnim.

Fot. 272. Sąsiedztwo centrum handlowego
od strony zachodniej. Fot.: autor, 2019.
Pas zieleni w postaci trawnika i szpaleru
drzew oddziela obszar centrum handlowego
od ul. M. Dąbrowskiej. Brak elementów małej architektury, zróżnicowanej zieleni i wyznaczonych ciągów pieszych – pomiędzy
przystankiem a centrum handlowym występują wydeptane ścieżki piesze. Szpaler drzew
podkreśla oś kompozycyjną ulicy, jednocześnie izolując wizualnie strefę techniczną centrum handlowego.
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Fot. 273. Sąsiedztwo centrum handlowego
od strony południowo-zachodniej. Fot.: autor, 2019.
Przestrzeń publiczna w formie poszerzonego
chodnika wzdłuż ścian centrum handlowego
i terenu zieleni, który oddziela ulicę od
obiektu. Brak miejsc do siedzenia i zieleni wysokiej. Mało zróżnicowane formy zieleni.
Przestrzeń bezpieczna dla pieszych, jednak
mało atrakcyjna.

Fot. 274. Teren zieleni i dojście piesze od
strony wschodniej centrum handlowego.
Fot.: autor, 2019.
Teren zieleni nieurządzonej. Brak wydzielonych, utwardzonych ciągów pieszych, małej
architektury i różnorodności form zieleni. Teren słabo oświetlony, mało przyjazny pieszym, mimo braku ruchu kołowego. Jest to
najkrótsze przejście w kierunku centrum
handlowego od strony przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Bieńczyckiej.

Fot. 275. Teren zieleni w miejscu dawnej linii
kolejowej. W tle ścieżka piesza prowadząca
w kierunku centrum handlowego. Fot.: autor, 2019.
Nieurządzony teren zieleni w miejscu dawnej
linii kolejowej. Przy budynku znajduje się
stare oznakowanie linii – krzyż św. Andrzeja.
Przestrzeń zaniedbana, otaczająca ukryty w
przestrzeni ciąg pieszy. Obszar ten przypomina charakterem podmiejski.
Od 2020 r. trwa w tym miejscu budowa akademika, który przerwie istniejący skrót pieszy
między Rondem Czyżyńskim, a ul. Medweckiego.
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IV. DOSTĘPNOŚĆ
IV. A. Analiza dostępności transportowej i pieszej

Rys. 50. Analiza powiązań transportowych w rejonie centrum handlowego „Nowe Czyżyny".
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym (źródło podkładu: www.geoportal.gov.pl, dostęp: 09.07.2019 r.).
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IV.A.1

Transport indywidualny

Powiązania transportowe z miastem tworzą dwujezdniowe ulice: klasy głównej –
ul. Bieńczycka oraz klasy zbiorczej – al. Jana Pawła II i al. Gen. W. Andersa. Podstawowy układ
drogowy, zapewniający dostępność centrum handlowego, stanowią dwujezdniowe ulice klasy
zbiorczej – ul. M. Medweckiego i ul. M. Dąbrowskiej. Obsługa obiektu jest realizowana poprzez
rozległy parking naziemny. Zewnętrzna strefa dostaw znajduje się po zachodniej stronie centrum handlowego. Postój taksówek jest usytuowany przy wejściach do budynku po stronie zachodniej - Rys. 50.
Centrum handlowe „Nowe Czyżyny” dysponuje ponad 850 bezpłatnymi miejscami parkingowymi501, które zajmują około 2,6 ha. Znaczna powierzchnia parkingu oraz brak wydzielonych ścieżek pieszych, powodują, że tworzy on barierę przestrzenną, a także negatywnie
wpływa na jakość estetyczną otoczenia.
IV.A.2

Transport publiczny

Dostępność centrum handlowego jest zapewniona za pośrednictwem środków transportu publicznego tramwajowego i autobusowego. Najbliższe przystanki miejskiej komunikacji
publicznej to:
•

Od strony wschodniej:
▪ „Bieńczycka” – śr. odl. 345 - 410 m: 6 linii tramwajowych dziennych (w tym jedna
czasowa) oraz 1 linia autobusowa dzienna;

•

Od strony południowo-wschodniej:
▪ „Rondo Czyżyńskie” – śr. odl. 460 – 470 m: 10 linii tramwajowych dziennych
(w tym 2 czasowe) oraz 8 linii dziennych autobusowych (w tym 4 aglomeracyjne).
W tym przypadku odległości poszczególnych przystanków od centrum handlowego są zróżnicowane ze względu na rozrzut przystanków z różnych stron ronda.

•

Od strony południowej:
▪ „Czyżyny Dworzec” – odl. ~ 150 m: 8 linii autobusowych dziennych (w tym 4 linie
aglomeracyjne);

•

Od strony południowo-zachodniej:
▪ „Czyżyny” – odl. ~ 520 m: 6 linii tramwajowych dziennych (w tym 1 tymczasowa);

•

Od strony zachodniej:
▪ „Dąbrowskiej” – śr. odl. 370 m: 2 linie autobusowe dzienne.

Wobec powyższego można zauważyć, że przystanki tramwajowe są zlokalizowane
w większej odległości od centrum handlowego niż przystanki autobusowe. Najwięcej linii tramwajowych i autobusowych przebiega przez Rondo Czyżyńskie. Przystanki przy Rondzie są jednak
położone dalej niż przystanki „Bieńczycka”, „Dąbrowskiej” i „Czyżyny Dworzec”. Przystanek
„Czyżyny”, na którym zatrzymują się pojazdy tych samych linii tramwajowych, co przy Rondzie
Czyżyńskim oraz przystanek „Dąbrowskiej”, na którym zatrzymują się pojazdy tych samych linii
autobusowych, co na przystanku „Czyżyny Dworzec” są najbardziej oddalone od centrum handlowego, dlatego nie będą podlegać szczegółowej charakterystyce dostępności.

501

https://www.centrum-czyzyny.pl/centrum/ (dostęp: 15.11.2019).
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Tabela 37. Charakterystyka wybranych przystanków komunikacji miejskiej, położonych najbliżej centrum handlowego „Nowe Czyżyny”. Stan na dzień 12.02.2020 r.502
Przystanek tramwajowy
„Bieńczycka”
„Rondo
w kierunku
Czyżyńskie”
Rondo
w kierunku
Czyżyńskie
Czyżyny

Nazwa przystanku

Przystanek autobusowy
„Bieńczycka”
„Rondo
„Czyżyny
w kierunku
Czyżyńskie”
Dworzec”
Rondo
w kierunku
Kocmyrzowskie „Centralna”

Odległość od centrum handlowego503 [m]

330

610

150

500

500

Liczba obsługiwanych relacji (linie dzienne)
Liczba pojazdów na godzinę w okresie
popołudniowego szczytu komunikacyjnego
w dzień powszedni
Średni interwał rozkładowy między pojazdami w godzinach popołudniowego
szczytu komunikacyjnego [minuty]

6

6

8

1

4

28

28

15

2

11

2,1

2,1

4

30

5,5

nieakceptowalna
-

nieakceptowalna
-

Dyspozycyjność pojazdów504

akceptowalna akceptowalna akceptowalna

Dostępność transportem zbiorowym505

+

+/-

+

Opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie.

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że dostępność transportem zbiorowym jest dobra ze względu na akceptowalną dyspozycyjność pojazdów i bliskość (mniej niż
400 m) 2 przystanków: tramwajowego – „Bieńczycka” i autobusowego – „Czyżyny Dworzec”.
Znaczącą rolę odgrywa także przystanek „Rondo Czyżyńskie” jako główny węzeł przesiadkowy,
jednak dojście do niego jest nieczytelne i zbyt odległe. Przejście od strony przystanku „Bieńczycka” jest nieurządzone – wymaga pokonania niezagospodarowanego terenu zieleni i parkingu bez wyznaczonych ścieżek pieszych.
IV.A.3

Ciągi pieszo-rowerowe

Główne ciągi piesze w otoczeniu centrum handlowego stanowią przyuliczne chodniki,
alejki między budynkami osiedli wielorodzinnych oraz wydeptane ścieżki w nieurządzonych terenach zieleni. Dostęp pieszy do budynku umożliwiają 4 wejścia, zlokalizowane dwustronnie od
wschodu i południa, częściowo odzwierciedlające główne powiązania z przystankami komunikacji miejskiej. Brak wejść od strony zachodniej i północnej sprawia, że obiekt stanowi barierę
na kierunku wschód-zachód, między zabudową mieszkaniową w okolicy dawnego lotniska i ul.
Bieńczycką. Występowanie w otoczeniu centrum handlowego różnego rodzaju terenów ogrodzonych i nieurządzonych ogranicza jego dostępność.
502
Dane
na
podstawie
stron
internetowych
https://jakdojade.pl/krakow/trasa/?stopsLayer=true,
i http://rozklady.mpk.krakow.pl/?lang=PL&rozklad=20191112&akcja=przystanek (dostęp: 12.02.2020 r.).
503 Odległość mierzona od najbliższego wejścia do danego centrum handlowego. Na podstawie badań innych autorów, w niniejszej pracy przyjęto, że zadowalająca odległość piesza wynosi do 400 m. „Według wielu badań, akceptowalny dystans pieszy dla większości ludzi w zwykłych codziennych sytuacjach okazuje się wynosić około 400 do 500 metrów.” Źródło:
Gehl J., op. cit., s. 137.
504 Dyspozycyjność – „dostępność pojazdu w danym czasie i miejscu” (Rudnicki A., op. cit., s. 21) określona na podstawie interwałów rozkładowych między pojazdami. Autorka przyjęła następujące kryteria oceny dyspozycyjności: akceptowalna (interwał ≤ 5 minut), nieakceptowalna (interwał > 5 minut). Kryteria przyjęto na podstawie badań przeprowadzonych
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni dotyczących preferencji komunikacyjnych mieszkańców Gdyni z 2018 r. w aspekcie
czasu oczekiwania na pojazd - „Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni 2018 r.”, ZKM, Gdynia, 2019 r.,
s. 11, źródło: https://zkmgdynia.pl/files/Pliki%20do%20pobrania%20-%20inne/Preferencje%20i%20zachowania%20komunikacyjne%20mieszka%C5%84c%C3%B3w%20Gdyni%202018.pdf, dostęp: 29.05.2019 r.
505 Ocena dostępności: dobra (+): odległość ≤ 400 m i dyspozycyjność = akceptowalna; średnia (+/-): odległość ≤ 400
m lub dyspozycyjność = akceptowalna; słaba (-): odległość > 400 m i dyspozycyjność = nieakceptowalna.
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Przez analizowany obszar przebiega kilka ścieżek rowerowych związanych z głównym
układem komunikacji kołowej. Jednak ich przebieg nie posiada kontynuacji w sąsiedztwie centrum handlowego. Z tego względu jego właściwa dostępność rowerowa nie jest zapewniona,
mimo że w okolicy wejść do budynku są umieszczone niezadaszone miejsca parkingowe dla
prywatnych rowerów. W obrębie analizowanego obszaru znajduje się 9 stacji rowerów miejskich „Wavelo”, rozmieszczonych w sąsiedztwie głównych skrzyżowań i większych osiedli mieszkaniowych. Najbliższa stacja mieści się w odległości do 350 m od centrum handlowego.
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PODSUMOWANIE

Rys. 51. Schemat zagospodarowania terenów w rejonie centrum handlowego „Nowe Czyżyny”.
Opracowanie własne. Stan na 07.2019.

Centrum handlowe „Nowe Czyżyny” powstało w 2002 roku w dzielnicy „Czyżyny”, na
styku z zabytkowym układem „starej” Nowej Huty. Obiekt usytuowano na terenie dawnych
ogródków działkowych, otoczonym przez zabudowę blokową osiedli wielorodzinnych. W jego
rejonie realizowano kolejne inwestycje o różnych funkcjach. Nowe obiekty usługowe są skoncentrowane po południowej stronie centrum handlowego, a zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna tworzy zamknięte enklawy bez powiązań z sąsiedztwem.
Nieliczne przestrzenie publiczne są reprezentowane przez pojedyncze skwery i deptaki.
Jednak ich skala i nikłe relacje z otoczeniem nie wpływają znacząco na rozwój sieci przestrzeni
publicznych w mieście. Brak powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy poszczególnymi
zespołami zabudowy sprawia, że układ urbanistyczny całości obszaru staje się coraz bardziej
niezdefiniowany. Centrum handlowe stanowi subdominantę kubaturową, nanizaną na układ osi
widokowych terenu.
Dostępność obiektu transportem indywidualnym jest dobra ze względu na różne kierunki powiązań drogowych oraz zapewnienie miejsc parkingowych. Podobnie dostępność za
pośrednictwem transportu zbiorowego można określić jako dobrą, ale dojścia do przystanków
są w większości nieurządzone i słabo czytelne. Jakość przestrzeni dla pieszych obniżają parkingi,
nieaktywne elewacje, nieurządzona zieleń i ruchliwe ulice. Położenie wejść i przebieg alejek
wewnętrznych nie uzupełniają istotnych kierunków ciągów pieszych, przez co centrum handlowe może być odbierane jako bariera przestrzenna dla pieszych. W sąsiedztwie budynku nie
zachowano ciągłości ścieżek rowerowych. Wobec powyższego dostępność pieszo-rowerową
można ocenić jako słabą.
W przypadku obszaru wokół centrum handlowego „Nowe Czyżyny” nastąpił ilościowy
rozwój terenów w postaci nowych inwestycji usługowych oraz mieszkaniowych. Nie obserwuje
się jednak wyraźnego rozwoju jakościowego, ze względu na znikomą liczbę nowych atrakcyjnych przestrzeni publicznych i powiązań z otaczającą strukturą miejską.
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Tabela 38. KARTA PRZYKŁADU: CENTRUM HANDLOWE „NOWE CZYŻYNY"

PRZEMIANY

DANE
OGÓLNE

CENTRUM HANDLOWE „CZYŻYNY”
LOKALIZACJA

obszar zurbanizowany

DATA REALIZACJI

2002

KIERUNEK ROZWOJU STRUKTURY
URBANISTYCZNEJ

zagospodarowywanie dawnych terenów podmiejskich (przekształcenie ogródków działkowych, terenów zieleni i terenów rolnych), tworzenie
wielofunkcyjnej
tkanki
miejskiej
w
oparciu
o funkcje usługowo-handlowe, biurowe i mieszkaniowe

STRUKTURA
zabudowa wolnostojąca, w tym handlowa wielkopowierzchniowa,
SĄSIADUJĄCEJ ZA- usługowa i biurowa, zespoły zabudowy mieszkaniowej z 2. połowy XX
BUDOWY
wieku - o układzie blokowym i z początku XXI wieku – zespoły wygrodzone

DOSTĘPNOŚĆ

PRZESTRZEŃ

GŁÓWNE FUNKCJE handel, gastronomia, stacja benzynowa, myjnia i serwis samochoSĄSIADUJĄCEJ ZA- dowy, biura, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
BUDOWY
PRZESTRZENIE
PUBLICZNE

brak urządzonych przestrzeni publicznych
ciągi piesze: chodniki przyuliczne (głównie), plac przed wejściem do
centrum handlowego
pojedyncze meble miejskie przed centrum handlowym

OGÓLNODOST.
TERENY ZIELENI

nieurządzone tereny zieleni między c. h. a ul. Bieńczycką, zieleń miejska towarzysząca komunikacji, sporadyczne szpalery drzew i zieleń
mobilna przy centrum handlowym

ELEWACJE

nieaktywne elewacje centrum handlowego

WALORY
KOMPOZYCYJNE

czytelne osie widokowe
brak czytelnego układu kompozycyjnego otaczającej zabudowy
c. h. jako subdominanta kubaturowa i bariera przestrzenna
otaczające arterie jako bariery przestrzenne

TRANSPORT
INDYWIDUALNY

dostępność dobra
zewnętrzny parking naziemny
strefa dostaw zewnętrzna

TRANSPORT ZBIO- dostępność dobra;
ROWY
komunikacja tramwajowa i autobusowa;
przystanki komunikacji miejskiej w zasięgu pieszym 150 - 610 m, odjazdy średnio co 2-4 minuty (stan na dzień 12.02.2020 r.)
DOSTĘPNOŚĆ
4 wejścia – układ dwustronny
PIESZA I ROWE- brak ciągłości głównych traktów pieszych (kierunek wsch.-zach.)
ROWA
miejsca parkingowe dla rowerów, fragmentaryczna sieć ścieżek rowerowych w otoczeniu c. h.
najbliższa stacja rowerów miejskich „Wavelo” w zasięgu do 350 m
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4.4.4 CENTRUM HANDLOWE „M1 KRAKÓW”
I. CHARAKTERYSTYKA
I. A. Dane ogólne
Tabela 39. Dane charakterystyczne centrum handlowego „M1 Kraków”
DATA REALIZACJI (MODERNIZACJI)
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
PROJEKTANT
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA PRCH
FUNKCJE
GENERACJA

2001 (2011)
Dzielnica XIV Czyżyny, strefa zabudowy fragmentarycznej
Tereny niezabudowane (ogródki działkowe)
NCArchitekci506
60 645,29
51 100
Tradycyjne centrum handlowe – galeria handlowa
Handel, gastronomia, drobne usługi507
II

Źródło: opracowanie własne.

I. B. Analiza lokalizacji centrum handlowego w strukturze miasta
Centrum handlowe „M1 Kraków” jest zlokalizowane we wschodniej części miasta,
w południowo-zachodnim fragmencie Dzielnicy XIV Czyżyny, pomiędzy centrum Nowej Huty
i centrum Starego Miasta508. Mieści się w rejonie pasma usług o znaczeniu ponadlokalnym
i regionalnym, powiązanych z terenami zieleni urządzonej (Rys. 52). Po drugiej stronie ul. Nowohuckiej znajduje się Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków, które
jest oddzielone od arterii drogowych i przystanków nieurządzonym pasem zieleni.509

Rys. 52. Analiza lokalizacji obszaru centrum handlowego „M1 Kraków” w strukturze miasta.
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym (źródło podkładu: www.geoportal.gov.pl, dostęp: 09.07.2019 r.).

506

http://www.ncarchitekci.pl/project/centrum-handlowe-m1-w-krakowie/ (dostęp: 14.02.2020).
Są to m.in.: bank, kantor, kwiaciarnia, biuro podróży, pracownia poprawek krawieckich.
508 „M1 Kraków” znajduje się w odległości ok. 4,5 km od Rynku Głównego i niecałych 3 km od Placu Centralnego.
509 Lokalizacja obiektu nie jest czytelna w przestrzeni, a odległość od przystanków obniża jego dostępność.
507
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Obszar analiz obejmuje głównie fragment Dzielnicy XIV Czyżyny, na styku z Dzielnicą XIII
Podgórze i Dzielnicą II Grzegórzki. W otoczeniu sytuują się: dawne i aktywne kompleksy przemysłowe, nieurządzone tereny zieleni nadrzecznej związane z doliną Wisły, a także powstałe
w tym samym roku, co „M1 Kraków”, centrum handlowe „Kraków Plaza”.
I. C. Analiza rozwoju w ujęciu historycznym
Rejon, w którym dziś mieści się centrum handlowe „M1 Kraków” stanowił przed laty
fragment dawnej wsi Czyżyny, leżący przy jej południowo-zachodniej granicy z wsiami Łęg i Dąbie.510 Dąbie przyłączono do Krakowa w 1911 roku. Natomiast Łęg i Czyżyny stały się częścią
miasta dopiero w 1941 roku. Do połowy XX wieku tereny te były niezurbanizowane. Rozwój
obszaru miasta, w którym mieści się dziś centrum handlowe „M1 Kraków” rozpoczął się w latach
50. XX wieku, gdy zlokalizowano tu Krakowskie Zakłady Prefabrykacji Przemysłowej. Kolejne dekady przyniosły w okolicy szereg inwestycji o charakterze komunikacyjnym oraz przemysłowoprodukcyjnym. Wybudowano m.in. most Nowohucki, ul. Nowohucką, al. Pokoju, a następnie
wzdłuż niej linię tramwajową z Grzegórzek do Nowej Huty. Realizacjami związanymi z przestrzeniami publicznymi i usługami o znaczeniu ponadlokalnym były urządzenie Parku Kultury i Wypoczynku511 oraz budowa kampusu AWF.
Ważną inwestycją dla Krakowa była budowa w 1970 roku ciepłowni miejskiej w Łęgu512,
która stanowiła element krakowskiego systemu ciepłowniczego, tworząc alternatywę dla indywidualnego ogrzewania węglowego. Praktycznie do końca lat 80. na analizowanym obszarze
dominowała struktura przemysłowo-składowa oraz tereny zieleni otwartej, stanowiące strefę
przejściową pomiędzy starym Krakowem i Nową Hutą. Działka, na której postawiono centrum
handlowe „M1 Kraków” nie była wcześniej zabudowana (Rys. 53A).

510 Nazwa wsi Łęg oznaczała „podmokłe i być może łękowate obniżenie terenu nad rzeką, zarośla na łąkach błotnistych, łąka albo las błotnisty”. Źródło: „Encyklopedia Krakowa”, A. H. Stachowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000, s. 569. Nazwa wsi Dąbie „pochodzi od lasów dębowych, porastających pierwotnie teren wsi”. Źródło:
„Encyklopedia Krakowa”, op. cit., s. 146. Granice dawnych wsi ustalono na podstawie analizy map „Atlas Miasta Krakowa”,
PPWK, Warszawa-Wrocław 1988 i Miezian M. „Zapomniane …”, op. cit.
511 Park Kultury i Wypoczynku utworzono na wzór Parku Śląskiego w Chorzowie jako strefę buforową pomiędzy kombinatem metalurgicznym a obszarem centralnym Krakowa. Obecną nazwę – Park Lotników Polskich – nadano w 1989 r. uchwałą
Rady Miasta. Źródło: Miezian M. „Zapomniane …”, op. cit., s. 38.
512 Dzisiaj elektrociepłownia Kraków.
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Tabela 40. Historia rozwoju rejonu centrum handlowego „M1 Kraków”.
WIEK

DATA

WYDARZENIE

XIII

1217
1254

Pierwsze wzmianki o wsi Czyżyny
Pierwsze wzmianki o wsi Dąbie

1294
1336
1911

Przyznanie przywileju lokacji wsi Czyżyny na prawie niemieckim przez Wacława II
Potwierdzenie przez króla Kazimierza Wielkiego przywileju lokacyjnego Czyżyn
Przyłączenie Dąbia do Krakowa

XIV
I poł. XX

1941
~ lat 50. / 60.

Przyłączenie Czyżyn i Łęgu do Krakowa
Utworzenie Stawu Dąbskiego po zalaniu wyrobiska istniejącej od pocz. XX wieku cegielni

1950

Budowa Krakowskich Zakładów Prefabrykacji Ministerstwa Budownictwa, później
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet” (PPB „Prefabet”) przy ul. Centralnej

1952
~1959

1966

Budowa al. Pokoju
Powstanie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania MPO przy ul. Nowohuckiej
Utworzenie Parku Kultury i Wypoczynku (ob. Park Lotników Polskich)

1969
1970

Uruchomienie linii tramwajowej wzdłuż al. Pokoju
Otwarcie ciepłowni miejskiej w Łęgu

1965 - 1970

II poł. XX

Budowa mostu drogowego w Łęgu na Wiśle (ob. most Nowohucki) i ul. Płaszowskiej (ob.
ul. Nowohucka) od 1965 r. ul. Nowohucka
Wytyczenie al. Pokoju, pomiędzy Grzegórzkami a Nową Hutą

lata 70.
1972
1977
1990
2000
po 2000

Budowa Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Motoryzacji (PTHM) „Polmozbyt”
przy al. Pokoju
Otwarcie ruchu na linii kolejowej nr 947 Kraków Olsza – Kraków Łęg
Modernizacja ciepłowni na elektrociepłownię (ob. Elektrociepłownia Kraków)
Realizacja kampusu Akademii Wychowania Fizycznego AWF, kier. proj. Leszek Filar
Otwarcie studia telewizyjnego (studio S-3 TVP 3 Kraków)
Realizacja Centrum Biurowego „Azbud”, przy al. Pokoju 78
Upadek zakładów PPB „Prefabet” Kraków
Realizacja centrum handlowego „Plaza Kraków”

XXI

2001

Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu ulic: Stella-Sawickiego, Nowohucka i Jana
Pawła II, (ob. węzeł im. gen. L. Rayskiego)
Powstanie centrum handlowego „M1 Kraków”

Opracowanie własne na podstawie: Mydel R., „Rozwój urbanistyczny …”, op. cit.; „Encyklopedia Krakowa”, op. cit.; Miezian M., „Zapomniane
…”, op. cit.; https://szlakmodernizmu.pl/szlak/baza-obiektow/awf (dostęp: 18.02.2020); https://www.pawelsuder.pl/portfolio/przedsiebiorstwo-przemyslu-betonow-prefabet-krakow/ (dostęp: 18.02.2020); https://www.urbanity.pl/malopolskie/krakow (dostęp: 18.02.2020);
https://dziennikpolski24.pl/plan-miejscowy-lema-staw-dabski-do-oceny-mieszkancow/ar/c3-9049266 (dostęp:19.02.2020).
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II. PRZEMIANY
II. A. Analiza zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru

Rys. 53. Analiza przemian funkcjonalno-przestrzennych wybranego obszaru na przełomie XX/XXI wieku.
A. Stan przed budową centrum handlowego - lata 70./80. XX wieku, B. Budowa centrum handlowego – 2001 r.,
C. Stan istniejący – 2019/2020 r.
Opracowanie własne na podstawie materiałów historycznych i badań terenowych na podkładzie satelitarnym
(źródło podkładu: www.geoportal.gov.pl, https://msip.krakow.pl/, dostęp: 18.02.2020 r.).

245

II. B. Analiza rozwoju nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego
Tabela 41. Kalendarium realizacji nowych inwestycji w rejonie c. h. „M1 Kraków" w XXI w.
DATA

WYDARZENIE

2001

Powstanie centrum handlowego „M1 Kraków”

2002

Oddanie do użytku sklepu „Selgros Cash&Carry”

~ 2003

Budowa salonu samochodowego „Antoni Łyko Sp. z o.o.

2005

Powstanie budynku biurowego Centrum Likwidacji Szkód PZU

2007

Realizacja Ogrodu Doświadczeń im. S. Lema

~ 2008/2009
2009
2010
2012

2014

2015
2016

2017

2018
2019

2020

Powstanie budynku handlowego „Decathlon”
Budowa salonu samochodowego „Lexus”
Powstanie pierwszego odcinka ul. Lema
Realizacja basenu Akademii Wychowania Fizycznego
Zespół mieszkaniowy wielorodzinny „Pod Wiązami”
Realizacja Międzynar. Centrum Targ.-Kongres. Expo Kraków (dawne zakłady PPB „Prefabet” Kraków)
Powstanie hali widowiskowo-sportowej Tauron Arena Kraków
Urządzenie strefy rekreacyjnej między Parkiem Lotników Polskich a halą Tauron Arena Kraków
Oddanie do użytku budynku handlowego przy ul. Nowohuckiej
Otwarcie ul. Lema
Modernizacja głównego budynku dydaktycznego AWF
Realizacja wałów wiślanych i ścieżki rowerowej na odcinku „Kraków Plaza” - Mogiła
Zespół zabudowy mieszkaniowej „Centralna Park”, bud. 3D
Powstanie nowego placu zabaw dla dzieci i urządzenie terenów parkowych
Realizacja budynku biurowego MPO, ul. Nowohucka
Budowa stacji benzynowej przy ul. Nowohuckiej
Zespół zabudowy mieszkaniowej „Centralna Park”, bud. 3E
Budowa obiektu biurowego „Galicyjska Business Park”
Zespół zabudowy mieszkaniowej „Centralna Park”, bud. 3B
Realizacja zesp. budynków mieszkalnych „Aleja Pokoju 83” w miejscu dawnego „Polmozbytu” – etap I
Realizacja osiedla „Supernova”
Zespół zabudowy mieszkaniowej „Centralna Park”, bud. 3A, 3C
Oddanie do użytku budynku mieszkaniowo-usługowego „Sołtysowska Perła”
Realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Na łąkach 9
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Proins Centralna” – w trakcie realizacji
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „City Yes” – w trakcie realizacji
Budowa osiedla „Aleja Pokoju” (kolejne etapy) – w trakcie realizacji
Budowa budynku biurowego, al. Pokoju 81 – w trakcie realizacji
Budowa kompleksu mieszkalno-usługowego al. Pokoju – w trakcie realizacji
Budowa oczka wodnego wraz z pawilonem w Parku Lotników Polskich – w trakcie realizacji
Budowa centrum handlowego „Cracovia Outlet” – w trakcie realizacji
Budowa zespołu budynków mieszkalnych „Centralna Park” – etap VI – planowane

Opracowanie własne – stan na 01.2021 r., na podstawie: https://www.urbanity.pl/malopolskie/krakow (dostęp: 25.02.2020), https://investmap.pl/miasto/krakow (dostęp: 25.02.2020) oraz analizy archiwalnych zdjęć satelitarnych, https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config.json (dostęp: 26.02.2020).
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II. C. Analiza rodzaju i lokalizacji nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego

Rys. 54. Analiza lokalizacji nowych inwestycji w rejonie c. h. „M1 Kraków”. Stan na 01.2021 r.
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym, źródło: https://msip.krakow.pl/ (dostęp: 18.02.2020).
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W 2001 roku wybudowano centrum handlowe „M1 Kraków” (Rys. 53B) w miejscu nieurządzonych terenów zieleni, zgodnie z Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego.513
„M1 Kraków” i powstały rok później sklep „Selgros Cash&Carry” stały się punktem wyjścia do
wyznaczenia w SUiKZP z 2003 roku miejskiego centrum wielofunkcyjnego.514 Rozwój tego obszaru następował powoli – zrealizowano 2 salony samochodowe, a obecnie trwa budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego „City Yes”. Więcej zmian zaistniało w dalszym otoczeniu
„M1 Kraków”. Po drugiej stronie ul. Nowohuckiej, na terenach poprzemysłowych, powstały enklawy wielorodzinne oraz znaczące usługi ponadlokalne jak Międzynarodowe Centrum Targowo
- Wystawiennicze czy Park Trampolin i centrum wspinaczkowe. Po drugiej stronie al. Pokoju
wybudowano halę widowiskowo-sportową oraz urządzono tereny zieleni z parkiem edukacyjnym Ogród Doświadczeń im. S. Lema. Duże zmiany zaszły także w okolicy centrum handlowego
„Plaza Kraków”, gdzie pojawiły się nowe inwestycje handlowo-hotelarskie, mieszkaniowe i komunikacyjne. Najbardziej znaczącą była realizacja ul. Lema, należącej do głównego rusztu transportowego w mieście.
Struktura zabudowy w otoczeniu centrum handlowego „M1 Kraków” jest bardzo zróżnicowana. W najbliższym sąsiedztwie mieszczą się obiekty usługowe i biurowe o chaotycznym
i rozproszonym układzie. Dalej są zlokalizowane drobne budynki mieszkaniowe oraz ogródki
działkowe, a także wielkopowierzchniowe obiekty usługowe. Wymieszana tkanka wielkoi drobnoskalowa pozbawiona powiązań przestrzennych nie tworzy czytelnego i zdefiniowanego
układu kompozycyjnego.
Przekształcenia struktury miejskiej, które nastąpiły po wybudowaniu centrum handlowego „M1 Kraków” dotyczą obszaru w jego bliższym i dalszym otoczeniu (Rys. 53C). W bezpośrednim sąsiedztwie nastąpił niewielki przyrost funkcji usługowej, natomiast nieco dalej pojawiły się zespoły mieszkaniowe wielorodzinne o układach kwartałowych. Wiele inwestycji, szczególnie mieszkaniowych i handlowych jest obecnie w realizacji (Tabela 41). Powstająca nowa
zabudowa nie tworzy zwartej tkanki miasta, gdyż pojedyncze inwestycje nie są ze sobą powiązane przestrzenią publiczną (inną niż związaną z obsługą transportową).

513

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z 1994 r., op. cit.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa z 2003
roku, granice miejskiego centrum wielofunkcyjnego „Dąbie – M1 – Selgros” wyznaczały ulice: al. Pokoju, ul. Nowohucka oraz
teren zieleni po stronie zachodniej.
514 Zgodnie z zapisami
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III. PRZESTRZEŃ
III. A. Analiza zagospodarowania przestrzeni nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego
1.

Zespoły mieszkaniowe
Fot. 276. Zespół budynków wielorodzinnych
„Centralna Park”. Fot: autor, 2018.
Kompleks 5 budynków o 8 kondygnacjach
w układzie kwartałowym półotwartym. Teren
osiedla nie jest wygrodzony od strony ulicy.
We wnętrzach kwartałów urządzono głównie
naziemne parkingi. Niewielkie pasy zieleni
wzdłuż elewacji wraz z małymi placami zabaw
dla dzieci przy miejscach parkingowych. W sąsiedztwie występują nieurządzone tereny zieleni.

Fot. 277. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Aleja Pokoju 83”. Fot.: autor,
2020.
Kompleks 4 budynków blokowych wielorodzinnych o 6 kondygnacjach. Przestrzeń piesza ograniczona do wąskich chodników
wzdłuż wewnętrznych ulic. Chodniki wykorzystywane jako miejsca parkingowe. Tereny zieleni w postaci trawników wzdłuż zabudowy.
Brak urządzonych przestrzeni publicznych
i rekreacyjnych.

Fot. 278. Zespół budynków wielorodzinnych
„Osiedle Supernova”. Fot.: autor, 2018.
Wygrodzony zespół 4 budynków wielorodzinnych blokowych o 4 kondygnacjach nadziemnych. Między budynkami urządzono ścieżki
piesze w zieleni, stanowiące dojścia do budynków oraz plac zabaw dla dzieci. Teren niedostępny. Dla mieszkańców możliwe przejście w kierunku Tauron Areny Kraków. Zabudowa osiedla przesłania halę widowiskowosportową od strony al. Pokoju, tworząc barierę wizualną i przestrzenną dla pieszych.
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2.

Zabudowa usługowa
Fot. 279. Sklep „Selgros Cash&Carry”. Fot.:
autor, 2020.
Parterowy budynek wielkopowierzchniowy o funkcji handlowej. Obiekt w formie hali. Teren wygrodzony ogrodzeniem
ażurowym, urządzony jako parking dla
klientów. Brak powiązań pieszych z ulicą
Nowohucką. Brak terenów zieleni z wyjątkiem trawnika między ulicą a ogrodzeniem
sklepu. Przestrzeń nieprzyjazna pieszym
i nieatrakcyjna.

Fot. 280. Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe „EXPO Kraków”. Fot.:
autor, 2018.
Dwukondygnacyjny obiekt, otoczony przestrzenią parkingową na działce wygrodzonej ażurowym ogrodzeniem. Do obiektu
prowadzi zadrzewiona alejka o ozdobnej
posadzce, którą wyznaczono pomiędzy
miejscami postojowymi. Brak urządzonych
przestrzeni publicznych i powiązań ze
strukturą miasta. Obiekt dostępny głównie
dla zmotoryzowanych. Przewaga nawierzchni utwardzonych. Ciągi piesze
ograniczone do chodników wzdłuż drogi
dojazdowej. Przestrzeń mało atrakcyjna.

Fot. 281. Hala widowiskowo-sportowa
„Tauron Arena Kraków”. Fot.: autor, 2020.
Największy obiekt widowiskowo-sportowy
w Krakowie, zaprojektowany na planie
koła. Od strony wschodniej sąsiaduje
z Parkiem Lotników Polskich. Od strony
wschodniej i zachodniej place przed wejściami do obiektu, zlokalizowane powyżej
poziomu ulic i parku, na które prowadzą
betonowe schody. Przewaga nawierzchni
utwardzonej i parkingowej. W obszarze
placów znajdują się miejsca do siedzenia.
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3.

Przestrzenie publiczne
Fot. 282. Ogród Doświadczeń
S. Lema. Fot.: autor, 2020.

im.

Teren zieleni urządzonej z elementami
małej architektury i instalacjami, służącymi interaktywnym zabawom i doświadczeniom. Obszar wygrodzony, ogrodzeniem ażurowym czynny w okresie wiosenno-letnim za opłatą. Mimo, iż jest to
przestrzeń atrakcyjna, wygrodzenie ogranicza dostęp i stwarza bariery przestrzenne.

Fot. 283. Budowa oczka wodnego i pawilonu w ramach rewitalizacji Parku Lotników Polskich. Fot.: autor, 2020.
Niewielki zbiornik wodny wraz pawilonem
towarzyszącym. Teren budowy, wygrodzony. W tle szpaler drzew i tereny Parku
Lotników Polskich, wyposażone w alejki
spacerowe z ławkami w zieleni. Przestrzeń
atrakcyjna i przyjazna pieszym.

Fot. 284. Przestrzeń publiczna pomiędzy
Parkiem Lotników Polskich i halą widowiskowo-sportową Tauron Arena Kraków.
Fot.: autor, 2020.
Niewielki plac z kostki brukowej otoczony
trawnikiem ze szpalerem niskopiennych
drzew. Brak zróżnicowanej zieleni i miejsc
do siedzenia. Wzdłuż boków placu ustawiono miejsca parkingowe dla rowerów.
Przestrzeń głównie o funkcji przechodniej.
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III. B. Analiza przestrzeni publicznych i kompozycji

Rys. 55. Analiza przestrzeni publicznych i kompozycji w rejonie centrum handlowego „M1 Kraków".
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym: https://msip.krakow.pl/ (14.02.2020).
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Elementy układu kompozycyjnego
W rejonie centrum handlowego „M1 Kraków” wyraźną dominantę kubaturową stanowi
hala widowiskowo-sportowa Tauron Arena Kraków, odznaczająca się swymi gabarytami na tle
otaczającej zieleni. Ten reprezentacyjny obiekt jest częściowo przysłonięty powstającą w przypadkowym miejscu zabudową wielorodzinną. Inną dominantą są ponadto widoczne z głównych
arterii drogowych kominy Elektrociepłowni w Łęgu.
Budynki centrów handlowych „M1 Kraków” i pobliskiego „Kraków Plaza” ze względu na
relatywnie dużą powierzchnię są lokalnymi subdominantami kubaturowymi. „M1 Kraków” mieści się przy skrzyżowaniu ważnych arterii miejskich, dzięki czemu jego północno-wschodni narożnik jest eksponowany. Wschodnia nieaktywna ściana obiektu stanowi zamknięcie ul. Centralnej (Fot. 286). Szerokie, główne arterie komunikacyjne podkreślone szpalerami drzew formują czytelne osie widokowe. W terenach otwartych z uwagi na wysokość i formę wyróżnia się
wieża wodna dawnego zakładu PPB „Prefabet” Kraków. Obiekt ten jest akcentem przestrzennym i świadkiem tożsamości przemysłowego charakteru tej części miasta (Fot. 285).
W omawianym obszarze występuje szereg barier przestrzennych takich jak:
−
−
−
−

arterie komunikacyjne z uwagi na znaczne odległości między przejściami,
odkryte rury ciepłownicze wzdłuż ul. Nowohuckiej,
ogrodzenia zespołów mieszkaniowych i usług,
wielkopowierzchniowe parkingi.

Ciągi piesze najczęściej ograniczają się do przyulicznych chodników. Wzdłuż części ulic dojazdowych ich ciągłość nie jest zachowana.

Fot. 285. Dawne tereny przemysłowe PPB „Prefabet” Fot. 286. Centrum handlowe „M1 Kraków” na zaz pozostawioną betonową wieżą wodna. Fot.: autor, kończeniu osi widokowej wzdłuż ul. Centralnej. Nie2018.
aktywna, monotonna ściana stanowi nieatrakcyjne
zamknięcie widokowe. Fot.: autor, 2018.
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System przestrzeni publicznych
Komponentami systemu przestrzeni publicznych w granicach analizowanego obszaru
są: ciągi arterii miejskich z chodnikiem lub wydzielonym w zieleni ciągiem pieszym, Park
Lotników Polskich wraz z Ogrodem Doświadczeń515 oraz otoczenie Stawu Dąbskiego (Rys. 55).
Deptak wzdłuż nieaktywnych elewacji oraz zadbane ciągi piesze, prowadzące w kierunku
przystanków tramwajowych, tworzą jedyną urządzoną przestrzeń publiczną w sąsiedztwie centrum handlowego „M1 Kraków”. Generalnie wokół obiektu dominują przestrzenie komunikacyjne w postaci wielkopowierzchniowego parkingu, dróg dojazdowych oraz strefy dostaw.
W otoczeniu występują rozległe tereny zieleni. Część z nich położona po południowej
stronie „M1 Kraków”, w tym Bulwary Wisły jest nieurządzona i trudnodostępna. Tym samym
nie uzupełnia systemu przestrzeni publicznych. Wśród terenów zieleni urządzonej wyróżnia się
Park Lotników Polskich wraz z Ogrodem Doświadczeń, który łączy rejon centrum handlowego
z halą widowiskowo-sportową Tauron Arena Kraków, kampusem Akademii Wychowania Fizycznego oraz kampusem Politechniki Krakowskiej w Czyżynach.
Tabela 42. Ocena wartości przyrodniczych wybranych terenów zieleni.
OBSZAR

WALORYZACJA TERENÓW ZIELENI

Obszar wokół centrów handlowych, innych usług oraz wokół
dawnego obszaru przemysłowego po wschodniej stronie ul.
Nowohuckiej

Tereny silnie zdewastowane

Tereny ugorów i odłogów po południowo-zachodniej stronie
„M1 Kraków” oraz obszar Ogrodu Doświadczeń

Obszary przeciętne przyrodniczo

Tereny ogródków działkowych, teren zieleni przy Rondzie
308 Dywizjonu oraz Park Lotników Polskich
Otoczenie Stawu Dąbskiego

Obszary cenne pod względem przyrodniczym

Bulwary Wisły oraz Prądnika

Obszary o najwyższym walorze przyrodniczym, obszary
o wysokim walorze przyrodniczym i obszary cenne pod
względem przyrodniczym

Obszary o wysokim walorze przyrodniczym i obszary cenne
pod względem przyrodniczym

Opracowanie własne na podstawie” MonitAir-Atlas – Mapa waloryzacji przyrodniczej Krakowa 2016”, udostępnionej na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP Miasta Krakowa, źródło: https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config_kios.json (dostęp: 29.02.2020).

515 Ogród

wiosenno-letnim.
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Doświadczeń im. S. Lema tworzy atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną, która jest dostępna za opłatą w okresie

III. C. Analiza urządzenia przestrzeni w sąsiedztwie centrum handlowego
Fot. 287. Dojście piesze do centrum handlowego od strony przystanków tramwajowych.
Fot.: autor, 2020.
Wydzielone ciągi piesze w formie chodnika
z jasnej kostki brukowej są otoczone pasem
zieleni niskiej oraz pojedynczymi, niskopiennymi drzewami. Wzdłuż chodników są rozmieszczone ławki. Przy wejściu do centrum
handlowego ciąg pieszy poszerza się do
formy niewielkiego placu, w obszarze, którego aranżowane są tymczasowe stoiska
typu fast food. Mimo styku z parkingiem jest
to urządzona przestrzeń publiczna przyjazna
pieszym.

Fot. 288. Wydzielony ciąg pieszy pomiędzy
parkingami. Fot.: autor, 2018.
Pomiędzy ciągiem pieszym wzdłuż al. Pokoju
a centrum handlowym są wydzielone urządzone ciągi pieszo-rowerowe z zielenią towarzyszącą w postaci krzewów, bylin i niskopiennych drzew. Wzdłuż deptaku są rozmieszczone ławki. Uwagę zwracają maszty
z logo centrum handlowego, podkreślające
ciąg pieszy.

Fot. 289. Parking od strony północnej centrum handlowego. Fot.: autor, 2020.
Przed centrum handlowym dominuje przestrzeń parkingowa. Pomiędzy miejscami postojowymi
wprowadzono
niskopienne
drzewa oraz wydzielono ciągi piesze w kierunku wejść do centrum handlowego. Przeważa nawierzchnia utwardzona. Parking ten
często służy jako dodatkowe miejsca postojowe w przypadku imprez sportowych i kulturalnych w pobliskiej „Tauron Arena Kraków”. Duża powierzchnia parkingu sprawia,
że stanowi on mało atrakcyjną przestrzeń.
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Fot. 290. Sąsiedztwo centrum handlowego
od strony północnej. Fot.: autor, 2020.
Wzdłuż północnej elewacji centrum handlowego urządzono ciąg pieszy z zielenią izolacyjną od strony parkingu. W obszarze deptaku wprowadzono miejsca do siedzenia
i miejsca postojowe dla rowerów. Jest to
przestrzeń w miarę przyjazna pieszym, jednak relatywnie wąska.

Fot. 291. Ogródki kawiarniane i ciąg pieszy
wzdłuż północno-wschodniej elewacji centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
W sąsiedztwie jednego wejścia do centrum
handlowego urządzone są ogródki kawiarniane. Obok nich mieszczą się również ogólnodostępne miejsca do siedzenia. Dodatkowa funkcja aktywizuje przestrzeń na zewnątrz centrum handlowego. Jednak jej usytuowanie zawęża ciąg pieszy.

Fot. 292. Sąsiedztwo centrum handlowego
od strony zachodniej. Fot.: autor, 2018.
Wzdłuż elewacji urządzono wąski chodnik,
zapewniający dojście do zaplecza obiektu,
które służy głównie pracownikom centrum
handlowego. Z jednej strony droga dojazdowa kończy się ogrodzeniem strefy technicznej, a z drugiej częściowo przesłoniętym
drzewami widokiem na Tauron Arenę Kraków. Po zachodniej stronie centrum handlowego znajduje się niezagospodarowany teren zieleni. Jest to przestrzeń nieatrakcyjna
i nieprzyjazna pieszym.
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Fot. 293. Sąsiedztwo centrum handlowego
od strony wschodniej. Fot.: autor, 2018.
Od strony wschodniej centrum handlowego
przestrzeń publiczną tworzy szeroki ciąg pieszy. W części północno-wschodniej urządzono miejsca do siedzenia wokół szpaleru
niskopiennych drzew, które izolują deptak od
jezdni. Zieleń jest mało zróżnicowana. Elewacja centrum handlowego jest nieaktywna
o monotonnym, jednolitym wykończeniu.
Przestrzeń przyjazna pieszym, chociaż mało
atrakcyjna.

Fot. 294. Sąsiedztwo centrum handlowego
od strony południowej. Fot.: autor, 2018.
Południowa strona centrum handlowego
służy jako strefa techniczna, zaplecze. Dominuje przestrzeń komunikacyjna z miejscami
parkingowymi wzdłuż jezdni. Brak kontynuacji ciągów pieszych. Przestrzeń centrum handlowego jest wygrodzona ogrodzeniem ażurowym. Blokadę przed parkowaniem na zakończeniu chodników tworzą głazy rozmieszczone wzdłuż jezdni. Przestrzeń nieprzyjazna
pieszym i nieatrakcyjna.

Fot. 295. Ciąg pieszy po stronie północnej
centrum handlowego. Fot.: autor, 2018.
Ciąg pieszy wzdłuż al. Pokoju z pasem zieleni
izolacyjnej oddziela parking centrum handlowego od jezdni. Szpaler wysokich drzew,
ogranicza oddziaływanie intensywnego ruchu samochodowego i stanowi element
kompozycyjny w przestrzeni. Wzdłuż traktu
pieszego brakuje małej architektury, np.
w postaci miejsc do siedzenia. Przestrzeń
o funkcji przechodniej przyjazna pieszym.
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IV. DOSTĘPNOŚĆ
IV. A. Analiza dostępności transportowej i pieszej

Rys. 56. Analiza powiązań transportowych w rejonie centrum handlowego „M1 Kraków".
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym: https://msip.krakow.pl/ (14.02.2020).
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IV.A.1

Transport indywidualny

Dostępność „M1 Kraków” transportem indywidualnym zapewniają: dwujezdniowa
droga klasy głównej ruchu przyspieszonego w ciągu ul. Nowohuckiej i dwujezdniowa droga klasy
zbiorczej z torowiskiem tramwajowym w ciągu al. Pokoju, przy których są zlokalizowane wjazdy
na teren zewnętrznego parkingu naziemnego (Rys. 56). Centrum handlowe posiada jeden duży
parking naziemny dla klientów o powierzchni 4,8 ha dla około 1400 samochodów, położony po
stronie północnej. W jego obrębie są wydzielone urządzone ciągi piesze. Postój taksówek jest
usytuowany w pobliżu wejścia do budynku od strony północnej. Sąsiaduje z przystankiem dla
busów. Zewnętrzna strefa dostaw znajduje się po południowej i zachodniej stronie centrum
handlowego. Część południowa jest wygrodzona, wskutek czego nie ma możliwości przejazdu
indywidualnego i przejścia wokół obiektu.
IV.A.2

Transport publiczny

Dostępność centrum handlowego jest zapewniona za pośrednictwem środków transportu publicznego tramwajowego i autobusowego. Najbliższe przystanki miejskiej komunikacji
publicznej to:
•

Od strony północnej:
▪ „M1 al. Pokoju” – śr. odl. od centrum handlowego 215 – 225 m: 4 linie tramwajowe dzienne (w tym jedna czasowa) oraz 1 linia autobusowa dzienna;

•

Od strony północno-wschodniej:
▪ „Rondo 308. Dywizjonu” – śr. odl. 485 – 525 m: 4 linie tramwajowe dzienne
(w tym 1 czasowa) oraz 3 linie autobusowe dzienne;

•

Od strony północno-zachodniej:
▪ „Tauron Arena Kraków Al. Pokoju” n/ż – śr. odl. 700 – 745 m: 4 linie tramwajowe dzienne (w tym 1 tymczasowa) oraz 1 linia autobusowa dzienna;

•

Od strony wschodniej:
▪ „M1 Nowohucka” – śr. odl. 310 m: 3 linie autobusowe dzienne.

Najbliżej centrum handlowego jest usytuowany przystanek tramwajowy „M1 al. Pokoju”
oraz przystanek autobusowy „M1 Nowohucka”. Pozostałe przystanki, w tym węzeł przesiadkowy przy Rondzie 308 Dywizjonu obsługują te same linie tramwajowe i autobusowe, dlatego
nie będą podlegały charakterystyce dostępności.
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Tabela 43. Charakterystyka wybranych przystanków komunikacji miejskiej, położonych najbliżej centrum handlowego „M1 Kraków”. Stan na dzień 05.03.2020 r. 516
Nazwa przystanku
Odległość od centrum handlowego517 [m]
Liczba obsługiwanych relacji (linie dzienne)
Liczba pojazdów na godzinę w okresie popołudniowego
szczytu komunikacyjnego w dzień powszedni
Średni interwał rozkładowy między pojazdami w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego [minuty]
Dyspozycyjność pojazdów518
Dostępność transportem zbiorowym519

Przystanek tramwajowy
„M1 Al. Pokoju” w kierunku
Rondo 308. Dywizjonu

Przystanek autobusowy
„M1 Nowohucka” w kierunku
Elektrociepłownia Kraków

200

320

4

3

16

10

3,75

6

akceptowalna
+

nieakceptowalna
+/-

Opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie.

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że powiązania tramwajowe zapewniają „M1 Kraków” dobrą dostępność tą formą transportu zbiorowego ze względu na bliskość
przystanków oraz akceptowalną dyspozycyjność pociągów tramwajowych. Dostępność za pośrednictwem autobusów jest niewystarczająca (średnia) z powodu nieakceptowalnej dyspozycyjności tych pojazdów. Węzeł przesiadkowy Rondo 308. Dywizjonu jest znacznie oddalony od
centrum handlowego.
Przez analizowany teren przebiega jednotorowa zeletryfikowana towarowa linia kolejowa Kraków Olsza – Kraków Łęg o znaczeniu państwowym. Za jej pośrednictwem dostarczane
są paliwa do Elektrociepłowni w Łęgu. Jeden z wariantów przebiegu SKA przewiduje wykorzystanie tej linii dla ruchu pasażerskiego, utworzenie przystanków kolejowych c. h. Plaza i Nowohucka oraz przedłużenie jej w kierunku Placu Centralnego im. Ronalda Reagana w Dzielnicy XVIII
Nowa Huta (trasa Mydlniki – Łęg – Plac Centralny).520
IV.A.3

Ciągi pieszo-rowerowe

Główne ciągi piesze w otoczeniu „M1 Kraków” są związane z przyulicznymi chodnikami
oraz ścieżkami na terenie Parku Lotników Polskich. Dostęp pieszy do centrum handlowego jest
możliwy od strony przystanków przy al. Pokoju oraz Rondzie 308. Dywizjonu. Od deptaku
wzdłuż al. Pokoju, urządzono wydzielone z obszaru parkingu dojścia do 3 wejść zlokalizowanych
od północnej strony budynku. Jednostronny układ wejść uniemożliwia utworzenie za pośrednictwem centrum handlowego nowych powiązań pieszych. Dodatkowo wygrodzenie obiektu

516
Dane
na
podstawie
stron
internetowych
https://jakdojade.pl/krakow/trasa/?stopsLayer=true,
i http://rozklady.mpk.krakow.pl/?lang=PL&rozklad=20191112&akcja=przystanek (dostęp: 05.03.2020 r.).
517 Odległość mierzona od najbliższego wejścia do danego centrum handlowego. Na podstawie badań innych autorów, w niniejszej pracy przyjęto, że zadowalająca odległość piesza wynosi do 400 m. „Według wielu badań, akceptowalny dystans pieszy dla większości ludzi w zwykłych codziennych sytuacjach okazuje się wynosić około 400 do 500 metrów.” Źródło:
Gehl J., op. cit., s. 137.
518 Dyspozycyjność – „dostępność pojazdu w danym czasie i miejscu” (Rudnicki A., op. cit., s. 21) określona na podstawie interwałów rozkładowych między pojazdami. Autorka przyjęła następujące kryteria oceny dyspozycyjności: akceptowalna (interwał ≤ 5 minut), nieakceptowalna (interwał > 5 minut). Kryteria przyjęto na podstawie badań przeprowadzonych
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni dotyczących preferencji komunikacyjnych mieszkańców Gdyni z 2018 r. w aspekcie
czasu oczekiwania na pojazd - „Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni 2018 r.”, ZKM, Gdynia, 2019 r.,
s. 11, źródło: https://zkmgdynia.pl/files/Pliki%20do%20pobrania%20-%20inne/Preferencje%20i%20zachowania%20komunikacyjne%20mieszka%C5%84c%C3%B3w%20Gdyni%202018.pdf, dostęp: 29.05.2019 r.
519 Ocena dostępności: dobra (+): odległość ≤ 400 m i dyspozycyjność = akceptowalna; średnia (+/-): odległość ≤ 400
m lub dyspozycyjność = akceptowalna; słaba (-): odległość > 400 m i dyspozycyjność = nieakceptowalna.
520 Na podstawie: Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa, Kraków 2017.
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od strony południowej ogranicza jego dostępność pieszą, a obecność nieurządzonej zieleni
uniemożliwia powiązanie z terenami nad Wisłą.
Analizowany obszar posiada rozwiniętą sieć ścieżek rowerowych, głównie wzdłuż układu
komunikacji kołowej, tj.: al. Pokoju, ul. Nowohuckiej, al. Jana Pawła II, ul. Lema oraz na terenie
Parku Lotników Polskich. Nad Wisłą urządzono asfaltową, wydzieloną ścieżkę rowerową. Brakuje jednak czytelnego i wygodnego jej powiązania z traktami rowerowymi wzdłuż al. Pokoju
lub ul. Nowohucką. W obrębie analizowanego terenu znajduje się 6 stacji rowerów miejskich.
Są one zlokalizowane w znacznej odległości od centrum handlowego. Najbliższa stacja znajduje
się w odległości do 600 m przy Rondzie 308. Dywizjonu. Można zatem uznać, że centrum handlowe posiada średnią dostępność pieszo-rowerową.
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PODSUMOWANIE

Rys. 57. Schemat zagospodarowania terenów w rejonie centrum handlowego „M1 Kraków”.
Opracowanie własne. Stan na 03.2020 r.

Centrum handlowe „M1 Kraków” zostało wybudowane w 2001 roku na terenie dzielnicy
„Czyżyny” w rejonie Elektrociepłowni w Łęgu. Obiekt powstał w obszarze dotychczas słabo zurbanizowanym o charakterze rolniczo-przemysłowym. W bezpośrednim jego sąsiedztwie nie
rozwinęła się wyraźnie zabudowa, poza pojedynczymi usługami. Znaczny rozwój struktury miejskiej nastąpił w rejonie centrum handlowego „Kraków Plaza”, a także na wschód od ul. Nowohuckiej.
W otoczeniu „M1 Kraków” nie wykształciły się nowe urządzone przestrzenie publiczne,
z wyjątkiem deptaków i dojść do obiektu, ale są prowadzone działania rewitalizacyjne w przestrzeni Parku Lotników Polskich. Niedostępne pozostają tereny zieleni nieurządzonej po południowej stronie centrum handlowego, uniemożliwiające dostęp do wałów wiślanych i prowadzonej tam ścieżki rowerowej. W analizowanym obszarze „M1 Kraków” stanowi subdominantę
kubaturową, usytuowaną w strukturze o nieczytelnym układzie kompozycyjnym. Budynek mieści się na eksponowanej działce.
Centrum handlowe posiada dobrą dostępność transportem indywidualnym i zbiorowym. Główne ciągi piesze i rowerowe prowadzą wzdłuż arterii drogowych. Przewaga przestrzeni komunikacyjnych, trudnodostępne tereny zieleni nieurządzonej, ogrodzenia obiektów
usługowych i kompleksów mieszkaniowych oraz brak chodników wzdłuż niektórych ulic dojazdowych ograniczają dostępność pieszą.
Można zauważyć, że w bezpośrednim sąsiedztwie „M1 Kraków” nie nastąpił rozwój ilościowy i jakościowy terenów. Jednakże dokonują się zmiany strukturalne w jego otoczeniu,
gdzie powstaje zabudowa mieszkaniowo-usługowa z przewagą usług o zasięgu ponadlokalnym.
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Tabela 44. KARTA PRZYKŁADU: CENTRUM HANDLOWE „M1 KRAKÓW"

PRZESTRZEŃ

PRZEMIANY

DANE
OGÓLNE

CENTRUM HANDLOWE „M1 KRAKÓW”
LOKALIZACJA

Strefa zabudowy fragmentarycznej

DATA REALIZACJI

2001

KIERUNEK ROZWOJU STRUKTURY
URBANISTYCZNEJ

zagospodarowywanie dawnych terenów podmiejskich (przekształcenie ogródków działkowych, terenów zieleni i terenów rolnych), tworzenie tkanki miejskiej w oparciu głównie o funkcje usługowo-handlowe o znaczeniu ponadlokalnym, w otoczeniu nowa zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna
STRUKTURA
zabudowa wolnostojąca, w tym handlowa wielkopowierzchniowa
SĄSIADUJĄCEJ ZA- oraz drobne usługi, w otoczeniu nowa zabudowa wielorodzinna o
BUDOWY
układach kwartałowych i blokowych oraz zabudowa usługowa i handlowa wielkopowierzchniowa
GŁÓWNE FUNKCJE studio telewizyjne, handel, stacja benzynowa, salon samochodowy;
SĄSIADUJĄCEJ ZA- centrum targowo-kongresowe, zabudowa wielorodzinna, hala widoBUDOWY
wiskowo-sportowa, centrum handlowe
PRZESTRZENIE
brak urządzonych przestrzeni publicznych
PUBLICZNE
ciągi piesze: chodniki przyuliczne (głównie), deptak przed wejściem do
centrum handlowego i wzdłuż północnej elewacji
mała liczba terenów i form zieleni urządzonej wokół c. h.
pojedyncze miejsca do siedzenia w obszarze centrum handlowego
OGÓLNODOST.
Park Lotników Polskich
TERENY ZIELENI
duże tereny zieleni nieurządzonej w sąsiedztwie
szpalery drzew wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych
ELEWACJE
nieaktywne elewacje centrum handlowego

DOSTĘPNOŚĆ

WALORY
KOMPOZYCYJNE

centrum handlowe jako subdominanta kubaturowa
brak czytelnego układu kompozycyjnego otaczającej zabudowy
otaczające arterie, niedost. tereny zieleni i duże ogrodzone tereny wokół obiektów handlowo-usługowych jako bariery przestrzenne
TRANSPORT
dostępność dobra (ze względu na występowanie powiązań drogoINDYWIDUALNY
wych z różnych części miasta)
parking naziemny
strefa dostaw zewnętrzna
TRANSPORT ZBIO- dostępność dobra;
ROWY
przystanki komunikacji miejskiej w zasięgu pieszym 200 - 500 m, odjazdy średnio co 4 minuty (stan na dzień 05.03.2020 r.)
DOSTĘPNOŚĆ
3 wejścia (od strony północnej c. h.) – układ jednostronny
PIESZA I ROWE- brak ciągłości głównych traktów pieszych (kierunek wsch.-zach.) –
ROWA
brak możliwości utworzenia nowych powiązań
sieć ścieżek rowerowych w otoczeniu c.h.
najbliższe stacje rowerów miejskich „Wavelo” w zasięgu do 600 m
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4.4.5 CENTRUM HANDLOWE „BONARKA CITY CENTER”
I. CHARAKTERYSTYKA
I. A. Dane ogólne
Tabela 45. Dane charakterystyczne centrum handlowego „Bonarka City Center”.
DATA REALIZACJI
LOKALIZACJA
POPRZEDNIA FUNKCJA OBSZARU
PROJEKTANT
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]
POWIERZCHNIA NAJMU BRUTTO (GLA) [m2]
KLASYFIKACJA PRCH
FUNKCJE
GENERACJA

2009
Dzielnica XI Podgórze Duchackie, strefa zabudowy fragmentarycznej
Teren poprzemysłowy, powyrobiskowy
IBM Asymetria521
70 836,00
91 000
Tradycyjne centrum handlowe – galeria handlowa
Handel, gastronomia, rozrywka (multikino), drobne usługi522, biura
IV

Źródło: Opracowanie własne.

I. B. Analiza lokalizacji centrum handlowego w strukturze miasta
Największe centrum handlowe Krakowa „Bonarka City Center” mieści się w obszarze
fragmentarycznej zabudowy, w północnej części Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. Obiekt jest
położony na południe od centrum miasta, w odległości około 3,8 km od Rynku Głównego
(Rys. 58) w rejonie o przemysłowej i wydobywczej przeszłości, odizolowanym terenami zieleni.

Rys. 58. Analiza lokalizacji obszaru centrum handlowego „Bonarka City Center” w strukturze miasta.
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym (źródło podkładu: www.geoportal.gov.pl, dostęp: 09.07.2019 r.).

521

http://imbasymetria.pl/index.php/my-product/bonarka/ (dostęp: 12.03.2020).
Do grupy drobnych usług zaliczono te, których powierzchnia najmu i funkcja nie wyróżniają się na tle całej oferty
usługowej. Są to m.in.: salon fryzjerski, bank, biuro podróży, kantor, kwiaciarnia, salony sieci komórkowych, Punkt Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, itp.
522
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Obszar analiz leży na styku 3 krakowskich dzielnic: Dzielnicy XI Podgórze Duchackie,
Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki i Dzielnicy XIII Podgórze. Mieści się pomiędzy historyczną
zabudową Podgórza i terenami zieleni, związanymi z dawnymi funkcjami przemysłowymi i wydobywczymi523 a osiedlami wielorodzinnymi i jednorodzinnymi z usługami na terenie Woli
Duchackiej oraz historycznymi cmentarzami.524
I. C. Analiza rozwoju w ujęciu historycznym
Centrum handlowe jest położone w rejonie dawnych wsi Wola Duchacka i Bonarka, leżących nad potokiem Budnarka.525 Na terenie wsi Bonarka w XVI wieku mieściły się stawy rybne,
oraz papiernia.526 Największe zmiany tego obszaru nastąpiły w drugiej połowie XIX wieku
w związku z rozwojem przemysłu oraz infrastruktury transportowej. Wybudowano linię kolejową wraz ze stacją Podgórze-Bonarka (obecnie Kraków-Bonarka), łączącą Kraków z Oświęcimiem. Wykorzystując budowę geologiczną terenu i występowanie surowców, pozyskiwanych
w tym rejonie od czasów historycznych, w latach 80. XIX wieku uruchomiono kilka kamieniołomów wraz z zakładami przetwórczymi. W miejscu dzisiejszego centrum handlowego istniał kamieniołom i Fabryka Cementu Portlandzkiego, należące do podgórskiego potentata Bernarda
Libana. Na przełomie XIX i XX wieku założono dwa Cmentarze Żydowskie oraz nowy Cmentarz
Podgórski. Zakończono też eksploatację części kamieniołomów. W czasie II wojny światowej
w obszarze Cmentarzy Żydowskich działał niemiecki obóz koncentracyjny KL Płaszów. Wybudowano również ulicę Kamieńskiego, jedną z głównych arterii komunikacyjnych Krakowa na przedłużeniu ul. M. Konopnickiej w kierunku ul. Wielickiej. Wyraźne przekształcenia tej części miasta
miały miejsce po II wojnie światowej. Na bazie Fabryki Cementu „Bonarka” powstały zakłady
produkujące nawozy mineralne.527 Ich produkcja przyczyniła się do skażenia środowiska.528
W latach 50. XX wieku zasypano i skanalizowano koryto Budnarki.529 Jeszcze w latach 80. XX
wieku istniały w tym obszarze tereny przemysłowe i wyrobiskowe (Rys. 59A). Pod koniec wspomnianej dekady zakończono eksploatację kamieniołomu Libana, a na początku XXI wieku zamknięto Zakłady Chemiczne „Bonarka”. Dopiero w okresie 2006-2009 podjęto działania rekultywacyjne tych terenów530, wyburzono dawne zabudowania przemysłowe i rozpoczęto budowę
centrum handlowego „Bonarka City Center” wraz z obiektami biurowymi. Inwestycja wiązała
się również ze zmianami układu drogowego, w ramach których poszerzono ul. Kamieńskiego
i Puszkarską oraz wybudowano ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
523 W tym rejonie miasta występowały liczne kamieniołomy i inne obszary wyrobiskowe, które eksploatowano dla
celów przemysłowych, np. Kamieniołom Miejski, Kamieniołom Libana, kamieniołom „Na Bonarce”, Zakrzówek itd. Po zakończeniu działalności wydobywczej, część z nich poddano rekultywacji.
524 Pod koniec XIX wieku i w latach 30. XX wieku założono dwa Podgórskie Cmentarze Żydowskie – stary i nowy.
W czasie II wojny światowej w rejonie wspomnianych Cmentarzy Żydowskich i kamieniołomu B. Libana okupanci niemieccy
utworzyli Obóz Karny Służby Budowlanej oraz obóz koncentracyjny KL Płaszów. Dla upamiętnienia osób zamordowanych
w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym KL Płaszów wybudowano Pomnik Ofiar Faszyzmu, zlokalizowany przy ul. Kamieńskiego.
525 Położenie centrum handlowego trudno jednoznacznie przyporządkować do danej wsi, ze względu na brak informacji na temat ich precyzyjnych granic. Nazwa Bonarka pochodzi od potoku Budnarka (in.: Benarka, Bodnarka, Bonarka), który
przepływał w tym obszarze już w okresie średniowiecza. Według literatury przedmiotu wieś Bonarka istniała na tym terenie
w XVI wieku.
526 Pierwszy zakład przemysłowy w tym rejonie. Źródło: „Encyklopedia Krakowa”, op. cit., s. 77.
527 Powstała fabryka Supertomasyny, a następnie została przekształcona w Krakowskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „Bonarka”.
528 „Uruchomienie produkcji przemysłowej spowodowało zwiększenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz
hałasu.” Źródło cytatu: Ciechowski M., „Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej „Bonarki”,
Prace Geograficzne, z.123, Kraków 2010, s. 116.
529 Ciechowski M., op. cit., ss. 111-127.
530 Inwestor centrum handlowego „Bonarka City Center” usunął skażoną glebę i zlikwidował osadniki fluorku wapnia.
Ciechowski M., op. cit., s. 122.
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Tabela 46. Historia rozwoju rejonu centrum handlowego „Bonarka City Center”
WIEK

DATA
1364

WYDARZENIE

Lokacja wsi Wola Duchacka na prawie niemieckim
XIV
Rozpoczęcie eksploatacji wyrobiska odkrywkowego (późniejszy kamieniołom Libana)
Wzmianki o wsi Bonarka i budowa papierni przez Jana Bonera
XVI
Urządzenie stawu rybnego na terenie Bonarki i rozpoczęcie budowy wodociągu, dostarczającego wodę z Bo1576 - 1577
narki do Kazimierza
Powstanie fabryki wyrobów glinianych Maurycego Barucha (później cegielnia „Bonarka”), ul. Fredry
1854 - 1856 Budowa szańców FS 21 i 22 w rejonie obecnego Pomnika Ofiar Faszyzmu
1864
Budowa stacji kolejowej Podgórze-Bonarka (obecnie Kraków-Bonarka)
1873
Założenie wapiennika przez Bernarda Libana u podnóża Kopca Krakusa – kamieniołom Libana
Otwarcie cementowni przez B. Libana i założenie Fabryki Portland Cementu Bernard Liban i Spółka (ob. teren
1884 - 1888 c. h. „Bonarka City Center”)
XIX
Uruchomienie linii kolejowej ze stacją Podgórze-Bonarka (zmiana przebiegu potoku Budnarka)
1885 - 1929 Eksploatacja kamieniołomu „Na Bonarce” (w pobliżu szańca FS-22)
1886 - 1939 Eksploatacja Miejskiego Kamieniołomu
1887
Założenie Podgórskiego Cmentarza Żydowskiego (stary), przy ul. Jerozolimskiej
1894
Utworzenie bocznicy kolejowej do kamieniołomu B. Libana od stacji kolejowej Podgórze-Bonarka
1900
Założenie Cmentarza Podgórskiego (nowy), przy ul. Wapiennej
1912
Budowa cegielni „Bonarka”
1932
Założenie Podgórskiego Cmentarza Żydowskiego (nowy) przy ul. Abrahama
Przejęcie przez spółkę Solvay, Fabryki Portland Cementu Bernard Liban i Spółka i przekształcenie w Krakowską
1937
Fabrykę Cementu Bonarka Sp. z o.o.
1941
Przyłączenie Woli Duchackiej do Krakowa
I poł. XX
1942 - 1943 Wytyczenie obecnej ul. H. Kamieńskiego jako przedłużenie ul. M. Konopnickiej
1942 - 1944 Przejęcie kamieniołomu Libana przez okupantów hitlerowskich i utworz. Obozu Karnego Służby Budowlanej
1942 - 1945 Działalność obozu pracy przymusowej, od 1944 r. niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Płaszów
1948
Utworzenie Państwowej Fabryki Supertomasyny „Bonarka” w dawnej Fabryce Cementu Bonarka
lata 50.
Zasypanie potoku Budnarka
1961
Powstanie rezerwatu przyrody nieożywionej „Bonarka” w miejscu kamieniołomu „Na Bonarce”
Przekształcenie Państwowej Fabryki Supertomasyny „Bonarka” w Krakowskie Zakłady Przemysłu Nieorganicz1970
nego „Bonarka” (KZPN „Bonarka”)
~ lata 70.
Budowa zbiorników MPWiK „Krzemionki”
1978
Wytyczenie ul. Powstańców Śląskich
1980
Powstanie zajezdni autobusowej Wola Duchacka
1986
Zakończenie eksploatacji kamieniołomu Libana
1975 - 1988 Budowa kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, proj. A. Mazur
1988 - 2004 Przejęcie terenu dawnego kamieniołomu Libana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
lata 80. / 90. Realizacja zabudowy wielorodzinnej blokowej przy ul. E. Heila
II poł. XX
1990
Powstanie Domu Alchemików – fabryka kosmetyków HEAN, proj. D. Kozłowski
1998
Przekształcenie KPZN „Bonarka” w Zakłady Chemiczne „Bonarka”
2002 - 2003 Zamknięcie Zakładów Chemicznych „Bonarka”
2003
Budowa budynku biurowego przy ul. Sławka 3
Budowa ul. J. Turowicza
2004
Realizacja budynku biurowego „Havre” przy ul. Walerego Sławka 3a
2006
Budowa zespołu biurowego „Buma Square Business Park”
Wyburzenie zabudowań Zakładów Chemicznych „Bonarka”
2006 - 2009
Realizacja dwóch bud. mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Roi 4a i 4b
Budowa ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
2009
Powstanie centrum handlowego „Bonarka City Center”
Opracowanie własne na podstawie: „Encyklopedia Krakowa”, op. cit.; Chaberko T., Ciechowski M., Kretowicz P., op. cit.; Ciechowski M., op. cit.;
Górecki J., Sermet E., „Kamieniołomy Krakowa – dziedzictwo niedocenione” [w:] Zagożdżoń P. P. Madziarz K. (red.), „Dzieje górnictwa - element
europejskiego dziedzictwa kultury, Wrocław 2010, ss. 123-138; http://www.dzielnica11.krakow.pl/historia.html; Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu (online), źródło: http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=3436; https://ank.gov.pl/podgorze/miasto_08.html;
https://gazetakrakowska.pl/krakow-tak-10-lat-temu-budowano-i-otwierano-galerie-bonarka-zdjecia/ar/c1-14569313;
https://www.muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/historia-kl-plaszow; https://www.pawelsuder.pl/portfolio/bonarka-city-center-krakow/ (dostęp:
12.03.2020).
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II. PRZEMIANY
II. A. Analiza zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru

Rys. 59. Analiza przemian funkcjonalno-przestrzennych wybranego obszaru na przełomie XX/XXI wieku.
A. Stan przed budową centrum handlowego - lata 70./80. XX wieku, B. Budowa centrum handlowego – 2009 r.,
C. Stan istniejący – 2019/2020 r.
Opracowanie własne na podstawie materiałów historycznych i badań terenowych na podkładzie satelitarnym
(źródło podkładu: www.geoportal.gov.pl, https://msip.krakow.pl/, dostęp: 12.03.2020 r.).
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II. B. Analiza rozwoju nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego
Tabela 47. Kalendarium realizacji nowych inwestycji w rejonie c. h. „Bonarka City Center" w XXI w.
DATA

WYDARZENIE

Powstanie centrum handlowego „Bonarka City Center”
Realizacja budynku A zespołu biurowego Bonarka 4 Business (B4B)
Budowa zespołu bud. mieszkalnych wielorodzinnych – Osiedle „Panorama Krakowska”
Oddanie do użytkowania budynków B, C i D zespołu biurowego B4B
2010
Budowa budynku biurowego, ul. Kamieńskiego 47
Realizacja biurowca „Frax Office” („Salumanus”)
Powstanie placu zabaw przy ul. A. Fredry
2010/2011
Realizacja budynku mieszkalnego, ul. Łagiewnicka
Oddanie do użytkowania bud. mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Roi 4
2011
Realizacja bud. mieszk. wielorodzinnych przy ul. Walerego Sławka (osiedle „Dębowy Zakątek”) – etap I
2012
Realizacja bud. mieszk. wielorodzinnych przy ul. Walerego Sławka (osiedle „Dębowy Zakątek”) – etap II
Oddanie do użytkowania bud. mieszkalnego wielorodzinnego, ul. W. Sławka 16c
2013
Budowa bud. mieszkalnego wielorodzinnego, ul. S. Klonowica 24
2013/2014
Budowa bud. handlowego „Biedronka”, ul. Gryglewskiego
2014
Zakończenie budowy budynku E zespołu biurowego B4B
Budowa budynku F zespołu biurowego B4B
Realizacja bud. mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Fredry 8
2015
Oddanie do użytkowania bud. mieszkalnych wielorodzinnych „Panorama Krakowska”
Powstanie zespołu budynków mieszkalnych, ul. Kwietna
2015/2016
Realizacja budynku mieszkalnego, ul. Urocza
Powstanie budynku G zespołu biurowego B4B
Oddanie do użytku budynku stacji kontroli pojazdów MPK Kraków S. A.
2016
Realizacja budynku biurowego „Green Office Center” („Masonia”)
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie szeregowym, ul. Strumienna
Realizacja zespołu bud. mieszkalnych wielorodzinnych „Lokum Vista” – etap I
Powstanie budynku mieszkalnego, ul. Walerego Sławka 28
Budowa bud. mieszkalnego wielorodzinnego „Willa Klonowica”
2018
Realizacja bud. mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Strumienna 30
Oddanie do użytkowania bud. mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Klonowica 6
Powstanie budynku mieszkalnego, ul. Kołodziejska 12
Oddanie do użytkowania budynku H zespołu biurowego B4B
2019
Powstanie bud. mieszkalnych jednorodzinnych, ul. Strumienna 32 i 34
Realizacja budynku biurowego „Tischnera Office”
Budowa zesp. bud. mieszkalnych – Osiedle „Łagiewnickie Wzgórze”
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad st. kolej. Kraków-Bonarka
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad al. Powstańców Śląskich
Budowa bud. mieszkalnego wielorodzinnego, Mochnackiego 40
Realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Apartamenty Wadowicka”
Urządzenie parku kieszonkowego przy ul. Wadowickiej
Budowa zespołu bud. mieszkalnych wielorodzinnych „Lokum Vista” – etap II – w trakcie realizacji
Budowa zespołu bud. mieszkalnych wielorodzinnych „Fredry 6” w miejscu dawnej cegielni „Bonarka” –
w trakcie realizacji
Budowa bud. mieszkalnego wielorodzinnego „Apartamenty Nowa Bonarka”
2020
Budowa zespołu budynków biurowych „Ten Office” – w trakcie realizacji
Budowa budynków I, J zespołu biurowego B4B – w trakcie realizacji
Budowa zesp. bud. mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Strumienna, Tarnobrzeska – w trakcie realizacji
Budowa zesp. bud. mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Pszenna – w trakcie realizacji
Remont stacji kolejowej Kraków-Bonarka – w trakcie realizacji
Budowa zespołu bud. mieszkalnych wielorodzinnych „Bonarka Living” przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (w miejscu dawnego wapiennika) – w trakcie realizacji
Budowa budynku biurowego „Kreo” – w trakcie realizacji
Budowa budynku biurowego „Green Office Center 2” – planowane
Kompleks biurowo-usługowy, ul. Tischnera – planowane
Centrum handlowe „Kamieńskiego Retail Park” – planowane
Opracowanie własne – stan na 01.2021 r., na podstawie: https://www.urbanity.pl/malopolskie/krakow (dostęp: 14.03.2020),
https://investmap.pl/miasto/krakow (dostęp: 14.03.2020) oraz analizy archiwalnych zdjęć satelitarnych, https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config.json (dostęp: 14.03.2020).
2009
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II. C. Analiza rodzaju i lokalizacji nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego

Rys. 60. Analiza lokalizacji nowych inwestycji w rejonie c. h. „Bonarka City Center”. Stan na 01.2021 r.
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym, źródło: https://msip.krakow.pl/ (dostęp: 16.03.2020).
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Przemiany przestrzenne z początku XXI wieku są związane z likwidacją zakładów i rekultywacją terenów poprzemysłowych. Centrum handlowe „Bonarka City Center” wybudowano
w 2009 roku w miejscu dawnych Zakładów Chemicznych „Bonarka”, zamkniętych w 2003 roku.
Całą zabudowę historyczną wyburzono, pozostawiając jedynie komin jako ślad minionej architektury przemysłowej – świadka tożsamości. Obszar zagospodarowano, ale w sąsiedztwie pozostała zieleń nieurządzona, dawne wyrobiska i stawy poprzemysłowe.531
W SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 roku przewidywano przekształcenie terenów poprzemysłowych w obszary z przeważającą funkcją usług komercyjnych i w efekcie rejon ten został
wytypowany do sporządzenia planów miejscowych.
W okolicy centrum handlowego następowały powolne, ale systematyczne przekształcenia struktury przestrzennej. W ostatnich latach jest zauważalna intensyfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych (Tabela 47). Realizowane są zespoły biurowo-usługowe i mieszkaniowe. Trwają
prace związane z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej. Zabudowa rozwija się głównie
na terenach poprzemysłowych, otwartych terenach zieleni, a także przy nowo wybudowanych
ulicach (np. ul. Turowicza). W sąsiedztwie galerii handlowej powstaje kompleks biurowo-usługowy „Bonarka for Business”, składający się docelowo z 10 budynków. W 2020 roku obok dawnego wapiennika532 rozpoczęto prace ziemne związane z projektem osiedla wielorodzinnego
„Bonarka Living” wraz z obiektem usługowym o funkcji hotelarskiej przy ul. Przyjaźni PolskoWęgierskiej. W dalszej odległości rozwija się przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa oraz
usługowa w rejonie głównych ulic miejskich. Inwestycje komunikacyjne obejmują: modernizację stacji kolejowej Kraków-Bonarka oraz budowę kładki pieszo-rowerowej.
W sąsiedztwie „Bonarka City Center” jest planowana kolejna inwestycja – kompleks handlowo-usługowy „Kamieńskiego Retail Park”. Prowadzone są również działania, mające na celu
określenie możliwości realizacji zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego w rejonie stawów
powyrobiskowych przy ul. Puszkarskiej oraz budowy szkoły z zapleczem sportowym.533
Przekształcenia struktury miejskiej, które nastąpiły po powstaniu centrum handlowego
dotyczą głównie obszaru w jego otoczeniu (Rys. 59B i C). W bezpośrednim sąsiedztwie miał
miejsce niewielki przyrost tkanki zurbanizowanej, głównie są to obiekty biurowo-usługowe.
Aktualnie jest realizowana również zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Wyraźne zmiany są
widoczne w dalszym otoczeniu, gdzie rozwija się głównie funkcja mieszkaniowa wielorodzinna,
a w rejonie ul. Wadowickiej i Tischnera, biurowa i usługowa. Mimo stopniowego przyrostu substancji mieszkaniowej i usługowej, nie zostały zrealizowane nowe urządzone przestrzenie publiczne poza niewielkimi placami przed budynkami użyteczności publicznej.

531

W powiązaniu z wybudowanym centrum handlowym miał powstać zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednak plany te nie zostały zrealizowane.
532 Wapiennik był to piec do wypalania wapnia, należący niegdyś do Fabryki Portland Cementu Bernard Liban i Spółka.
Źródło: Kopeć M., op. cit., s. 357.
533 https://krakow.naszemiasto.pl/obok-bonarki-chca-wybudowac-bloki-mieszkancy-protestuja/ar/c9-7543399 (dostęp: 23.03.2020)
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III. PRZESTRZEŃ
III. A. Analiza zagospodarowania przestrzeni nowych inwestycji w rejonie centrum handlowego
1.

Zespoły mieszkaniowe
Fot. 296. Zespół budynków wielorodzinnych
„Lokum Vista”. Fot: autor, 2019.
Dwa budynki 9-cio kondygnacyjne, tworzące
układ kwartałowy (inwestycja w trakcie realizacji). Wewnątrz kompleksu zagospodarowano urządzoną przestrzeń rekreacyjną dla
mieszkańców z placem zabaw dla dzieci, wygrodzoną ogrodzeniem ażurowym. Usługi
w parterze dostępne od strony ul. W. Sławka.

Fot. 297. Zespół budynków wielorodzinnych,
ul. W. Sławka. Fot.: autor, 2019.
Zespół pięciu budynków 9-cio kondygnacyjnych wolnostojących, tworzących zwartą pierzeję. Usługi w parterze dostępne od strony
ul. W. Sławka, oddzielone od jezdni parkingiem. Ciąg pieszy wzdłuż ulicy ograniczony do
wąskiego chodnika. Wewnątrz wygrodzonego kompleksu niewielkie trawniki wokół
budynków i wewnętrznej ulicy, stanowiącej
oś założenia. Obszar mało przyjazny pieszym.

Fot. 298. Zespół budynków wielorodzinnych „Panorama Krakowska”. Fot.: autor, 2019.
Zespół dwóch budynków o 5-ciu kondygnacjach nadziemnych w układzie kwartałowym
półotwartym. Osiedle wygrodzone ogrodzeniem pełnym, niedostępne od strony ul. J. Turowicza. We wnętrzach zespołu dominują tereny zieleni.

Fot. 299. Budowa osiedla „Bonarka Living".
Fot.: autor, 2020.
Budowa pierwszego etapu inwestycji w postaci 8-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. W sąsiedztwie przewidziana jest
budowa obiektu usługowego o funkcji hotelarskiej.
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2.

Zabudowa biurowa
Fot. 300. Kompleks budynków biurowych
„B4B”. Fot.: autor, 2019.
Zespół ośmiu budynków (docelowo dziesięciu) o 7-8 kondygnacjach nadziemnych.
Obiekty wolnostojące tworzące zwarty układ
o czytelnej linii zabudowy. Plac przed kompleksem łączy centrum biurowe z centrum
handlowym. Częściowo aktywne elewacje budynków z pasem zieleni towarzyszącej, głównie w formie zadbanej niskiej zieleni. Współczesna, atrakcyjna forma architektoniczna
budynków. Od strony południowej kompleks
jest oddzielony murkiem, przeważają przestrzenie komunikacyjne, w tym miejsca parkingowe wzdłuż elewacji.
Fot. 301. Budynek biurowy „Green Office
Center”. Fot.: autor, 2019.
Obiekt wolnostojący, punktowy o 7-miu kondygnacjach nadziemnych. Charakterystyczna
fasada wykonana z pionowych aluminiowych
żaluzji. Wokół budynku fragmentaryczna
przestrzeń urządzona. Pas zieleni w postaci
trawnika z niskopiennymi drzewami oddzielający budynek od ulicy. Po stronie wschodniej
jest zlokalizowany naziemny parking.

Fot. 302. Budynek biurowy, ul. Kamieńskiego
47 (z lewej strony). Fot.: autor, 2019.
Budynek wolnostojący o 5-ciu kondygnacjach
nadziemnych ze szklaną elewacją od strony
ul. Kamieńskiego. Wokół budynku przeważa
przestrzeń komunikacyjna z parkingami. Pojedyncza zieleń.

3.

Infrastruktura transportowa
Fot. 303. Stacja kolejowa Kraków-Bonarka.
Fot.: autor, 2019.
Teren stacji kolejowej Kraków-Bonarka
w trakcie modernizacji w związku z realizacją
Krakowskiej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Budowa nowych peronów oraz kładki pieszorowerowej, łączącej rejon ul. Łagiewnickiej
z ul. Puszkarską i stacją kolejową.
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III. B. Analiza przestrzeni publicznych i kompozycji

Rys. 61. Analiza przestrzeni publicznych i kompozycji w rejonie centrum handlowego „Bonarka City Center".
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym: https://msip.krakow.pl/ (16.03.2020).
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Elementy układu kompozycyjnego
Dominantą wysokościową w skali miasta jest dawny, charakterystyczny komin fabryczny, który zachowano w trakcie budowy centrum handlowego. Iluminacja komina dodatkowo wyróżnia go w porach nocnych. Centrum handlowe „Bonarka City Center” można określić
jako subdominantę kubaturową, tak samo jak zespół budynków biurowych „B4B” (Fot. 304).
Monumentalna forma Pomnika Ofiar Faszyzmu tworzy wyraźny akcent na tle otaczającej go
zieleni (Fot. 305). Wzniesienie, na którym mieści się pomnik jest punktem widokowym.
W przedpolu ekspozycji w kierunku centrum handlowego znajduje się staw powyrobiskowy
(Fot. 306). Najbardziej eksponowane elewacje centrum handlowego są usytuowane od strony
ulic: Kamieńskiego i Puszkarskiej. Z ulic J. Turowicza i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej rozpościera
się widok na centrum Krakowa i Wzgórze Wawelskie (Fot. 307).
Główne arterie drogowe (ul. Kamieńskiego i Turowicza) stanowią Bariery przestrzenne
w ruchu pieszym ze względu na brak możliwości przejścia na drugą stronę. Ponadto nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej są często kompleksami wygrodzonymi, przyczyniając się do ograniczenia powiązań pieszych. W analizowanym obszarze nie występują duże
parkingi naziemne, z wyjątkiem tych przy większych usługach i biurowcach.

Fot. 304. Widok w kierunku centrum handlowego
„Bonarka City Center” i zabudowań kompleksu
biurowego „B4B”. Fot.: autor, 2019.

Fot. 305. Pomnik Ofiar Faszyzmu projektu
prof. Witolda Cęckiewicza. Fot.: autor, 2019.

Fot. 306. Przedpole widokowe na centrum handlowe
Fot. 307. Widok w kierunku centrum miasta
od strony zachodniej. Na pierwszym planie staw
z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W tle widoczne
powyrobiskowy. Fot.: autor, 2019.
Wzgórze Wawelskie. Fot.: autor, 2019.
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System przestrzeni publicznych
System przestrzeni publicznych w analizowanym obszarze tworzą ciągi ulic z chodnikami, w tym wzdłuż ważnych arterii drogowych, place przed wejściami do centrum handlowego
„Bonarka” oraz pojedyncze zespoły zieleni urządzonej jak i tereny otwarte zieleni nieurządzonej.
Przy centrum handlowym można wyróżnić 3 przestrzenie publiczne związane z wejściami do obiektu: od strony północno-wschodniej wybrukowany placyk, od strony południowej
duże wnętrze urbanistyczne przed dawnym zabytkowym kominem oraz niewielki plac od strony
zachodniej. Plac od strony południowej otwiera się na zabudowania zespołu „B4B”, stanowiąc
wspólną przestrzeń rekreacyjną dla pracowników biurowych i klientów centrum handlowego.
Pozostałe place zapewniają powiązania z przystankami komunikacji miejskiej. Budynek „Bonarka City Center” posiada również zewnętrzny balkon, który służy jako taras restauracyjny od
strony ul. Kamieńskiego.
Bliższe i dalsze otoczenie stanowią tereny należące do systemu zieleni miejskiej - głównie nieurządzone i trudno dostępne. Zwarte tereny zieleni nieurządzonej obejmują: teren wokół powyrobiskowego stawu, obszar zadrzewiony, znajdujący się po północnej stronie „Bonarka
City Center”, teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, rezerwat przyrody nieożywionej „Bonarka” oraz obszar dawnego kamieniołomu „Liban”. Wśród ważnych przestrzeni
urządzonych należy wyróżnić otoczenie Pomnika Ofiar Faszyzmu.
Tabela 48. Ocena wartości przyrodniczych wybranych terenów zieleni.
OBSZAR
Obszar „Bonarka City Center”, kompleksu biurowego „B4B” i
zajezdni autobusowej MPK oraz pozostałe tereny zabudowy
usługowo-biurowej i mieszkaniowej wielorodzinnej

WALORYZACJA PRZYRODNICZA KRAKOWA
Tereny silnie zdewastowane

Obszar planowanego c. h. „Kamieńskiego Retail Park”

Obszary przeciętne przyrodniczo

Obszar zadrzewiony przy c. h., otoczenie stawów powyrobiskowych, tereny byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego,
tereny ogródków działkowych

Obszary cenne pod względem przyrodniczym oraz obszary
o wysokim walorze przyrodniczym

Rezerwat Przyrody Nieżywionej „Bonarka”

Obszary o najwyższym walorze przyrodniczym

Opracowanie własne na podstawie” MonitAir-Atlas – Mapa waloryzacji przyrodniczej Krakowa 2016”, udostępnionej na stronie Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej MSIP Miasta Krakowa, źródło: ttps://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config_kios.json (dostęp:
19.03.2020).
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III. C. Analiza urządzenia przestrzeni w sąsiedztwie centrum handlowego
Fot. 308. Przestrzeń komunikacyjna – widok
na centrum handlowe od strony północnowschodniej. Fot.: autor, 2019.
Układ drogowy zrealizowany w ramach budowy centrum handlowego, łączący obiekt
z ul. Kamieńskiego. Rozwiązanie w postaci
3 skrzyżowań o ruchu okrężnym. Ulicom towarzyszą wąskie chodniki z jednostronnym
obramowaniem niską zielenią.
Na pierwszym piętrze centrum handlowego
znajduje się taras ze stolikami, powiązany ze
strefą restauracyjną wewnątrz obiektu.

Fot. 309. Plac od strony północno-wschodniej „Bonarka City Center”. Fot.: autor, 2019.
Przewaga nawierzchni utwardzonej. Przestrzeń przechodnia - brak małej architektury,
w tym miejsc do siedzenia. W obszarze placu
znajdują się miejsca parkingowe dla rowerów oraz stacja rowerów miejskich. Część
przestrzeni wydzielona jako miejsce postoju
taksówek.

Fot. 310. Centrum handlowe "Bonarka City
Center" – widok od strony północnej.
Fot.: autor, 2019.
Dojście piesze do wejścia technicznego centrum handlowego. Za ogrodzeniem pełnym
strefa techniczna – brak możliwości obejścia
centrum handlowego. Zadbana zieleń towarzysząca w postaci szpaleru drzew.
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Fot. 311. Sąsiedztwo centrum handlowego
od strony wschodniej. Fot.: autor, 2019.
Ciąg pieszy w postaci wąskiego chodnika
wzdłuż nieaktywnych ścian centrum handlowego. W sąsiedztwie stacja elektroenergetyczna „Bonarka” oddzielona betonowym
murem otoczonym pnącą roślinnością. Przestrzeń przechodnia, mało przyjazna pieszym.

Fot. 312. Sztuczny staw poprzemysłowy pomiędzy stacją elektroenergetyczną „Bonarka” a kompleksem biurowym „B4B”. Fot.:
autor, 2019.
Teren zbiornika niezabezpieczony przed dostępem osób. Zieleń zadbana, nieurządzona
poprawia jakość estetyczną i przyrodniczą
obszaru, jednak sposób zagospodarowania
nie sugeruje konkretnej funkcji tego terenu.
Budynek stacji elektroenergetycznej wyraźnie odbiega jakością estetyczną od zabudowań centrum handlowego i kompleksu biurowego.

Fot. 313. Sąsiedztwo centrum handlowego
od strony południowej. Fot.: autor, 2019.
Ulica dojazdowa pomiędzy centrum handlowym a kompleksem biurowym „B4B”. Ciągi
piesze w postaci chodników z zadbaną i urządzoną zielenią towarzyszącą. Ulica stanowi
oś widokową założenia. W obszarze głównych wejść urządzono place, połączone zróżnicowaną nawierzchnią jezdni. Przestrzeń
przyjazna pieszym o ograniczonym ruchu samochodowym.
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Fot. 314. Plac między centrum handlowym
a kompleksem biurowym „B4B”. Fot.: autor,
2019.
Przestrzeń urządzona wyposażona w małą
architekturę: miejsca do siedzenia w formie
ławek i stopni amfiteatralnych, fontanna.
Plac o nawierzchni komponowanej, wydzielony od jezdni pasem zieleni urządzonej.
Wzdłuż jezdni miejsca parkingowe dla rowerów. Akcent i dominantę placu stanowi
dawny fabryczny komin. Miejsca do siedzenia zapewniają ogródki kawiarniane. Wzdłuż
centrum handlowego mieści się postój taksówek. Przestrzeń atrakcyjna i przyjazna pieszym.

Fot. 315. Plac przy zachodnim wejściu do
centrum handlowego. Fot.: autor, 2019.
Podłużny plac o nawierzchni obniżonej
względem poziomu ulicy. Brak małej architektury, schody stają się tymczasowym siedziskiem. W obszarze placu posadzono kilka
drzew, które częściowo ograniczają operację
słoneczną. Przestrzeń atrakcyjna o funkcji
głównie przechodniej.

Fot. 316. Sąsiedztwo centrum handlowego
od strony północno-zachodniej wraz ze
strefą techniczną „Bonarka City Center”.
Fot.: autor, 2019.
Ciąg pieszy ograniczony do chodnika po jednej stronie ulicy. W bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego wzdłuż chodnika
tereny zieleni komponowanej ze szpalerem
drzew izolujące strefę techniczną obiektu.
Przestrzeń głównie przechodnia – brak
miejsc do siedzenia.
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Fot. 317. Kompleks zadrzewiony po północnej stronie centrum handlowego. Fot.: autor,
2019.
Przestrzeń nieurządzona i zaniedbana. Pojedyncze ławki. Brak małej architektury, oświetlenia. Zieleń naturalna, wysoka o wysokiej
wartości przyrodniczej. Nieoświetlone i nieurządzone ścieżki obniżają poczucie bezpieczeństwa. Miejsce trudnodostępne.

Fot. 318. Staw powyrobiskowy – widok na
centrum handlowe od strony południowozachodniej. Fot.: autor, 2019.
Staw powyrobiskowy o wysokiej wartości
przyrodniczej. Teren nieurządzony o ograniczonej dostępności, stanowi przedpole widokowe dla centrum handlowego od strony
zachodniej. Od strony centrum handlowego
jest niedostępny i oznakowany jako teren
niebezpieczny. Dostęp do łowiska możliwy
jest od strony zachodniej.

Fot. 319. Teren planowanego centrum handlowego „Kamieńskiego Retail Park" po
wschodniej stronie „Bonarka City Center”.
Fot.: autor, 2019.
Ogrodzony, prywatny niezagospodarowany
dotychczas teren po wschodniej stronie centrum handlowego „Bonarka City Center”.
W tym miejscu jest planowana budowa kompleksu handlowo-usługowego „Kamieńskiego Retail Park” w postaci parku handlowego.

279

IV. DOSTĘPNOŚĆ
IV. A. Analiza dostępności transportowej i pieszej

Rys. 62. Analiza powiązań transportowych w rejonie centrum handlowego „Bonarka City Center".
Opracowanie własne na podkładzie satelitarnym: https://msip.krakow.pl/ (dostęp: 16.03.2020).
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IV.A.1

Transport indywidualny

Dostępność obszaru centrum handlowego „Bonarka City Center” w skali miasta zapewnia dwujezdniowa ulica klasy zbiorczej – ul. Kamieńskiego, która łączy się z dwujezdniową drogą
główną – al. Powstańców Śląskich i ul. Turowicza. Dojazd do obiektu jest możliwy ulicami klasy
lokalnej.
Centrum handlowe posiada bezpłatne parkingi wewnętrzne o łącznej liczbie około 3200
miejsc. Trzy wjazdy są zlokalizowane z 2 stron budynku. Przy jego południowo-wschodnim narożniku jest usytuowany parking dla autobusów. W pobliżu wejścia północno-wschodniego oraz
południowego funkcjonują 2 postoje taksówek. Zewnętrzną strefę dostaw urządzono po stronie
północnej i północno-zachodniej obiektu. Zaplecze techniczne w części północnej jest wygrodzone, uniemożliwiając przejście wokół budynku.
IV.A.2

Transport publiczny

Dostępność centrum handlowego jest możliwa głównie za pośrednictwem publicznego
transportu autobusowego. Pobliskie przystanki miejskiej komunikacji publicznej to:
•

Od strony północnej:
▪ „Bonarka” – śr. odl. od centrum handlowego 130 m: 7 linii autobusowych dziennych;

•

Od strony północno-wschodniej:
▪ „Kamieńskiego” – śr. odl. 380 m: 9 linii autobusowych dziennych, w tym dwie aglomeracyjne;

•

Od strony północno-zachodniej:
▪ „Kamieńskiego Wiadukt” n/ż” – śr. odl. 505 m: 8 linii autobusowych dziennych;

•

Od strony zachodniej:
▪ „Puszkarska” – śr. odl. 55 m: 1 linia autobusowa dzienna;

•

Od strony wschodniej:
▪ „Sławka” – śr. odl. 815 m: 3 linie autobusowe dzienne;
▪ „Zajezdnia Wola Duchacka” – śr. odl. 1035 m: 6 linii autobusowych dziennych.

Najbliżej centrum handlowego są zlokalizowane przystanki autobusowe: „Puszkarska”
i „Bonarka”. Przystanek „Kamieńskiego” z powodu dalszego położenia niż wcześniej wymienione nie jest konkurencyjny, jednak obsługuje 2 linie aglomeracyjne dzienne, których pojazdy
nie zatrzymują się w innym miejscu. Pozostałe przystanki obsługują w większości te same linie
autobusowe, dlatego nie będą podlegać szczegółowej charakterystyce.
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Tabela 49. Charakterystyka wybranych przystanków komunikacji miejskiej, położonych najbliżej centrum handlowego „Bonarka City Center”. Stan na dzień 20.06.2020 r.534

Nazwa przystanku

„Bonarka”
w kierunku
Kamieńskiego

Przystanek autobusowy
„Kamieńskiego”
„Puszkarska” w kiew kierunku
runku Zajezdnia
Ronda Matecznego
Wola Duchacka

Odległość od centrum handlowego535 [m]

50

390

70

Liczba obsługiwanych relacji (linie dzienne)
Liczba pojazdów na godzinę w okresie popołudniowego
szczytu komunikacyjnego w dzień powszedni
Średni interwał rozkładowy między pojazdami w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego [minuty]
Dyspozycyjność pojazdów536
Dostępność transportem zbiorowym537

7

9

1

27

34

5

2,22

1,76

12

akceptowalna
+

akceptowalna
+

nieakceptowalna
+/-

Opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie.

Centrum handlowe posiada dobrą dostępność za pośrednictwem miejskiej komunikacji
autobusowej ze względu na bliskość przystanków – do 400 m i akceptowalną dyspozycyjność
pojazdów. Najdogodniejszym przystankiem jest „Bonarka” – obsługuje największą liczbę linii
i znajduje się w niewielkiej odległości od wejścia do centrum handlowego. Lokalizacja przystanku w kierunku Ronda Matecznego pod estakadą z wąskim chodnikiem obniża jednak komfort podróży pasażerów.
W odległości do 400 m od zachodniego wejścia do galerii handlowej mieści się przystanek kolejowy Kraków-Bonarka. Obecnie podlega on modernizacji wraz z budową nowej kładki
pieszo-rowerowej. Zamiast ruchu kolejowego jest zorganizowana zastępcza komunikacja autobusowa. Jeden z wariantów rozwoju przewiduje wykorzystanie stacji i linii kolejowej jako elementu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w kierunku Skawiny.538 Po modernizacji może przyczynić
się do zwiększenia dostępności tego obszaru transportem kolejowym, a także poprawić powiązania pieszo-rowerowe z rejonem ulic Wadowickiej i Tischnera.
IV.A.3

Ciągi pieszo-rowerowe

Główne ciągi piesze w otoczeniu centrum handlowego tworzą przyuliczne chodniki. „Bonarka City Center” posiada wejścia z 3 stron: północno-wschodniej, południowej i zachodniej.
Dwa z nich są zlokalizowane w rejonie przystanków autobusowych. Trzecie jest usytuowane od
strony kompleksu biurowego „B4B”. W tym miejscu urządzono przestrzeń publiczną
z ograniczonym ruchem kołowym, m.in. poprzez zmianę nawierzchni i poziomu jezdni w rejonie
534
Dane
na
podstawie
stron
internetowych
https://jakdojade.pl/krakow/trasa/?stopsLayer=true,
i http://rozklady.mpk.krakow.pl/?lang=PL&rozklad=20191112&akcja=przystanek (dostęp: 20.06.2020 r.).
535 Odległość mierzona od najbliższego wejścia do danego centrum handlowego. Na podstawie badań innych autorów, w niniejszej pracy przyjęto, że zadowalająca odległość piesza wynosi do 400 m. „Według wielu badań, akceptowalny dystans pieszy dla większości ludzi w zwykłych codziennych sytuacjach okazuje się wynosić około 400 do 500 metrów.” Źródło:
Gehl J., op. cit., s. 137.
536 Dyspozycyjność – „dostępność pojazdu w danym czasie i miejscu” (Rudnicki A., op. cit., s. 21) określona na podstawie interwałów rozkładowych między pojazdami. Autorka przyjęła następujące kryteria oceny dyspozycyjności: akceptowalna (interwał ≤ 5 minut), nieakceptowalna (interwał > 5 minut). Kryteria przyjęto na podstawie badań przeprowadzonych
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni dotyczących preferencji komunikacyjnych mieszkańców Gdyni z 2018 r. w aspekcie
czasu oczekiwania na pojazd - „Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni 2018 r.”, ZKM, Gdynia, 2019 r.,
s. 11, źródło: https://zkmgdynia.pl/files/Pliki%20do%20pobrania%20-%20inne/Preferencje%20i%20zachowania%20komunikacyjne%20mieszka%C5%84c%C3%B3w%20Gdyni%202018.pdf, dostęp: 29.05.2019 r.
537 Ocena dostępności: dobra (+): odległość ≤ 400 m i dyspozycyjność = akceptowalna; średnia (+/-): odległość ≤ 400
m lub dyspozycyjność = akceptowalna; słaba (-): odległość > 400 m i dyspozycyjność = nieakceptowalna.
538 Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa, Kraków 2017, s. 39.
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wejść do centrum handlowego. Główne ciągi piesze otaczają budynek z 3 stron. Od strony północnej dostępność obiektu jest ograniczona. Układ drogowy i sposób zagospodarowania terenu
z tej strony są podporządkowane ruchowi kołowemu.
W okolicy „Bonarka City Center” przebiega kilka ścieżek rowerowych wyznaczonych
wzdłuż układu komunikacji kołowej. Brakuje zachowania ich ciągłości i powiązania z innymi trasami rowerowymi w otoczeniu, dlatego należy zauważyć, że obecnie centrum handlowe nie
posiada dogodnych powiązań rowerowych z innymi częściami miasta. W planach jest budowa
kładek pieszo-rowerowych, łączących omawiany obszar z rejonem ul. Wadowickiej539 oraz budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kamieńskiego. W obrębie analizowanego terenu znajdują
się 4 stacje rowerów miejskich. Dwie z nich są usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego w odległości do 50 m.

539

Obecnie zrealizowano kładkę nad przystankiem kolejowym „Kraków – Bonarka”.
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PODSUMOWANIE

Rys. 63. Schemat zagospodarowania terenów w rejonie centrum handlowego „Bonarka City Center”.
Opracowanie własne. Stan na 10.2020 r.

Centrum handlowe „Bonarka City Center” powstało w 2009 roku w ramach rekultywacji
dawnego obszaru przemysłowego, związanego z wydobyciem surowców budowlanych i produkcją przemysłową nawozów mineralnych. W jego bezpośrednim sąsiedztwie rozwinęła się
głównie zabudowa biurowa. Wyraźny zmiany nastąpiły w dalszym otoczeniu, gdzie są budowane nowe zespoły mieszkaniowe wielorodzinne, a w rejonie ul. Wadowickiej handlowo-usługowo-biurowe. Dopiero w ostatnim roku w sąsiedztwie centrum handlowego rozpoczęto prace
ziemne związane z inwestycją mieszkaniowo-usługową. Planuje się również kolejne przedsięwzięcia, głównie o charakterze komercyjnym handlowo-usługowym, a także dotyczące infrastruktury transportowej. Zmiany ilościowe, w tym przypadku, są wyraźnie obserwowalne w otoczeniu galerii handlowej. Nie wykształciły się jednak nowe urządzone przestrzenie publiczne,
z wyjątkiem placów przed wejściami do obiektów handlowych i biurowych. Pobliskie tereny zieleni są nieurządzone i trudnodostępne.
„Bonarka City Center” stanowi subdominantę kubaturową wraz z dawnym przemysłowym kominem, będącym dominantą wysokościową w skali miasta. Układ wewnętrznych alejek
oraz wejść do obiektu uzupełnia istniejące powiązania piesze, mimo wygrodzonej strefy technicznej, uniemożliwiającej obejście dookoła budynku. Dostępność centrum handlowego za pośrednictwem transportu indywidualnego i zbiorowego jest dobra. Ciągi piesze i rowerowe przebiegają wzdłuż sąsiadujących ulic, jednak brakuje powiązań z dalszą siecią traktów rowerowych.
Główne arterie drogowe stanowią bariery przestrzenne. Z tego względu dostępność pieszo-rowerową można ocenić jako średnią.
W sąsiedztwie obiektu nastąpił rozwój ilościowy, głównie w zakresie zabudowy biurowo-usługowej. Jednakże ostatnio można zaobserwować również nowe inwestycje mieszkaniowe. Słabo dostrzegalny rozwój jakościowy wynika z nielicznych, nowych przestrzeni publicznych, głównie towarzyszących obiektom usługowym.
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Tabela 50. KARTA PRZYKŁADU: CENTRUM HANDLOWE „BONARKA CITY CENTER"

DANE
OGÓLNE

LOKALIZACJA

obszar zabudowy fragmentarycznej

DATA REALIZACJI

2009

PRZEMIANY

CENTRUM HANDLOWE „BONARKA CITY CENTER”

KIERUNEK ROZWOJU STRUKTURY
URBANISTYCZNEJ

rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powyrobiskowych; tworzenie tkanki miejskiej w oparciu głównie o funkcje handlowo-usługowobiurowe, w dalszym otoczeniu nowa zabudowa mieszk. wielorodzinna

STRUKTURA
w sąsiedztwie zabudowa biurowa, tworząca zwarty kompleks oraz
SĄSIADUJĄCEJ ZA- drobne usługi; w otoczeniu zabudowa handlowa wielkopowierzchBUDOWY
niowa, mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i wielorodzinna
o układach kwartałowych i blokowych wraz z usługami
GŁÓWNE FUNKCJE obiekty biurowe, stacja benzynowa, obiekty handlowe, zabudowa
SĄSIAD. ZABUD.
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna

DOSTĘPNOŚĆ

PRZESTRZEŃ

PRZESTRZENIE
PUBLICZNE

urządzona przestrzeń publiczna w postaci placu pomiędzy centrum
handlowym a kompleksem biurowym, pozostałe place pełnią funkcję
głównie przechodnią
ciągi piesze: chodniki przyuliczne (głównie), place przed wejściami do
centrum handlowego
brak terenów i form zieleni urządzonej wokół c. h.
OGÓLNODOST.
duże tereny zieleni nieurządzonej (głównie tereny powyrobiskowe),
TERENY ZIELENI
kompleks zadrzewiony
drobne szpalery drzew wzdłuż ul. Puszkarskiej przy c. h.
ELEWACJE
nieaktywne elewacje centrum handlowego (wyjątek stanowią ogródki
kawiarniane od strony południowej)
WALORY
centrum handlowe jako subdominanta kubaturowa, dawny komin
KOMPOZYCYJNE
przemysłowy jako dominanta w skali miasta
brak czytelnego układu kompozycyjnego otaczającej zabudowy
otaczające arterie komunikacyjne jako bariery przestrzenne
TRANSPORT
dostępność dobra (ze względu na występowanie powiązań drogoINDYWIDUALNY
wych z różnych części miasta)
parking wewnętrzny wielopoziomowy
strefa dostaw zewnętrzna, częściowo wygrodzona lub przesłonięta
zielenią izolacyjną
TRANSPORT ZBIO- dostępność dobra;
ROWY
komunikacja autobusowa;
przystanki komunikacji miejskiej w zasięgu pieszym 50 - 400 m, odjazdy średnio co 3 minuty (stan na dzień 20.06.2020 r.)
DOSTĘPNOŚĆ
3 wejścia – układ trójstronny
PIESZA I ROWE- zachowanie ciągłości głównych traktów pieszych
ROWA
ścieżki rowerowe w sąsiedztwie c. h. bez zachowania ciągłości i powiązań z innymi ciągami rowerowymi
najbliższe stacje rowerów miejskich „Wavelo” w zasięgu do 50 m

285

5. Synteza
Zbiorcze wyniki badań porównawczych centrów handlowych Wiednia, Pragi, Warszawy,
Łodzi, Wrocławia i Poznania zostały zestawione w formie trzech tabel wraz z komentarzem,
dotyczących problematyki:
• lokalizacji analizowanych obiektów oraz rodzaju przekształcenia, w ramach
którego powstały (Tabela 51);
• charakterystyki przestrzeni publicznej w ich sąsiedztwie (Tabela 52);
• dostępności transportowej (Tabela 53).
Efekty analizy dokumentów planistycznych obowiązujących w Krakowie w okresie powstawania centrów handlowych zaprezentowano w Tabeli 54, odnosząc się do ważniejszych
zasad zagospodarowania terenów badanych obiektów.
Wyniki szczegółowych analiz wybranych krakowskich przykładów przedstawiono
w 9 tabelach wraz z wykresami, opatrzonych komentarzem, obejmujących następujące zagadnienia:
• charakterystyka ogólna, zawierająca dane na temat:

•

− wielkości, funkcji i lokalizacji analizowanych obiektów oraz obszarów
(Tabela 55),
− rozwoju badanych terenów w ujęciu historycznym do czasu budowy
centrum handlowego (Tabela 56);
przemiany struktury urbanistycznej, w tym:

•

− zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej w odniesieniu do stanu
przed budową obiektu i po jego realizacji (Tabela 57),
− rozwój ilościowy wyrażony liczbą nowych inwestycji w ujęciu chronologicznym (Tabela 58),
− rodzaj nowych inwestycji w odniesieniu do położenia względem analizowanego centrum handlowego (Tabela 59);
przestrzeń – rozwój jakościowy, rozpatrywany w trzech aspektach:

•

− sposób urządzenia przestrzeni nowych inwestycji (Tabela 60),
− jakość przestrzeni publicznych i ich powiązania oraz walory kompozycyjne (Tabela 61),
− sposób urządzenia przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu
komercyjnego (Tabela 62);
dostępność transportowa (Tabela 63).

W efekcie badań szczegółowych opracowano model przekształceń obszarów w rejonie
centrum handlowego zachodzących po jego wybudowaniu (Diagram 15).
Porównanie przykładów z Krakowa z realizacjami z innych miast zamieszczono w Tabeli 64.
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5.1. Rezultaty badań wybranych centrów handlowych największych
miast Polski, Czech i Austrii
Analiza prezentowanych przykładów centrów handlowych wykazała, że obiekty te
powstały w ramach różnorodnych kierunków przekształceń struktury urbanistycznej. Są to:
• rewitalizacja – działania mające na celu ożywienie obszarów zdegradowanych,
opuszczonych, np. dawnych terenów przemysłowo-magazynowych, wojskowych, wyrobiskowych, kolejowych, usługowych lub infrastruktury transportowej;
• adaptacja / modernizacja – przekształcenia poprzez zmianę funkcji, przebudowę
lub rozbudowę istniejącego obiektu;
• aktywizacja nowych terenów – zagospodarowanie terenów niezabudowanych;
• wzmocnienie dworca komunikacyjnego – wprowadzenie centrum handlowego
jako elementu węzła przesiadkowego, związanego najczęściej z dworcem kolejowym lub autobusowym. Ten rodzaj przekształcenia może występować w połączeniu z wyżej wymienionymi.
Centrum handlowe może pełnić różnorodne role kompozycyjne w strukturze miejskiej.
Na podstawie zrealizowanych badań wyszczególniono 5 następujących kategorii:
•
•

•
•
•

wyspa – centrum handlowe obejmuje większą część działki otoczonej z każdej
strony układem drogowym – układ komunikacyjny separuje obiekt od otoczenia;
brama do miasta / miejsce węzłowe – centrum handlowe jest zlokalizowane przy
wjeździe do miasta, np. przy ważnych arteriach drogowych w obszarach peryferyjnych lub jest częścią głównego dworca komunikacyjnego;
fragment kwartału / pierzei – centrum handlowe jest harmonijnie wpisane
(uzupełnia) w pierzeję ulicy lub kwartał zabudowy
obiekt eksponowany – centrum handlowe mieści się w przestrzeni eksponowanej / na zamknięciu widokowym lub stanowi eksponowany narożnik, np. przy
głównym skrzyżowaniu drogowym;
element zespołu usługowego / biurowego – centrum handlowe znajduje się
w obszarze większego zakomponowanego kompleksu handlowo-usługowo-biurowego lub jest połączone z innym obiektem usługowym w jeden zwarty zespół.

Z przeprowadzonych analiz (Tabela 51) wynika, że w obszarze centralnym miast większość badanych obiektów (około 83%) powstawała w efekcie rewitalizacji lub adaptacji istniejącej zabudowy. Jeden przypadek (17%) stanowił element rozwoju głównego dworca kolejowego
poprzez aktywizację nowych terenów oraz połączenie funkcji komunikacyjnej, handlowej i usługowej. Wokół centrum handlowego w strefie śródmiejskiej występuje przeważnie tkanka
zwarta, historyczna, często o układzie kwartałowym. Funkcje zabudowy są zróżnicowane.
W sąsiedztwie dominują usługi, a następnie zespoły mieszkaniowe. Obiekt pełni różnorodne
role kompozycyjne. Najczęściej, ze względu na specyfikę struktury tkanki miejskiej w tym rejonie, jest on eksponowany np. jako wyróżniający się element pierzei placu, kwartału zabudowy
lub kompleksu usługowego.
Centra handlowe obszaru zurbanizowanego również powstawały głównie w ramach rewitalizacji lub adaptacji istniejącej struktury miejskiej (około 83% analizowanych przykładów).
Wśród nich jeden obiekt wybudowano jako element wzmacniający funkcję dworca. W tym
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rejonie tylko jedna realizacja galerii handlowej (17%) stanowiła inwestycję greenfield, aktywizującą niezabudowane dotychczas tereny. Na obszarach zurbanizowanych jest obserwowalne
zróżnicowanie zabudowy pod względem układu oraz funkcji. Występuje zarówno struktura
zwarta, jak i rozluźniona o funkcjach usługowych i mieszkaniowych. Pojawiają się ponadto
obiekty produkcyjne. W aspekcie kompozycyjnym centrum handlowe pełni tutaj różnorodne
role, przy czym najczęściej stanowi element eksponowany w przestrzeni miejskiej.
Kierunki przekształceń struktury urbanistycznej w obszarze fragmentarycznej zabudowy
dotyczą przede wszystkim aktywizacji nowych terenów. Około 67% analizowanych przykładów
powstało w ramach inwestycji greenfield. Tylko 2 realizacje (33%) są efektem modernizacji istniejącego budynku handlowego. Obrzeża miasta cechuje głównie rozluźniona lub rozproszona
zabudowa o różnorodnych funkcjach. Obserwowalne jest równomierne występowanie
zarówno tkanki mieszkaniowo-usługowej, jak i przemysłowej lub związanej z infrastrukturą
techniczną. W rejonie tym centra handlowe pełnią najczęściej rolę obiektu eksponowanego
oraz wyspy.
Z analiz wynika, że sposób przekształceń tkanki miejskiej zachodzących po wybudowaniu centrum handlowego wiąże się z jego lokalizacją. Inwestycje położone w obszarze centralnym i zurbanizowanym powstają często w ramach rewitalizacji lub adaptacji, natomiast przykłady ze stref peryferyjnych jako przedsięwzięcia aktywizujące nowe tereny. Niezależnie od
lokalizacji, galerie handlowe stają się ważnymi elementami kompozycyjnymi, będąc przeważnie
obiektami eksponowanymi w tkance miejskiej. Budynki te wpływają na dalsze kształtowanie się
wokół nich struktury urbanistycznej. Niejednokrotnie stanowią lokalne dominanty. Mogą wpisywać się w zwartą zabudowę uzupełniając fragment pierzei, kwartału lub jako wolnostojące,
wielkopowierzchniowe obiekty pełnić rolę bramy do miasta albo wyspy, otoczonej układem
drogowym. Jest to pewnego rodzaju wyróżniający się znak w przestrzeni, który może podnosić
prestiż miejsca. Forma obiektu i jego rola kompozycyjna decydują o czytelności tkanki miejskiej,
przyczyniając się do jej rozwoju jakościowego.

Badania wykazały, iż wokół centrów handlowych występują rozmaite urządzone przestrzenie publiczne takie jak: place miejskie, place wejściowe zlokalizowane przed wejściami do
budynków użyteczności publicznej, piesze ulice miejskie czy zadbane tereny zieleni (Tabela 52).
W obszarze centralnym miasta w sąsiedztwie badanych obiektów pojawiają się wszystkie wyżej wymienione formy. W strefie zabudowy historycznej, różnorodność małej architektury i zieleni wokół galerii handlowych przeważnie jest ograniczona lub elementy te nie występują. Niewątpliwie ma to związek z już wysokim stopniem zainwestowania tych fragmentów
miasta. Centrum handlowe we wszystkich analizowanych przykładach jest powiązane z siecią
przestrzeni publicznych i tym samym poprawia jakość tkanki miejskiej.
Rejon wokół galerii handlowych strefy zurbanizowanej charakteryzuje mniejsze zróżnicowanie zadbanych terenów ogólnodostępnych niż w obszarze centralnym. Najczęściej występuje plac wejściowy przed budynkiem lub większy teren zieleni urządzonej, stanowiąc jeden
z głównych elementów przestrzeni publicznej. Pojawiają się miejsca półpubliczne stworzone
w obrębie obiektu, takie jak taras na dachu, czy taras restauracyjny.
W obszarze fragmentarycznej zabudowy urządzone strefy otwarte przyjazne pieszym
przy galeriach handlowych występują sporadycznie. Najczęściej są to niewielkie skwery lub
place wejściowe powstałe w ramach inwestycji centrum handlowego. Stanowią niejednokrotnie jedyną zadbaną przestrzeń publiczną w tym rejonie. Miejsca te, ze względu na rozbudowany

288

układ drogowy i dominację parkingów naziemnych, bywają jednak trudno dostępne dla pieszych.
Place i piesze ulice miejskie pojawiają się przeważnie przy inwestycjach znajdujących się
w strefie centralnej miasta. W pobliżu czterech obiektów mieścił się ogólnodostępny plac miejski. Połowa z analizowanych centrów handlowych posiada plac wejściowy. Dotyczy to różnych
lokalizacji. Większe obszary zieleni urządzonej występują w około 44% przykładów. Siedem
z nich znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej. W nowszych realizacjach –
od około 2005 roku – można zauważyć tendencję kształtowania urządzonych, otwartych stref,
zlokalizowanych w obrębie budynku w formie: tarasów na dachu, patio lub zewnętrznych tarasów restauracyjnych na piętrze. W takich miejscach często pojawia się komponowana zieleń
z małą architekturą, sprzyjająca rekreacji. Ze względu na ograniczoną dostępność, wyznaczoną
godzinami otwarcia centrum handlowego, nie można ich jednak określić mianem przestrzeni
publicznych. Niemniej zwiększają atrakcyjność obiektów. W blisko 78% analizowanych przykładów sposób urządzenia terenów wokół budynków w pełni lub częściowo uzupełnia sieć powiązań urządzonych przestrzeni ogólnodostępnych. W obszarach centralnym i zurbanizowanym
jest zauważalna większa dbałość o jakość sąsiedztwa niż na terenach peryferyjnych. Wokół realizacji, które posiadają wyłącznie parking zewnętrzny, naziemny, nie zidentyfikowano zadbanych stref, przyjaznych pieszym.

Dostępność transportowa jest bardzo ważnym czynnikiem lokalizacyjnym centrum handlowego (Tabela 53). W prawie wszystkich analizowanych przypadkach, z wyjątkiem czeskiego
„A|X Praha Palladium”, występuje powiązanie z głównym układem drogowym poprzez położenie w rejonie ważnych arterii miejskich.
Centra handlowe zlokalizowane w obszarze centralnym charakteryzują wewnętrzne
parkingi kubaturowe. Obiekty te są osiągalne za pośrednictwem zróżnicowanych środków komunikacji publicznej: tramwajem, autobusem, koleją, a w największych ośrodkach miejskich
również metrem. W strefie śródmiejskiej powiązania piesze są najkorzystniejsze. Większość
analizowanych budynków posiada wielostronny układ wejść (cztero- i trójstronny), który zapewnia ciągłość głównych traktów pieszych. Dostępność rowerowa obiektów usytuowanych
w strefie centralnej jest słabsza w porównaniu z pozostałymi rejonami ze względu na skromną
infrastrukturę.
Centra handlowe obszaru zurbanizowanego posiadają przeważnie parkingi
wewnętrzne. Dojazd transportem publicznym umożliwia rozwinięty system komunikacji tramwajowej i autobusowej. Są często lokalizowane w pobliżu węzła przesiadkowego, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie dworca komunikacyjnego. Układ wejść do budynków jest zróżnicowany
– zarówno wielostronny, jak i jednostronny. Niemniej w większości przypadków występują lub
częściowo są zachowane powiązania z głównymi ciągami pieszymi. Rejon ten wyróżnia również
obecność ścieżek rowerowych, umożliwiających dojazd do galerii handlowej.
W obszarze zabudowy fragmentarycznej wokół analizowanych obiektów handlowych pojawiają
się rozległe parkingi naziemne. Dostępność transportem publicznym jest zapewniona głównie
środkami komunikacji autobusowej lub tramwajowej. Budynki zlokalizowane w strefach peryferyjnych posiadają niewielką liczbę wejść, rozmieszczonych przeważnie jednostronnie lub
dwustronnie. Tym samym centrum handlowe często stwarza barierę przestrzenną w zakresie
głównych powiązań pieszych. Dojazd rowerem umożliwia sieć wyznaczonych tras.
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Tabela 51. Cechy lokalizacji i rodzaj przekształceń terenów centrum handlowego – synteza.

Element
zespołu
usługowego /
biurowego

Obiekt
eksponowany

Fragment
kwartału /
pierzei

Brama do
miasta / miejsce węzłowe

ROLA KOMPOZYCYJNA CENTRUM
HANDLOWEGO W STRUKTURZE MIASTA

Wyspa

Rozproszona

Rozluźniona

Zwarta

Historyczna

Wzmocnienie
dworca

Rok
budowy

Aktywizacja
nowych
terenów

Centrum handlowe

Adaptacja /
modernizacja

Obszar

KIERUNEK PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY
CHARAKTER ZABUDOWY
MIEJSKIEJ

Rewitalizacja

DANE IDENTYFIKACYJNE

FRAGMENTARYCZNEJ
ZABUDOWY

ZURBANIZOWANY

CENTRALNY
(ŚRÓDMIEJSKI)

●
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
●
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
●
●
○
●
○
○
○
●
○
●
●
●
○
○
○
●
●
●
○
○
○
○
●
●
○
●
○
○
○
●
○
○
●
○
○
●
○
●
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●
●
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
○
●
●
●
●
○
○
○
○
○
●
○
●
○
○
●
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
●
○
○
●
○
○
●
○
●
●
○
●
●
●
●
○
○
○
●
○
○
○
●
○
●
○
○
●
○
○
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
●
○
○
●
○
●
●
○
○
●
○
○
○
●
●
●
○
○
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●
●
●
○
●
○
○
●
○
○
○
○
●
●
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
○
●
Oznaczenia: ●: występuje, ○: nie występuje; U – usługowa, M – mieszkaniowa, P – przemysłowa/produkcyjna/infrastruktura techniczna. Opracowanie własne.
„Ringstrassen-Galerien” 1993
„A|X Praha Palladium”
2007
„Złote Tarasy”
2007
„Manufaktura”
2006
„Galeria Dominikańska”
2001
„Stary Browar”
2003
„Columbus Center”
2005
„Galerie Harfa”
2010
„Westfield Arkadia”
2004
„Sukcesja”
2015
„Wroclavia”
2017
„Posnania”
2016
„Huma Eleven” 1987 (2016)
„Westfield Chodov”
2005
„Galeria Północna”
2017
„Port Łódź”
2009
„Marino”
1993 (2008)
„M1 Szwajcarska”
1998

DOMINUJĄCE FUNKCJE
ZABUDOWY
WYSTĘPOWANIE
USŁUG
OGÓLNOMIEJSKICH LUB
U
M
P
REGIONALNYCH
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
●

●
●
○
●
●
●
●
●
●
○
○
●
●
●
●
●
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
●
○
○
○
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●

Tabela 52. Charakterystyka przestrzeni publicznych w rejonie centrów handlowych – synteza.
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Obszar

Centrum
handlowe

Rok
budowy

Plac
miejski

Plac
wejściowy

Piesze ulice
miejskie

Jakość

Park, skwer,
większy
Patio, taras na
teren
dachu, taras
zieleni
restauracyjny
urządzonej

Forma parkingu

Cechy jakościowe
Mała
architektura,
meble
miejskie

Zróżnicowanie form
zieleni

Uzupełnienie
sieci
przestrzeni
publicznych

Atrakcyjność

Zewnętrzny

Rodzaj przestrzeni publicznej/półpublicznej

Wewnętrzny

DANE IDENTYFIKACYJNE

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○

○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
●
●
●

●
○
●
○
○
○
○
●
+/●
○
●
○
○
○
○
●
+/○
●
○
●
○
○
●/○
●
+/CENTRALNY
●
○
○
●
○
●
●/○
●
+
○
○
●
●
○
○
●
●
+/○
●
●
●
○
●/○
●/○
●
+/●
○
●
○
○
●
○
●
+/○
●
○
○
●
○
○
●/○
○
●
○
●
○
●
●/○
●/○
+/ZURBANIZOWANY
○
●
○
○
●
●/○
●/○
●/○
+/○
●
○
○
●
○
●
●
+/○
●
○
●
●
●
●
●
+
○
○
○
○
●
●/○
○
○
○
●
○
●
●
●/○
●
●
+
○
●
○
●
●
●/○
●/○
●
+/FRAGMENTARYCZNEJ
ZABUDOWY
○
○
○
○
●
○
○
●/○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Oznaczenia: ●: występuje (=1), ●/○: występuje sporadycznie/fragmentarycznie (=0,5), ○: nie występuje (=0); -: niska (dla {0, 0,5}), +/-: średnia (dla {1, 1,5, 2}), +: wysoka (dla {2,5, 3}).
Opracowanie własne.
„Ringstrassen-Galerien”
1993
„A|X Praha Palladium”
2007
„Złote Tarasy”
2007
„Manufaktura”
2006
„Galeria Dominikańska”
2001
„Stary Browar”
2003
„Columbus Center”
2005
„Galerie Harfa”
2010
„Westfield Arkadia”
2004
„Sukcesja”
2015
„Wroclavia”
2017
„Posnania”
2016
„Huma Eleven”
1987 (2016)
„Westfield Chodov”
2005
„Galeria Północna”
2017
„Port Łódź”
2009
„Marino”
1993 (2008)
„M1 Szwajcarska”
1998

Tabela 53. Charakterystyka dostępności transportowej i pieszej centrów handlowych – synteza.
DANE IDENTYFIKACYJNE

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA
Transportem
indywidualnym

Obszar

Centrum handlowe

Rok
budowy

Powiązanie
z głównym
układem
drogowym

Transportem publicznym

Piesza

Parking
Tramwaj
W

Autobus

Metro

Kolej

Węzeł
komunikacyjny

290

1993
2007
2007
2006
2001
2003
2005
2010
2004
2015
2017
2016
1987 (2016)
2005
2017
2009
1993 (2008)
1998

Układ wejść

Powiązanie
z głównymi
ciągami pieszymi

Ścieżki
rowerowe

□□□
□□
□□□
□□
□□□
□□□□
□
□□
□
□
□□□
□□□
□□
□□
□□□
□
□
□

●
●
●
●/○
●
●
●
●
●/○
●/○
●
●
○
●/○
●/○
●/○
○
○

●
○
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Z

●
●
○
●
●
●
○
○
○
●
○
●
●
●
○
○
●
●
○
●
●
●
●
●
CENTRALNY
●
●
●
●
●
○
○
○
●
●
○
●
●
○
○
○
●
●
○
●
●
○
○
○
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
○
○
○
ZURBANIZOWANY
●
●
○
●
●
○
○
○
●
●
○
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
○
○
●
●
●
●
○
●
○
○
○
●
●
○
○
●
●
○
○
●
●
○
●
●
○
○
○
FRAGMENTARYCZNEJ
ZABUDOWY
●
●
●
●
●
○
○
○
●
○
●
●
●
○
○
○
●
○
●
●
●
○
○
○
Oznaczenia: W – wewnętrzny, kubaturowy, Z – zewnętrzny, naziemny; ●: występuje, ●/○: występuje sporadycznie/fragmentarycznie, ○: nie występuje;
□ jednostronny, □□ dwustronny, □□□ trójstronny, □□□□ czterostronny. Opracowanie własne.
„Ringstrassen-Galerien”
„A|X Praha Palladium”
„Złote Tarasy”
„Manufaktura”
„Galeria Dominikańska”
„Stary Browar”
„Columbus Center”
„Galerie Harfa”
„Westfield Arkadia”
„Sukcesja”
„Wroclavia”
„Posnania”
„Huma Eleven”
„Westfield Chodov”
„Galeria Północna”
„Port Łódź”
„Marino”
„M1 Szwajcarska”

Rowerowa

Dobra dostępność transportem indywidualnym stanowi cechę charakterystyczną centrów handlowych. Każdy badany obiekt znajduje się w zasięgu usługi transportu publicznego.
Przeważnie są osiągalne za pośrednictwem co najmniej 2 rodzajów transportu zbiorowego. Najczęściej są to komunikacja tramwajowa oraz autobusowa. W miastach, które posiadają system
metra, większość galerii handlowych jest zlokalizowana również w rejonie jego stacji. W 3 przypadkach położenie w pobliżu przystanku kolejowego zapewnia połączenia w skali ponadlokalnej
i regionalnej. Blisko 28% analizowanych przykładów mieści się w otoczeniu zintegrowanego węzła transportowego, obsługującego różne środki komunikacji. Dostępność piesza jest implikacją
układu wejść i ich usytuowania względem głównych powiązań pieszych w otoczeniu. Wydaje
się, że występuje pewna korelacja między układem i liczbą wejść a lokalizacją inwestycji. Realizacje w obszarach silniej zurbanizowanych częściej posiadają wielostronny układ wejść. Usytuowanie wejść z różnych stron budynku stwarza możliwość większej liczby powiązań z głównymi
ciągami pieszymi w sąsiedztwie. Najmniej przyjazne pieszym są obiekty handlowe położone na
peryferiach miast, gdzie dominują rozległe parkingi naziemne. W strukturze centralnej i zurbanizowanej parkingi zewnętrzne występują sporadycznie. W większości analizowanych terenów
przebiegają oznakowane ścieżki rowerowe. Nie zawsze jest zachowana ich ciągłość, niemniej
umożliwiają dojazd rowerem w rejon centrum handlowego.

5.2. Rezultaty badań wybranych centrów handlowych Krakowa
Z przeprowadzonych badań wynika, że trzy spośród wybranych do szczegółowej analizy
centrów handlowych powstały w okresie obowiązywania MPOZP Miasta Krakowa z 1994 roku,
który utracił ważność z końcem 2002 roku (Tabela 54). Dokument ten zawierał ogólne regulacje
odnośnie budynków usługowych, nie wyróżniając zagadnień wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych. Pozostałe z rozważanych budynków zrealizowano w okresie obowiązywania
SUiKZP z 2003 roku. Jedynie „Bonarka City Center” zostało wybudowane po uchwaleniu MPZP
dla jego obszaru.
W dokumencie SUiKZP Miasta Krakowa z 2003 roku wyznaczono tzw. miejskie centra
wielofunkcyjne (MCW), które miały stanowić rejony koncentracji usług, rozwijanych w oparciu
o istniejące wielkoprzestrzenne obiekty handlowe. Trzy centra handlowe wybrane do szczegółowej analizy były podstawą wyznaczenia MCW. W obecnie obowiązującym SUiKZP z 2014 roku
zrezygnowano z idei MCW, wprowadzając w zamian obszary usług w tym handlu wielkopowierzchniowego, które stanowią centra aktywności miejskich.
Parametrem najczęściej pojawiającym się w dokumentach planistycznych w odniesieniu
do terenów usług komercyjnych jest wskaźnik miejsc parkingowych (Tabela 54). Część miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawiera zapisy odnośnie sposobu kształtowania parkingów – ich formy oraz zazielenienia. Regulacje dotyczące konieczności wprowadzenia
zieleni w obszar miejsc postojowych mają swoje odzwierciedlenie w postaci zieleni incydentalnej wokół centrów handlowych. Stosowane wskaźniki intensywności zabudowy są bardzo zróżnicowane, dając bardzo dużą swobodę kształtowania obiektów. We wszystkich analizowanych
przypadkach wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej kształtuje się na poziomie 20%.
W obecnie obowiązujących dokumentach regulacje dotyczące kształtowania przestrzeni ogólnodostępnych wokół centrów handlowych pojawiają się sporadycznie.
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Szczegółowe badania wybranych krakowskich centrów handlowych pozwoliły ustalić, że
obiekty te powstawały na terenach poprzemysłowych lub niezabudowanych, w miejscu ogródków działkowych, a także w miejscu byłych baz transportowych w strefie związanej z działaniem
dawnego lotniska. Najmniejsze z nich, ze względu na powierzchnię zabudowy, znajdują się
w strefach: śródmiejskiej i zurbanizowanej (ok. 30 – 40 tys. m2). W obszarze fragmentarycznej
zabudowy tego typu inwestycje są zdecydowanie większe, zajmując powierzchnię około 60-70
tys. m2. Analiza wg kryterium wielkości powierzchni najmu brutto – GLA – ukazuje większe zróżnicowanie budynków. Zgodnie z klasyfikacją PRCH można wyróżnić: 3 obiekty średniej wielkości
(20 – 40 tys. m2), 1 duży (40 – 80 tys. m2) i 1 bardzo duży (powyżej 80 tys. m2) - Tabela 55.
Struktura miejska wokół centrów handlowych jest bardzo różnorodna. Są one usytuowane zarówno w miejscach koncentracji lub w pasie usług ogólnomiejskich czy regionalnych, jak
i na terenach otoczonych tkanką mieszkaniową z usługami.
Podlegające analizie obiekty znajdują się w różnych odległościach od centrum miasta
w przedziale od 1,6 do 6 km. W większości przypadków dystans do innego najbliższego centrum
handlowego wynosi ok. 2 km. Wyjątek stanowią dwie galerie handlowe położone we wschodniej części Krakowa, gdzie odległość ta waha się w przedziale 0,1 – 1,1 km. Usługi o zasięgu
ogólnomiejskim lub regionalnym mieszczą się w odległości około 1 – 2 km.

Tereny współczesnych centrów handlowych stanowiły niegdyś część podkrakowskich
wiosek. Ich wyraźne zmiany funkcjonalno-przestrzenne nastąpiły w XIX i XX wieku w dużej mierze w związku z rozwojem przemysłu i stopniowym przyłączaniem przyległych miejscowości do
Krakowa (Tabela 56). W większości rozpatrywanych przypadków przemiany wiązały się z powstaniem zakładów produkcyjnych, przetwórczych lub utworzeniem lotniska i jednostek wojskowych. W konsekwencji równocześnie następowała stopniowa rozbudowa układu transportowego: drogowego i szynowego. Trzy centra handlowe zrealizowano na terenach, które stanowiły strefę buforową pomiędzy centrum Krakowa a budowanym od połowy XX wieku miastem Nowa Huta i Kombinatem Metalurgicznym. Rozwojowi przemysłu metalurgicznego towarzyszył wzrost zapotrzebowania na funkcję mieszkaniową, co spowodowało stopniowe przeobrażanie obszarów wokół Nowej Huty – powstawały osiedla mieszkaniowe wielorodzinne. Przemiany ustrojowe przełomu lat 80./90. XX wieku przyniosły stopniową likwidację przemysłu
i dalsze przekształcenia tkanki miejskiej. W tym okresie pojawił się w mieście nowy typ obiektu
komercyjnego – centrum handlowe.
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Tabela 54. Centra handlowe w kontekście dokumentów planistycznych Krakowa – synteza.

2001

2002

1997

2005

Data budowy

DOKUMENT PLANISTYCZNY

2009

Centrum
handlowe
„Galeria
Kazimierz”
„Krokus”
„Nowe Czżyny”
„M1 Kraków”
„Bonarka City
Center”

FRAGMENTARYCZNEJ
ZABUDOWY

ZURBANIZOWANA

ŚRÓDMIEJSKA

Strefa

DANE IDENTYFIKACYJNE

WYTYCZNE CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa

Wyróżnienie
obiektów wielkopowierzchniowych

Przeznaczenie
terenu, na którym mieści się
c. h.

Wskaźnik
powierzchni
zabudowy

Wskaźnik intensywności
zabudowy

Wskaźnik
powierzchni
biologicznie
czynnej

MPOZP Miasta Krakowa z 1994

-

UC

-

-

-

SUiKZP Miasta Krakowa z 2003
SUIKZP Miasta Krakowa z 2014
MPZP

TAK
TAK

MU
UH
UC/U.1

-

min. 1,2
2,7 – 3,0

20 %
20 %

MPOZP Miasta Krakowa z 1994

-

UC

-

-

-

SUiKZP Miasta Krakowa z 2003

-

UC

-

-

-

SUIKZP Miasta Krakowa z 2014
MPZP

TAK
TAK

UH
UC/U.2

-

0,5 – 6,5

20 %
20 %

MPOZP Miasta Krakowa z 1994

-

UC

-

-

-

SUiKZP Miasta Krakowa z 2003

-

UC

-

-

-

SUIKZP Miasta Krakowa z 2014

TAK

UH

-

-

20 %

MPZP

TAK

UC.1

-

1,0 – 2,0

20 %

MPOZP Miasta Krakowa z 1994

-

UC

-

-

-

SUiKZP Miasta Krakowa z 2003

-

UC

-

-

-

SUIKZP Miasta Krakowa z 2014

TAK

UH

-

-

20 %

MPZP

TAK

UC/U.1

-

0,1 – 1,6

20 %

MPOZP Miasta Krakowa z 1994

-

PS

-

-

-

SUiKZP Miasta Krakowa z 2003

-

UC

-

-

-

SUIKZP Miasta Krakowa z 2014

TAK

UH

-

-

20 %

MPZP

TAK

UC

70 %

-

20 %

Wskaźnik
liczby miejsc
parkingowych

Regulacje dotyczące przestrzeni
ogólnodostępnych

MCW

TAK

-

-

-

TAK

-

-

TAK

-

-

TAK

-

-

TAK

-

-

-

-

TAK

-

-

TAK

12 / 100 prac.
i 5 / 1000 m2
0,5-0,7 / mieszk.
50 / 1000 m2
25 / 100 prac.
i 12 / 1000 m2
15 / 100 prac.
12 / 1000 m2
50 / 1000 m2
12 / 100 prac.
i 5 / 1000 m2
15 / 100 prac.
12 / 1000 m2
50 / 1000 m2
25 / 100 prac.
i 12 / 1000 m2
15 / 100 prac.
12 / 1000 m2
50 / 1000 m2
25 / 100 prac.
i 12 / 1000 m2
15 / 100 prac.
12 / 1000 m2
12 / 100 prac.
lub 10 / 1000 m2

-

-

TAK

-

TAK

-

-

-

-

-

TAK

-

Kolorem niebieskim oznaczono dokumenty planistyczne, w czasie obowiązywania których powstały wybrane centra handlowe. Opracowanie własne.

Tabela 55. Dane ogólne wybranych krakowskich centrów handlowych i ich charakterystyka lokalizacji – synteza.
DANE OGÓLNE

Klasyfikacja PRCH

Obecność obszarów
historycznych

Obecność rzeki

Dominująca funkcja
otaczającego terenu

Odległość od centrum
miasta [km]

Odległość od najbliższego centrum handlowego [km]

Odległość od najbliższych usług regionalnych lub ogólnomiejskich [km]

„Galeria Kazimierz” 2005
II Grzegórzki
●
○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ III
XV Mistrzejowice
„Krokus”
1997
●
○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ I
ZURBANIZOWANA
„Nowe Czyżyny”
2002
XIV Czyżyny
●
○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ II
„M1
Kraków”
2001
XIV
Czyżyny
○
●
○ ● ○ ● ● ○ ● ○ II
FRAGMENTARYCZNEJ
XI Podgórze Duchackie
ZABUDOWY
„Bonarka City Center” 2009
○
● ○ ○ ● ● ● ● ● ● IV
Oznaczenia: ●: występuje, ○: nie występuje; MU – mieszkaniowo-usługowa, U – usługowa, Z – tereny zieleni. Opracowanie własne.

Galeria
handlowa

Generacja

Biura

Drobne usługi

Rozrywka

Gastronomia

Funkcje

Handel

Dzielnica

40 000– 80 000

Rok
budowy

20 000 – 40 000

Centrum handlowe

≥ 60 000

Strefa

32 000 – 60 000

Powierzch- GLA
nia zabudowy [m2]

CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI

[m2]

> 80 000

DANE IDENTYFIKACYJNE

●
○
○
○
●

●
○
○
●
○

MU
U
MU
U
Z, MU

1,5
4,3
6
4,5
3,8

1,7
0,1
1,9
1,1
2,0

1,8
1,1
1,2
0,7
1,3

ŚRÓDMIEJSKA

Tabela 56. Rozwój terenów wokół współczesnych centrów handlowych w ujęciu historycznym – synteza.
DANE IDENTYFIKACYJNE
Strefa

Centrum handlowe

ŚRÓDMIEJSKA

„Galeria Kazimierz”

ROZWÓJ TERENÓW W REJONIE WSPÓŁCZESNYCH CENTRÓW HANDLOWYCH W UJĘCIU HISTORYCZNYM
Rok
Okres do przyłączenia do
budowy
Krakowa
2005 • Wieś Grzegórzki
• Rozwój przemysłu
• Powstanie linii kolejowej

ZURBANIZOWANA

„Krokus”
„Nowe Czyżyny”

FRAGMENTARYCZNEJ
ZABUDOWY

„M1 Kraków”

„Bonarka City Center”

• Zasypanie koryta Starej Wi- • Rozwój układów drogowych
sły
• Likwidacja linii kolejowej
• Dalszy rozwój przemysłu

2002

Powstanie koszar austriackich
Utworzenie lotniska Rakowice-Czyżyny
Wieś Czyżyny
Uruchomienie linii kolejowej
Powstanie lotniska Rakowice-Czyżyny

2001 • Wieś Czyżyny

2009 • Wieś Wola Duchacka

Okres do budowy centrum handlowego
• Likwidacja przemysłu
• Rozbudowa układu drogowego

• Rozwój miejskiej infrastruktury komunikacyjnej

1997 • Wieś Prądnik Czerwony
•
•
•
•
•

Okres do przemian ustrojowych

Okres do wybuchu II
wojny światowej

• Uruchomienie linii kolejowej
• Rozwój przemysłu
• Eksploatacja kamieniołomów

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Likwidacja lotniska Rakowice-Czyżyny
• Rozwój infrastruktury drogowej
Budowa osiedli wielorodzinnych
• Funkcjonowanie baz transportowych
Rozwój kampusu PK
• Proj. utworzenia Lotniczego Parku Kulturowego
Likwidacja linii kolejowej
• Realizacja obiektów mieszkaniowo-usługowych i
Rozwój miejskiej infrastruktury komunikacyjnej i placu targowego
układów drogowych
Budowa osiedli wielorodzinnych
Zamknięcie lotniska Rakowice-Czyżyny
Rozwój układu drogowego i miejskiej infrastruk- • Likwidacja przemysłu
tury komunikacyjnej
• Powstanie obiektów usługowo-biurowych
Rozwój przemysłu
Budowa elektrociepłowni w Łęgu
Dalszy rozwój i przekształcenia przemysłu
• Likwidacja przemysłu
Rozwój układów drogowych
• Realizacja budynków usługowo-biurowych i mieszkalnych
Zakończenie eksploatacji kamieniołomów

Opracowanie własne.
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W toku analizy struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów wokół badanych centrów
handlowych (Tabela 57) zauważono, że budowa tych obiektów była jednym z pierwszych działań w ramach przekształceń rozpatrywanych obszarów. W XX wieku pełniły one najczęściej
funkcje przemysłowe lub stanowiły niezabudowane tereny zieleni, w tym rolnicze. Przykładami
galerii handlowych, które powstały w miejscu dawnych zakładów produkcyjnych czy przetwórczych są „Galeria Kazimierz” oraz „Bonarka City Center”. „Krokus” zrealizowano w rejonie dawnych baz transportowych i strefy okołolotniskowej byłego lotniska Rakowice-Czyżyny. Dwa
centra handlowe: „Nowe Czyżyny” oraz „M1 Kraków” wybudowano w miejscu ogródków działkowych. W większości przypadków w rejonie badanych obiektów wykształciła się współczesna,
wielofunkcyjna tkanka miejska o przewadze zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Wymienione
wyżej centra handlowe powstawały w ramach rewitalizacji zdegradowanych lub aktywizacji
nowych terenów.

Tabela 57. Zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej terenów centrów handlowych – synteza.
DANE IDENTYFIKACYJNE
Strefa

Centrum handlowe

ZMIANY W STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
Rok
Główne funkcje terenu Kierunki przekształceń Główne funkcje terenu
budowy przed realizacją centrum
struktury miejskiej
po realizacji centrum
handlowego
handlowego – współcześnie
U

ŚRÓDMIEJSKA
ZURBANIZOWANA

M

P

„Galeria
Kazimierz”

2005

XX

„Krokus”

1997

X

„Nowe Czyżyny”

2002

FRAGMENTARYCZNEJ „M1 Kraków”
ZABUDOWY
„Bonarka City
Center”

Z

Rewitalizacja

Aktywizacja
nowych
terenów

U

M

●

○

X

XX

X

●

○

XX

XX

○

●

X

XX

2001

X

XX

○

●

XX

X

2009

XX

X

●

○

XX

X

P

Z

X

Oznaczenia: XX: funkcja przeważająca, X: funkcja towarzysząca; ●: występuje, ○: nie występuje.
Opracowanie własne.

Analiza wybranych krakowskich centrów handlowych wykazała, że po ich wybudowaniu
nastąpił rozwój ilościowy otaczającej struktury miejskiej (Tabela 58).
Wyraźny przyrost nowych inwestycji jest obserwowalny po około 8-11 latach od wybudowania obiektu: „Galeria Kazimierz” – 9 lat, „Krokus” – 8 lat, „Nowe Czyżyny” – 8 lat, „M1
Kraków” – 11 lat, „Bonarka City Center” – 9 lat. Porównując dane liczbowe z poszczególnych lat
można zauważyć, że w każdym przypadku dynamiczny wzrost liczby nowych inwestycji nastąpił
od około 2014/2015 roku. Najwięcej realizacji powstało wokół centrów handlowych mieszczących się w strefie śródmiejskiej i zurbanizowanej. Najmniejszy przyrost jest widoczny na terenach fragmentarycznej zabudowy.
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Tabela 58. Rozwój nowych inwestycji w rejonie centrów handlowych – synteza.
ROZWÓJ NOWYCH INWESTYCJI

Centrum handlowe

Rok budowy

„Galeria Kazimierz”

2005

„Krokus”

1997

„Nowe Czyżyny”

2002

„M1 Kraków”

2001

„Bonarka City
Center”

2009

Liczba inwestycji ogółem wg liczby lat od wybudowania

FRAGMENTARYCZNEJ ZABUDOWY

ZURBANIZOWANA

Strefa

ŚRÓDMIEJSKA

DANE IDENTYFIKACYJNE

Opracowanie własne.
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Struktura nowych inwestycji wokół centrum handlowego zależy od położenia względem
niego – w sąsiedztwie oraz w otoczeniu. Wyniki analiz ich rodzaju i lokalizacji przedstawia Tabela
59. Realizacje, które powstały w sąsiedztwie badanych obiektów stanowią głównie zabudowę
usługową. W następnej kolejności pod względem liczebności plasują się zespoły mieszkaniowe.
Działania dotyczące przestrzeni publicznej oraz infrastruktury transportowej w sąsiedztwie
centrów handlowych stanowią zdecydowanie mniejszy odsetek. Wyjątkiem jest „Galeria
Kazimierz”, w rejonie której zrewitalizowano plac i skwer oraz urządzono tereny nadrzeczne.
W otoczeniu centrów handlowych występują bardziej różnorodne inwestycje. Przeważają realizacje związane z zabudową mieszkaniową, szczególnie wielorodzinną, a następnie
usługową. W każdym z analizowanych przypadków pojawiają się również przedsięwzięcia związane z przestrzeniami publicznymi i infrastrukturą transportową.
Tabela 59. Rodzaj i lokalizacja nowych inwestycji w rejonie centrów handlowych – synteza.
DANE
IDENTYFIKACYJNE

Struktura inwestycji w zależności od obszaru
Otoczenie (~0,5 – 1 km)

Całość (0 – 1 km)

1997

2005

Sąsiedztwo (do ~ 0,5 km)

2001
2009

2002

„Galeria Kazimierz”
„Krokus”
„M1 Kraków”

„Nowe Czyżyny”

Rok
bud.

„Bonarka City
Center”

FRAGMENTARYCZNEJ ZABUDOWY

ZURBANIZOWANA

ŚRÓDMIEJSKA

Strefa C. h.

RODZAJ I LOKALIZACJA NOWYCH INWESTYCJI

Oznaczenia: M – inwestycje mieszkaniowe, U – inwestycje usługowe, Z – inwestycje dotyczące terenów zieleni i przestrzeni
publicznych, T – inwestycje związane z infrastrukturą transportową.
Opracowanie własne.
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W rozwoju badanych terenów wokół centrów handlowych jest zauważalna pewna prawidłowość (Diagram 15). W strefach śródmiejskich i zurbanizowanych obiekty te powstają
najczęściej jako inwestycje typu brownfield (przekształcenie obszarów zdegradowanych, przemysłowych, magazynowych, itp.), a w peryferyjnych jako inwestycje greenfield (przekształcenie
terenów niezabudowanych, zieleni). Wokół nich rozwija się nowa zabudowa usługowa, w tym
handlowa oraz biurowa, która przede wszystkim koncentruje się w sąsiedztwie. Obserwowalna
jest klasteryzacja funkcji usługowych wokół centrum handlowego. W dalszej odległości – w otoczeniu – pojawiają się ponadto inwestycje mieszkaniowe. W rezultacie przekształceń obszarów
w rejonie centrum handlowego mogą powstawać również kolejne tego typu obiekty540, a także
nowe urządzone przestrzenie publiczne, w tym tereny zieleni.

TERENY ZIELENI

PRZEMYSŁ,
MAGAZYNY / TERENY
ZDEGRADOWANE

CENTRUM HANDLOWE

Sąsiedztwo

Otoczenie
USŁUGI

USŁUGI

ZABUDOWA
MIESZKANIOWA
ZABUDOWA
MIESZKANIOWA
PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA / ZIELEŃ
INFRASTRUKTURA

PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA / ZIELEŃ
INFRASTRUKTURA

Diagram 15. Model rozwoju terenów w rejonie centrum handlowego.
Opracowanie własne.

W większości przypadków, z wyjątkiem „Galerii Kazimierz”, nowe inwestycje można
uznać jako mało lub średnio atrakcyjne pod względem sposobu urządzenia ich przestrzeni i powiązania z otoczeniem (Tabela 60). Zespoły mieszkaniowe zlokalizowane poza strefą śródmiej-

540

W bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego „Krokus” wybudowano galerię handlową „Serenada”. Także
w przypadku „Bonarka City Center” w sąsiedztwie jest planowana budowa parku handlowego.
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ską stanowią przeważnie kompleksy wygrodzone, w których niejednokrotnie dominują powierzchnie parkingowe / komunikacyjne z minimalnym udziałem terenów urządzonych. Nie
wiążą się przestrzennie z otaczającą tkanką miejską. Wokół zabudowy usługowej i biurowej
również dominują miejsca parkingowe. Występują także zespoły niewygrodzone, w których zorganizowano urządzoną przestrzeń społeczną. Realizacje dotyczące otwartych terenów publicznych są sporadyczne i najczęściej dotyczą niewielkich obszarów. Jednakże, jeżeli występują,
poprawiają jakość otoczenia.
Przypadek „Galerii Kazimierz” jest odmienny od pozostałych, co wynika z lokalizacji śródmiejskiej. Tutaj można zaobserwować wyraźną dbałość o jakość przestrzeni nowych inwestycji
poprzez ograniczanie barier w postaci ogrodzeń czy rozległych parkingów. Przeważnie pojawiają się atrakcyjne tereny ogólnodostępne lub o charakterze społecznym o zróżnicowanej zieleni, wyposażone w małą architekturę. Jedynie realizacje usługowe i biurowe nie zawsze spełniają powyższe kryteria.
Tabela 60. Zagospodarowanie przestrzeni nowych inwestycji w rejonie centrów handlowych – synteza.

Zróżnicowanie
zieleni urządzonej

Poszczególnych
inwestycji

●

●

●

●

●

++

Zabudowa usługowa i biurowa

●/○

●/○

○

○

○

-

Przestrzeń publiczna

●

●

●

●

●

++

Zabudowa mieszkaniowa

○

●

○

●

●

+

Zabudowa usługowa i biurowa

●/○

○

●/○

○

○

-

Przestrzeń publiczna

○

○

○

○

○

--

Zabudowa mieszkaniowa

○

○

○

●/○

●/○

-

Zabudowa usługowa i biurowa

●

○

○

○

○

-

Przestrzeń publiczna

○

●

●

●

●

++

Zabudowa mieszkaniowa

○

○

○

●/○

○

--

Zabudowa usługowa i biurowa

○

○

○

○

○

--

Przestrzeń publiczna

●/○

●

●

●/○

●/○

+

Zabudowa mieszkaniowa

○

○

○

●/○

●/○

-

Zabudowa usługowa i biurowa

●

○

●/○

●/○

●/○

+/-

Przestrzeń publiczna

○

○

○

○

○

--

Ogółem

Obecność
małej
architektury

Zabudowa mieszkaniowa

Rodzaj inwestycji

Obecność urządzonych przestrzeni
ogólnodostępnych /
społecznych

Minimalizacja
przestrzeni
parkingowych /
komunikacyjnych

Atrakcyjność

Brak wygrodzenia /
bariery
przestrzennej

Data budowy
2005
1997
2009

2001

2002

„Galeria
Kazimierz”

Centrum handlowe

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI NOWYCH INWESTYCJI
Cechy jakościowe

„Krokus”
„Nowe
Czyżyny”
„M1
Kraków”
„Bonarka City
Center”

FRAGMENTARYCZNEJ
ZABUDOWY

ZURBANIZOWANA

ŚRÓDEMIEJSKA

Strefa

DANE
IDENTYFIKACYJNE

□□□

□

□□

□

□

Oznaczenia: ●: występuje (=1), ●/○: występuje sporadycznie/fragmentarycznie (=0,5), ○: nie występuje (=0);
--: bardzo niska (dla <0, 1)), -: niska (dla <1, 2)), +/-: średnia (dla <2, 3)), +: wysoka (dla <3, 4)), ++: bardzo wysoka (dla <4, 5>);
□: mało atrakcyjne (dla <0, 5)), □□: średnio atrakcyjne (dla <5, 10)), □□□: bardzo atrakcyjne (dla <10-15)). Opracowanie własne.

Wyniki analiz przestrzeni publicznych i kompozycji tkanki miejskiej zamieszczone
w Tabeli 61 wskazują, że w sąsiedztwie centrów handlowych występują urządzone tereny ogólnodostępne. Najczęściej pojawiają się w postaci placów wejściowych lub zadbanych, wydzielo-
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nych ciągów pieszych. Jednak są to przeważnie niewielkie obszary, które występują sporadycznie. Wyjątek stanowią „Galeria Kazimierz” oraz „Bonarka City Center”, w sąsiedztwie których są
położone atrakcyjne, większe tereny ogólnodostępne. Plac/skwer zlokalizowany przy „Galerii
Kazimierz” ma charakter miejski i wiąże się z otaczającym systemem przestrzeni publicznych.
Natomiast plac przy „Bonarka City Center” jest przestrzenią społeczną, powstałą w ramach
inwestycji kompleksu biurowego, która zapewnia atrakcyjne miejsce dla klientów galerii handlowej i pracowników z pobliskich obiektów. Wokół „Galerii Kazimierz występują urządzone obszary zieleni tworzące sieć powiązań. W przypadku „Bonarka City Center” w sąsiedztwie brakuje
takich miejsc.
W dalszym otoczeniu centrów handlowych rzadko pojawiają się ogólnodostępne place
lub piesze ulice miejskie. W rejonie tym najczęściej są obserwowalne urządzone tereny zieleni.
Obecność aktywnych elewacji zidentyfikowano głównie w przykładach ze stref śródmiejskiej i zurbanizowanej, przy czym w strefie zurbanizowanej pojawiają się one sporadycznie, nie
zapewniając atrakcyjnych powiązań, aktywizujących przestrzeń.
W toku analiz zauważono pewną korelację pomiędzy występowaniem urządzonych placów, skwerów w sąsiedztwie centrum handlowego a formą parkingu. W realizacjach z zewnętrznym parkingiem naziemnym przestrzeń piesza jest najczęściej ograniczona do niewielkich placów przed wejściami do obiektu oraz wąskiego chodnika wokół budynku. Parking wewnętrzny
pozwala na kształtowanie otwartych terenów, przyjaznych pieszym.
Centrum handlowe stanowi najczęściej formę subdominanty kubaturowej, która znajduje się na zamknięciu osi widokowych. Czytelna struktura zabudowy i osie kompozycyjne
występują jedynie w rejonie obiektów reprezentujących strefę śródmiejską i zurbanizowaną.
Tabela 61. Formy przestrzeni publicznej i walory kompozycyjne w rejonie centrum handlowego – synteza.

Obecność czytelnych osi
widokowych

C. h. jako:

Czytelna/
atrakcyjna
subdominanta
Atrakcyjne
zamknięcie
widokowe

Obecność obszarów
cennych pod względem
przyrodniczym

Powiązania541

Aktywne elewacje

Obecność terenów
zieleni urządzonej

Data
bud.

Obecność placów,
urządzonych ciągów
pieszych

Centrum
handlowe

Strefa

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I KOMPOZYCJA
Przestrzeń publiczna
Kompozycja

Położenie

DANE IDENTYFIKACYJNE

Atrakcyjność

S
●
●
●
●
●
●
●
●
□□□
O
○
●
S
●/○
○
„Krokus”
1997
●/○
○
●/○
○
○
●
□
O
○
●/○
ZURBANIZOWANA
S
●/○
○
„Nowe
2002
●/○
○
●/○
●/○
●/○
●/○
□□
Czyżyny”
O
○
●/○
S
●/○
○
„M1 Kraków” 2001
○
○
●
○
○
●/○
□
FRAGMENTAO
○
●
RYCZNEJ
S
●
○
„Bonarka City
ZABUDOWY
2009
○
○
●
●/○
●/○
●/○
□□
Center”
O
○
●/○
Oznaczenia: S – sąsiedztwo, O – otoczenie; ●: występują (=1), ●/○: występują sporadycznie/fragmentarycznie (=0,5), ○: nie
występują (=0); □: mało atrakcyjna (dla <0, 3>), □□: średnio atrakcyjna (dla (3, 7>), □□□: bardzo atrakcyjna (dla (7, 10>).
Opracowanie własne.
ŚRÓDMIEJSKA

„Galeria
Kazimierz”

2005

Sposób urządzenia terenu przynależnego centrum handlowemu rzutuje na jakość przestrzeni miejskiej i powiązanie z nią. W obszarze tym bywają tworzone strefy przyjazne pieszym

541

Powiązania centrum handlowego z systemem przestrzeni publicznych.
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w formie niewielkich placów lub deptaków, szczególnie w zasięgu wejść do obiektu. Rzadziej
występują urządzone tereny zieleni. Wyjątek pod tym względem stanowi „Galeria Kazimierz”,
w sąsiedztwie której utworzono plac / skwer o charakterze miejskim oraz trakt spacerowy
wzdłuż bulwarów nad Wisłą. W przypadku strefy fragmentarycznej zabudowy w otoczeniu pojawiają się obszary zieleni naturalnej o wysokich walorach przyrodniczych (Tabela 62).
Sposób zagospodarowania terenów w sąsiedztwie centrów handlowych jest zróżnicowany. Największą dbałość o jakość tych przestrzeni obserwuje się w rejonie „Galerii Kazimierz”
oraz miejscowo „Bonarka City Center”. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku „Bonarka City
Center” obszar ten sukcesywnie podlega dalszym przekształceniom i jego ostateczna ocena
może zależeć od przyszłych realizacji.
Z analiz wynika, że rozwój jakościowy terenów w sąsiedztwie krakowskich centrów handlowych jest przeważnie mniej odczuwalny niż ilościowy. Sprzyja temu zapewne brak wyraźnych regulacji planistycznych dotyczących kształtowania przestrzeni ogólnodostępnych wokół
centrów handlowych.
Tabela 62. Sposób urządzenia przestrzeni w sąsiedztwie centrum handlowego – synteza.
SPOSÓB URZĄDZENIA PRZESTRZENI W SĄSIEDZTWIE C. H.
Cechy jakościowe
Urządzone
przestrzenie
Atrakcyjność
publiczne
sąsiedztwa
centrum
handlowego

Strefa

Centrum
handlowe

Data
bud.

Brak barier w postaci
rozległych przestrzeni
komunikacyjnych /
parkingów

Place, deptaki

Większe
tereny
zieleni

Zróżnicowanie małej
architektury

Zróżnicowanie zieleni

Obecność naturalnych
terenów zieleni
cennych przyrodniczo

DANE IDENTYFIKACYJNE

ŚRÓDMIEJSKA

„Galeria
Kazimierz”

2005

●

●

●

●

●

○

□□□

„Krokus”

1997

○

●/○

○

●/○

○

○

□

„Nowe Czyżyny”

2002

○

●/○

○

●/○

○

○

□

„M1 Kraków”

2001

○

●/○

○

●/○

●/○

●/○

□

„Bonarka City
Center”

2009

●/○

●

○

●

○

●

□□

ZURBANIZOWANA
FRAGMENTARYCZNEJ
ZABUDOWY

Oznaczenia: ●: występuje (=1), ●/○: występuje sporadycznie/fragmentarycznie (=0,5), ○: nie występuje (=0);
□: mało atrakcyjne (dla <0, 2>)), □□: średnio atrakcyjne (dla (2, 4>), □□□: bardzo atrakcyjne (dla (4, 6>).
Opracowanie własne.

Każde z rozpatrywanych krakowskich centrów handlowych posiada dobrą dostępność
transportem indywidualnym, co zapewniają powiązania z głównym układem drogowym oraz
odpowiednia liczba miejsc parkingowych (Tabela 63). Stanowi to cechę charakterystyczną tego
typu obiektów. Ocena dostępności za pośrednictwem transportu zbiorowego mieści się przeważnie w kategorii dobra ze względu na dyspozycyjność środków transportu oraz niewielką odległość od przystanków. Ocenę średnią przyznano w przypadku niekomfortowego położenia
przystanków. Dostępność piesza i rowerowa jest zróżnicowana, przy czym nie obserwuje się
wyraźnych korelacji z lokalizacją w strukturze miasta. Ograniczona dostępność piesza wiąże się
z jednostronnym lub dwustronnym usytuowaniem wejść do centrum handlowego, które często
nie stanowią wystarczającego powiązania z głównymi ciągami pieszymi w otoczeniu. W sąsiedztwie krakowskich obiektów w dużej mierze występują również bariery przestrzenne w postaci
rozległych parkingów naziemnych lub skomplikowanych układów dróg. Powiązania rowerowe
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utrudnia w niektórych przypadkach brak ciągłości ścieżek w sąsiedztwie budynku. Przy każdym
z badanych obiektów znajduje się postój taksówek.
Elementem obsługi centrum handlowego są strefy dostaw, usytuowane najczęściej na
zewnątrz w postaci placów rozładunkowych, przeważnie pogarszających odbiór wizualny przestrzeni. Jedynie w przypadku „Galerii Kazimierz” urządzono również wewnętrzną strefę dostaw,
do której z zewnątrz prowadzą wydzielone wjazdy.
Tabela 63. Charakterystyka dostępności transportowej wybranych krakowskich centrów handlowych – synteza.
DANE IDENTYFIKACYJNE
Strefa
ŚRÓDMIEJSKA

Centrum handlowe

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA
Data Transportem Transportem
bud. indywidualnym zbiorowym

Pieszorowerowa

Obecność
postoju
TAXI

+
+/+
●
+
+/●
+
+
●
+
+
+/●
+
+
+/●
Oznaczenia: +: dobra, +/-: średnia, -: słaba; ●: występuje, ○: nie występuje; Z – zewnętrzna, W – wewnętrzna.
Opracowanie własne.
„Galeria Kazimierz”
„Krokus”
ZURBANIZOWANA
„Nowe Czyżyny”
„M1 Kraków”
FRAGMENTARYCZ„Bonarka City Center”
NEJ ZABUDOWY

2005
1997
2002
2001
2009

Forma
strefy dostaw
Z

W

●
●
●
●
●

●
○
○
○
○

5.3. Centra handlowe Krakowa na tle przykładów z innych miast
Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano porównania charakterystyki przestrzenno-funkcjonalnej terenów wokół wybranych centrów handlowych Krakowa, Wiednia,
Pragi, Warszawy, Łodzi, Wrocławia i Poznania (Tabela 64). Kierunki przekształceń struktury
urbanistycznej wokół krakowskich obiektów i analogicznych inwestycji w innych miastach są
bardzo podobne. Galerie handlowe powstają przeważnie w ramach rewitalizacji – w obszarach
centralnym i zurbanizowanym – lub aktywizacji nowych terenów – w obszarach zurbanizowanym i fragmentarycznej zabudowy. Struktura i funkcje zabudowy wokół centrów handlowych
również są zbliżone – przeważają usługi oraz zespoły mieszkaniowe.
Na tle innych przykładów krakowskie realizacje charakteryzuje mniejsze zróżnicowanie
lub brak urządzonych przestrzeni ogólnodostępnych wokół budynku, z jednym wyjątkiem.
W niektórych przypadkach są one ograniczone do wąskich chodników wzdłuż elewacji. Przykłady z innych miast pokazują, że jest możliwe stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej
w formie placu miejskiego czy parku/skweru zlokalizowanego w sąsiedztwie centrum handlowego. Jednoczesne zastosowanie aktywnych elewacji umożliwia powiązania obiektu z otoczeniem. Rozwiązania te podnoszą atrakcyjność miejsca, a inwestycja staje się bardziej przyjazna
pieszym.
Dobra dostępność transportowa wszystkich analizowanych centrów handlowych jest zapewniona za pośrednictwem transportu indywidualnego oraz komunikacji publicznej. Dostęp
pieszy jest natomiast zróżnicowany. Wybrane centra handlowe Krakowa często posiadają dostęp jedno- lub dwustronny, co wiąże się z ograniczeniem zachowania ciągłości powiązań
z głównymi traktami pieszymi. Na podstawie analiz wszystkich przykładów można stwierdzić, że
lepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie form umożliwiających dostęp wielostronny do
obiektu.
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Tabela 64. Porównanie krakowskich centrów handlowych z przykładami z innych wybranych miast – synteza.

○

●

○

○

○

●

○
○
○

○
○
○

●
●
●

○
○
○

●
●
●

○

●

○

○

○
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
○
○

○
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
●
○
○
○

○
○
●
○
○
○
○
●
●
○
○
●
●
○
○

●
●
●
●/○
●
●
●
●
●
●/○
●/○
●
●
○
○

-

○

●

○

○

○

○

●
●
●

+
+/-

○
●
●

●
●
●

●
○
○

○
○
○

○
○
○

●/○
●/○
●/○

○

○

-

●

●

○

○

○

○

○
○
○

○
○
●

+/-

●
●
○

●
●
●

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
●

●
●
○
○
●
●
○
●
○
○
○
○
○
○
○

○
○
●
●
●
●
●
○
○
●
○
○
●
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
●
●
●
○
○

+/+/+/+
+/+/+
+/+/+/+/+
+/-

●

○

○

○

○

●

●
●
●

○
○
○

○
○
○

●
●
○

○
○
○

●
●
○

○

●

○

○

○

Plac
miejski

●
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○

○
○
●
○
○
●
●
○
●
●
●
●
●
○
●

P

○
○
●
○
●
○
●
○
○
○
○
○
●
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
●
●
○
○
●
○
Oznaczenia: -: niska, +/-: średnia, +: wysoka; ●: występuje, ●/○: występuje sporadycznie/fragmentarycznie, ○: nie występuje.
Kolorem niebieskim oraz pogrubieniem oznaczono przykłady krakowskich centrów handlowych. Opracowanie własne.
„M1 Szwajcarska”
„M1 Kraków”
„Bonarka City Center”

Powiązanie z
głównymi ciągami pieszymi

●
●

Węzeł
komunikacyjny

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○

Kolej

●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
○
○
●
○
●

Metro

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Autobus

○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○

M

Piesza

Tramwaj

○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
●

Jakość
(atrakcyjność)

○
●
○
○
●
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○

Park, skwer, większy teren zieleni
urządzonej
Patio, taras na
dachu, taras
restauracyjny

●
○
○
●
○
●
●
○
●
●
●
●
○
●
○

Transportem publicznym

Piesze ulice
miejskie

„Marino”

U

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA

Plac
wejściowy

„Westfield Chodov”
„Galeria Północna”
„Port Łódź”

Wzmocnienie
dworca

FRAGMENTARYCZNEJ
ZABUDOWY

„Huma Eleven”

1993
2007
2007
2006
2001
2003
2005
2005
2010
2004
2015
2017
2016
1997
2002
1987
(2016)
2005
2017
2009
1993
(2008)
1998
2001
2009

Aktywizacja
nowych
terenów

CENTRALNY
(ŚRÓDMIEJSKI)
ZURBANIZOWANY

„Ringstrassen-Galerien”
„A|X Praha Palladium”
„Złote Tarasy”
„Manufaktura”
„Galeria Dominikańska”
„Stary Browar”
„Galeria Kazimierz”
„Columbus Center”
„Galerie Harfa”
„Westfield Arkadia”
„Sukcesja”
„Wroclavia”
„Posnania”
„Krokus”
„Nowe Czyżyny”

Rok
budowy

Adaptacja /
modernizacja

Centrum
handlowe

Obszar

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Rodzaj przestrzeni publicznej
w sąsiedztwie

DOMINUJĄCE FUNKCJE
ZABUDOWY

Rewitalizacja

KIERUNEK PRZEKSZTAŁCEŃ
STRUKTURY MIEJSKIEJ

DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Podsumowanie i wnioski
6.1. Podsumowanie
W pracy jako główny problem badawczy rozpatrywano wpływ centrum handlowego na
przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne struktury miejskiej zachodzące po jego wybudowaniu. W związku z tym postawiono 2 pytania, precyzujące zakres problemowy:
•

Czy centrum handlowe wpływa na rozwój przestrzenny otaczającej struktury urbanistycznej?

•

Jakie zmiany ilościowe i jakościowe w zagospodarowaniu terenu następują po
wybudowaniu centrum handlowego?

Ponadto sformułowano 6 dodatkowych pytań, koniecznych dla znalezienia odpowiedzi na
główny problem badawczy:
•
•
•
•
•
•

Jak jest definiowane współczesne centrum handlowe?
Jaka była geneza tego typu obiektów?
W jaki sposób są zagospodarowywane tereny w sąsiedztwie centrów handlowych?
Jakie funkcje występują wokół centrum handlowego?
Jakie są warunki dostępności centrum handlowego?
Czy centrum handlowe stanowi element wiążący przestrzenie publiczne w otoczeniu?

Centrum handlowe przypomina małe miasto w mieście, koncentrując różnorodne funkcje. Wobec tak złożonej struktury jednym z problemów badawczych było ustalenie, jak jest ono
definiowane. Ze względu na brak prawnie obowiązującej w Polsce definicji w Rozdziale 2.1 przytoczono terminy stosowane zarówno w literaturze przedmiotu, jak i przez instytucje branżowe
związane z rynkiem nieruchomości handlowych. W kontekście ich mnogości i różnorodności
zaproponowano autorską definicję, uwzględniającą również kryterium przestrzenne. Na jej
podstawie w Rozdziale 2.2 usystematyzowano i zaprezentowano różne klasyfikacje centrów
handlowych. Rozwinięto również ich podział w aspekcie układu przestrzennego.
W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o genezę tego typu obiektów w Rozdziale 2.3
przedstawiono zarys historyczny, ukazujący ich rozwój na tle ewolucji innych budynków komercyjnych. W efekcie wyszczególniono cechy, które zaadaptowało współczesne centrum handlowe od starszych realizacji. Identyfikacja uwarunkowań legislacyjnych kształtowania się badanych obiektów w Polsce, została dokonana na podstawie analizy dokumentów prawnych
z zakresu planowania przestrzennego, które miały wpływ na możliwości lokalizacji i zasady zagospodarowania przynależnych im terenów.
W Rozdziale 3. przeprowadzono analizy kierunków przekształceń obszarów, związanych
z budową centrum handlowego, sposobu ich urządzenia oraz ocenę dostępności transportowej
na przykładach 6 największych miast Polski, Czech i Austrii. To pozwoliło odpowiedzieć na
pytania dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów i rodzaju występujących funkcji
w sąsiedztwie galerii handlowej oraz zweryfikować warunki jej dostępności. W efekcie badań
uzyskano także odpowiedź na pytanie dotyczące roli centrum handlowego w powiązaniach
przestrzeni publicznych.
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Analizy szczegółowe fragmentów tkanki miejskiej wokół wybranych krakowskich centrów handlowych przedstawiono w Rozdziale 4. W celu określenia uwarunkowań planistycznych, które mogły mieć wpływ na lokalizację i sposób urządzenia przestrzeni wokół nich, dokonano kwerendy archiwalnych i obowiązujących dokumentów planistycznych Krakowa (Rozdział
4.3). Następnie w Rozdziale 4.4 przeprowadzono analizy porównawcze wybranych obszarów
wokół 5 galerii handlowych, dotyczące ich ogólnej charakterystyki, przekształceń tkanki miejskiej, sposobu urządzenia oraz dostępności. Pozwoliło to rozwiązać główny problem badawczy
i odpowiedzieć na pytanie czy centrum handlowe wpływa na rozwój przestrzenny otaczającej
struktury urbanistycznej i jakie zmiany ilościowe oraz jakościowe zachodzą po jego wybudowaniu. Opracowana w podsumowaniu każdego z badanych przypadków karta przykładu pozwoliła
na wyszczególnienie najistotniejszych, rozważanych aspektów. Sporządzony rysunek podsumowujący – schemat zagospodarowania terenów wokół centrum handlowego – umożliwił porównanie struktury tkanki urbanistycznej krakowskich realizacji z przykładami z innych wybranych
miast.
W toku analizy środkowo-europejskich przykładów centrów handlowych zauważono, że
tego typu obiekty są sytuowane w różnorodnych obszarach miast o zróżnicowanej strukturze
przestrzennej. Jednym z głównych kryteriów ich umiejscowienia jest odpowiednia dostępność
transportowa, realizowana w większości przypadków poprzez powiązanie z głównym układem
drogowym oraz dostępem do komunikacji zbiorowej. Efekt badań terenowych stanowi też konstatacja, iż centrum handlowe stwarza komfortowy punkt zatrzymania się dla przyjezdnych, ponieważ jest relatywnie łatwe do zlokalizowania w mieście. Zapewnia w jednym miejscu parking,
różnorodną ofertę handlowo-usługową, rozrywkową ewentualnie sportową oraz możliwość
skorzystania z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Badania wykazały, że obiekty te powstają najczęściej w procesie: rewitalizacji terenów
zdegradowanych, w tym przemysłowych (w strefach centralnych miast) oraz jako inwestycje
greenfield (w obszarach słabo zurbanizowanych, peryferyjnych). W ich rejonie w większości
przypadków znajdują się usługi o charakterze ogólnomiejskim lub regionalnym.
Struktura zabudowy wokół centrów handlowych jest zróżnicowana w zależności od lokalizacji. W strefie centralnej posiada najczęściej charakter zwarty, często o układzie kwartałowym. Obiekt komercyjny wpisuje się w kwartał lub pierzeję ulicy, stanowiąc element eksponowany. W jego sąsiedztwie występują tereny zieleni urządzonej – są to najczęściej parki. Pojawiają się również place i skwery o charakterze rekreacyjnym. Centra handlowe położone bliżej
strefy śródmiejskiej częściej charakteryzują wewnętrzne, kubaturowe parkingi, dzięki czemu nie
ograniczają sąsiadującej przestrzeni i nie tworzą dodatkowych barier.
W rejonach zurbanizowanych towarzyszą im różnorodne formy i układy zabudowy, zarówno zwartej jak i rozluźnionej. Galeria handlowa stanowi przeważnie element eksponowany
wpisany w pierzeję ulicy lub oddzielony od otaczającej tkanki miejskiej wyraźnymi barierami,
najczęściej komunikacyjnymi, tworząc rodzaj wyspy. Wokół pojawiają się sporadycznie tereny
otwarte, nieurządzone, np. w formie zieleni naturalnej, nieużytków lub opuszczonych obszarów
poprzemysłowych czy zdegradowanych. W rezultacie badań odnotowano, że w sąsiedztwie lub
w otoczeniu większości analizowanych polskich centrów handlowych znajdowały się tereny nowych inwestycji, na których trwały prace budowalne, świadczące o ich dalszym stopniowym
rozwoju. W przypadku obiektów z parkingiem wewnętrznym, obserwowano kreacje urządzonych przestrzeni ogólnodostępnych w formie placów lub skwerów w ramach przynależnej parceli lub w jej sąsiedztwie. Na tle przykładów z innych miast krakowskie realizacje w strefie zurbanizowanej reprezentują niższą jakość przestrzeni publicznych.
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W obszarze fragmentarycznym przeważa zabudowa wolnostojąca, rozluźniona lub rozproszona. Centrum handlowe bywa obiektem eksponowanym, najczęściej w formie wyspy otoczonej układem drogowym. Lokalizacja w rejonie głównych arterii prowadzących do miasta,
sprawia, że obiekt ten często stanowi, pod względem kompozycyjnym, formę bramy. W jego
sąsiedztwie i w otoczeniu przeważnie występują otwarte tereny zieleni np. o charakterze rolniczym lub w postaci zieleni naturalnej. Częstym rozwiązaniem są parkingi zewnętrzne, naziemne,
które stwarzają bariery dla pieszych i ograniczają możliwości kształtowania urządzonych przestrzeni publicznych w sąsiedztwie. W obszarze tym, w szczególności w przypadku obiektów
z parkingiem naziemnym można zaobserwować z pewnymi wyjątkami mniejszą dbałość o jakość
terenów ogólnodostępnych i powiązań z otaczającą strukturą.
W trakcie badań zaobserwowano tendencję kształtowania w ramach budynku otwartych stref urządzonych, takich jak tarasy zielone na dachu lub patio. Jednak miejsca te, ze
względu na ograniczoną dostępność, nie można określać mianem przestrzeni publicznych. Niemniej podnoszą atrakcyjność wybranych obiektów.
W Polsce pierwsze regulacje prawne odnoszące się do wielkopowierzchniowych obiektów handlowych zostały wprowadzone w 2001 roku w ramach nowelizacji Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, czyli po 8 latach od wybudowania pierwszego centrum handlowego.
Wymóg uchwalenia MPZP dla obszarów tego typu inwestycji obowiązuje również od 2001 roku.
W ślad za zmianami ogólnopolskich aktów prawnych, również w stolicy Małopolski zmieniały się dokumenty planistyczne, regulujące możliwości lokalizacji zabudowy i zasady zagospodarowania terenów. W okresie obowiązywania MPOZP Miasta Krakowa od 1994 roku do końca
2002 roku powstało w mieście 8 centrów handlowych. Pozostałe 7 wybudowano po uchwaleniu
dla Krakowa w 2003 roku pierwszego SUiKZP. W dokumencie wyznaczono tzw. miejskie centra
wielofunkcyjne, między innymi w oparciu o wybrane istniejące centra handlowe. Zapis ten sprawił, że tego typu inwestycje stały się impulsem do kształtowania w ich otoczeniu nowej wielofunkcyjnej tkanki miejskiej. W 2014 roku uchwalono Zmianę SUiKZP Miasta Krakowa, w której
prawie wszystkie obszary istniejących centrów handlowych przeznaczono na tereny usług,
w tym handlu wielkopowierzchniowego. Tylko 2 galerie handlowe powstały po uchwaleniu
MPZP dla ich obszarów.
Szczegółowa analiza tkanki miejskiej wokół krakowskich centrów handlowych wykazała,
że budowa tego typu obiektów przyczynia się do rozwoju otaczającej struktury przestrzennej.
W ich rejonie powstają nowe inwestycje: w sąsiedztwie o charakterze usługowym i biurowym,
a w otoczeniu usługowe, biurowe i mieszkaniowe, szczególnie wielorodzinne. Zachodzące przekształcenia terenów wiążą się przede wszystkim z ich rozwojem ilościowym. Brak urządzonych
przestrzeni publicznych, obecność barier w postaci rozległych obszarów komunikacyjnych, takich jak wielkopowierzchniowe parkingi naziemne oraz brak powiązań pomiędzy nowymi inwestycjami i głównymi traktami pieszymi obniżają atrakcyjność terenów wokół centrum handlowego i sprawiają, że ich rozwój jakościowy jest słabiej odczuwalny. Występowanie zadbanych
przestrzeni ogólnodostępnych poprawia powiązanie z otaczającą tkanką miejską. Jednocześnie
sąsiedztwo usług sprzyja aktywizacji terenu. Stworzenie aktywnych elewacji z lokalami dostępnymi z zewnątrz, np. w formie ogródków kawiarnianych łączy wnętrze budynku z otoczeniem.
Dominacja naziemnego parkingu ogranicza możliwości kształtowania wspomnianych przestrzeni publicznych. Cechą charakterystyczną tego typu obiektów jest ich dobra dostępność
transportem indywidualnym. Wielostronny układ wejść oraz przebieg wewnętrznych alejek, odpowiadający kierunkom głównych ciągów pieszych w rejonie centrum handlowego umożliwiają
kontynuację istniejących powiązań.
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Lokalizacja centrum handlowego definiuje możliwości kształtowania jego otoczenia.
W realizacjach śródmiejskich i niektórych zurbanizowanych są widoczne starania o zachowanie
powiązań pieszych i zróżnicowanie urządzonych przestrzeni publicznych. W tych obszarach obserwuje się większą dbałość o jakość tkanki miejskiej. W strefie zurbanizowanej realizacje są
bardzo zróżnicowane pod względem sposobu zagospodarowania terenów wokół budynku.
W obszarze fragmentarycznej zabudowy przeważa przestrzeń komunikacyjna, a tereny urządzone pojawiają się sporadycznie.
Przeprowadzone badania szczegółowe wykazały zmiany w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej terenów w rejonie centrum handlowego, które nastąpiły po jego wybudowaniu,
potwierdzając główną tezę, że tego typu obiekty oddziałując na otaczającą strukturę miejską,
przyczyniają się do jej dalszego rozwoju. Szczególnie obserwuje się rozwój ilościowy w kontekście słabiej dostrzegalnego rozwoju jakościowego. Wyraźne zmiany przestrzenne zachodzą najczęściej w strefach śródmiejskiej i zurbanizowanej. Przekształcenia w obszarze fragmentarycznej zabudowy charakteryzuje mniejsza dynamika. Centra handlowe bez względu na lokalizację
przeważnie stanowią obiekty eksponowane, niejednokrotnie w formie lokalnych dominant. Odgrywają istotne znaczenie w konstrukcji kompozycyjnej miasta, a tym samym wpływają na rozwój jakościowy tkanki urbanistycznej. W efekcie porównania przykładów z różnych lokalizacji
w poszczególnych miastach potwierdzono tezę pomocniczą, że w sąsiedztwie centrów handlowych występowanie zróżnicowanych przestrzeni publicznych podnosi atrakcyjność tych terenów i sprzyja tworzeniu powiązań z otoczeniem. W ramach inwestycji centrum handlowego
obszar wokół budynku jest urządzany, wpływając na atrakcyjność miejsca. Analiza dostępności
transportowej i powiazań pieszych pozwoliła potwierdzić drugą tezę pomocniczą, że zapewnienie właściwej dostępności pieszej poprzez układ wewnętrznych alejek handlowych i wejść do
obiektu, odpowiadających głównym powiązaniom pieszym w otoczeniu umożliwia zachowanie
ich ciągłości i ogranicza tworzenie barier przestrzennych.

6.2. Wnioski
Rozwój struktury miejskiej wokół centrum handlowego:
•

Centrum handlowe stanowi impuls do rozwoju terenów w jego rejonie. Wyraźnie obserwowalny jest rozwój ilościowy. W otoczeniu powstają nowe inwestycje: handlowe, usługowe, biurowe i mieszkaniowe wielorodzinne. W sąsiedztwie
przeważają funkcje handlowo-usługowe i biurowe. Rozwój jakościowy jest mniej
odczuwalny niż rozwój ilościowy, szczególnie w obszarach peryferyjnych, fragmentarycznej zabudowy.

•

Centrum handlowe pełni funkcję przekształcającą strukturę miasta. Może być
obiektem flagowym w projekcie rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej
oraz przy realizacji zespołu mieszkaniowo-usługowego czy koncepcji nowego
fragmentu miasta.

•

Centrum handlowe wykazuje zdolność skupiania w sąsiedztwie innych usług,
współtworząc kompleksy handlowo-usługowo-rozrywkowe (zjawisko klasteryzacji usług).
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•

Wpływ na rozwój jakościowy ma kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w powiązaniu z centrum handlowym oraz zapewnienie jego odpowiedniej
dostępności, w tym pieszej i rowerowej.

•

Obiekt ten pełniąc istotną rolę w konstrukcji kompozycyjnej miasta również
przyczynia się do jej rozwoju jakościowego. Z tego względu ważna jest dbałość
o jakość architektury budynku.

Lokalizacja oraz rola centrów handlowych w strukturze miejskiej:
•

Centra handlowe powstają w różnych częściach miast, a możliwości zagospodarowania terenu zależą od kontekstu urbanistycznego.

•

Ważnym czynnikiem lokalizacyjnym centrum handlowego jest dostępność transportowa, szczególnie obecność przynależnego parkingu oraz powiązanie z głównym układem drogowym.

•

Centrum handlowe może stanowić symboliczną bramę do miasta, w przypadku
lokalizacji peryferyjnej przy drodze wjazdowej lub w obszarze węzła komunikacyjnego. Istotna jest dbałość o reprezentacyjny charakter takiej inwestycji.

•

Współczesne centra handlowe pełnią obecnie różnorodne funkcje handlowe
usługowe i rozrywkowe. Stają się obiektem wielofunkcyjnym, w tym dla niektórych miejscem spędzania wolnego czasu.

•

Centra handlowe należy rozpatrywać nie tylko jako pojedyncze obiekty, ale również zespoły powiązanych ze sobą budynków, co może wiązać się z dodatkowymi
regulacjami prawnymi odnoszącymi się do sposobu ich zagospodarowania.

•

Planowanie lokalizacji i projektowanie centrów handlowych należy prowadzić
w oparciu o całościową koncepcję urbanistyczną, uwzględniając istniejące i planowane: strukturę otaczającej zabudowy, ciągłość zielono-niebieskiej infrastruktury oraz powiązania transportowe zarówno zbiorowe, jak i indywidualne, w tym
piesze i rowerowe.

•

Centrum handlowe jest przeważnie elementem eksponowanym, dlatego powinno stanowić obiekt reprezentacyjny w mieście m.in. ze względu na swoją
skalę. Jego forma architektoniczna oraz zagospodarowanie terenu powinny tworzyć atrakcyjne miejsce, powiązane z otoczeniem poprzez ważne ciągi piesze.

Kształtowanie terenu wokół centrum handlowego:
•

Obecność przestrzeni publicznych, w tym urządzonych terenów zieleni powiązanych z centrum handlowym lub znajdujących się w jego w sąsiedztwie poprawia
jakość sąsiedztwa i sprzyja aktywności na zewnątrz obiektu.

•

Zagospodarowanie terenów wokół centrum handlowego głównie jako przestrzeni komunikacyjnej stwarza bariery dla pieszych i obniża jego jakość. W dni
wolne od handlu miejsca te stają się niewykorzystanymi, rozległymi obszarami.

•

Istotnym zadaniem w planowaniu centrów handlowych jest odpowiednie zagospodarowanie terenów w ich sąsiedztwie, w tym kreowanie przestrzeni publicz307

nych oraz obszarów zieleni, zapewniając ich ciągłość. Nowe tereny ogólnodostępne powinny być powiązane na poziomie parteru z centrum handlowym, np.
poprzez lokale usługowe, gastronomiczne, itp.
•

Forma centrów handlowych i sposób zagospodarowania terenów powinny
uwzględniać kontekst urbanistyczny, a w przypadku inwestycji zlokalizowanych
w obszarach otwartych, słabo zurbanizowanych, umożliwiać dalszy zrównoważony rozwój struktury urbanistycznej, nie tworząc dodatkowej bariery przestrzennej.

•

Fundamentalnym działaniem jest możliwie najszybsze opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów centrów handlowych przewidzianych w studium, w celu ograniczenia nieskoordynowanych realizacji. W dokumentach tych należy uwzględnić szczegółowe zapisy dotyczące
sposobu zagospodarowania przestrzeni wokół budynku.

Dostępność transportowa:
•

Zapewnienie dostępności transportowej jest bardzo ważnym aspektem kształtowania centrów handlowych. Poza transportem indywidualnym oraz zbiorowym,
coraz częściej powinno zwracać się uwagę na dostępność rowerową i pieszą.

•

Działania dotyczące systemu komunikacyjnego w centralnych obszarach miast
powinny uwzględniać potrzebę zapewnienia lub utrzymania dostępności transportowej centrów handlowych, w szczególności transportem indywidualnym, co
jest podstawową cechą i atutem funkcjonowania tego typu obiektów.

•

Parking w formie kubaturowej, stanowiącej część obiektu centrum handlowego
zwiększa możliwości kształtowania terenów w jego sąsiedztwie w postaci urządzonych przestrzeni publicznych, poprawiając komfort i bezpieczeństwo pieszych. Należy dążyć do ograniczenia powierzchni parkingów naziemnych.

•

Układ wejść i wewnętrznych alejek centrum handlowego powinien uwzględniać
przebieg głównych ciągów pieszych w otoczeniu i powiązania między poszczególnymi zespołami zabudowy, tak aby uzupełniać system ciągów pieszych i nie
stwarzać dodatkowych barier przestrzennych. Wielostronna lokalizacja wejść
sprzyja poprawie dostępności pieszej.

•

Zewnętrzne strefy dostaw obniżają jakość estetyczną oraz mogą stwarzać
bariery dla pieszych. Należy dążyć do ich ograniczenia w miarę możliwości kształtując je w obrębie obiektu.

Wyniki niniejszej pracy mogą być użyteczne w praktyce projektowej oraz przy podejmowaniu decyzji planistycznych w procesie kreowania polityki przestrzennej miast, a także w zakresie regulacji urbanistycznych związanych z inwestycjami centrum handlowego. Zagadnienia
dotyczące zmian w strukturze miejskiej w rejonie centrum handlowego można rozszerzyć
o nowe obszary badawcze. Kolejne prace mogłyby dotyczyć relacji pomiędzy współczesnymi
kompleksami handlowo-usługowymi i miastem, a także preferencji mieszkańców odnośnie
lokalizacji centrum handlowego. Istotna jest także tematyka odnosząca się do możliwości przekształceń lub adaptacji terenów istniejących obiektów starszych generacji, które utraciły walory
użytkowe.
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Streszczenie
Przedmiot niniejszej rozprawy stanowią fragmenty struktury miejskiej, w których są zlokalizowane centra handlowe. Centrum handlowe jest stosunkowo nowym elementem współczesnych miast. Pierwsze obiekty pojawiły się na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Z czasem zostały rozpowszechnione, stając się elementem globalnym dużych ośrodków. Ich implementacja w Polsce nastąpiła po przemianie ustrojowej przełomu lat 80/90. XX wieku. Od
tego czasu minęło niemal 30 lat, co skłania do podjęcia badań przekształceń tkanki miejskiej im
towarzyszącej.
Zasadniczym celem pracy jest określenie czy i w jaki sposób rozwija się struktura urbanistyczna wokół centrów handlowych. Ustalenie wpływu tego typu obiektu na kształtowanie się
otaczającej tkanki miejskiej pod względem funkcjonalno-przestrzennym jest istotne w kontekście podejmowanych dalszych decyzji lokalizacyjnych. Osiągnięcie rezultatu wymaga uprzedniego uściślenia definicji centrum handlowego, umożliwiającej jego identyfikację w przestrzeni
miejskiej. Dodatkowymi celami są również: ustalenie obecnych tendencji w sposobie kształtowania terenów wokół omawianych inwestycji, określenie jak lokalizacja w mieście wpływa na
charakter otoczenia obiektu, zweryfikowanie warunków dostępności transportowej oraz ustalenie czy centrum handlowe może sprzyjać powiązaniom przestrzeni publicznych w otoczeniu.
Głównym obszarem badań szczegółowych był Kraków. Badania porównawcze przeprowadzono na przykładach dużych miast Polski, Czech i Austrii.
Analiza porównawcza sposobów zagospodarowania terenów wokół centrów handlowych została wykonana na zbiorze 18 reprezentatywnych obiektów. W jej ramach scharakteryzowano cechy lokalizacji rozpatrywanych przypadków, występowanie i sposób urządzenia przestrzeni publicznej oraz dostępność transportową. Zagospodarowanie terenów w ich sąsiedztwie zilustrowano dokumentacją fotograficzną opatrzoną komentarzem.
Analizom szczegółowym podlegało pięć wybranych przykładów z Krakowa. Badano
zmiany funkcjonalno-przestrzenne, jakie występowały w rejonie centrum handlowego, w okresach przed i po jego wybudowaniu. Rozwój rozpatrzono w ujęciu ilościowym jak i jakościowym,
oceniając przyrost liczby nowych inwestycji, ich strukturę, położenie oraz sposób urządzenia.
Zweryfikowano występowanie i powiązanie przestrzeni publicznych, a także kompozycję urbanistyczną terenu. Przeprowadzono również analizę sposobu zagospodarowania sąsiedztwa
omawianych realizacji oraz jego powiązanie z otoczeniem. Następnie zweryfikowano występujące warunki dostępności transportowej.
Badania wykazały, że centra handlowe powstają najczęściej w procesie: rewitalizacji
miejsc zdegradowanych, w tym poprzemysłowych oraz jako inwestycje typu greenfield. W ich
sąsiedztwie występują zróżnicowane przestrzenie publiczne takie jak: place miejskie, place wejściowe zlokalizowane przed wejściami do budynków użyteczności publicznej, piesze ulice miejskie czy tereny zieleni urządzonej. Place i piesze ulice miejskie pojawiają się przeważnie przy
realizacjach znajdujących się w strefie centralnej miasta.
Z analiz szczegółowych krakowskich przykładów wynika, że budowa centrów handlowych przyczynia się do rozwoju otaczającej struktury urbanistycznej. W ich rejonie powstają
nowe inwestycje: w sąsiedztwie o charakterze usługowym i biurowym, a w otoczeniu ponadto
mieszkaniowe, szczególnie wielorodzinne. Zachodzące przekształcenia terenów wiążą się
przede wszystkim z ich rozwojem ilościowym, natomiast rozwój jakościowy jest mniej dostrzegalny ze względu na częsty brak powiązań pieszych między inwestycjami, sporadyczne urządzone przestrzenie publiczne i dominację obszarów komunikacyjnych. Obiekty te pełnią funkcję
przekształcającą strukturę miasta.
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Summary
The subject matter of this dissertation is part of the urban structure in which the shopping centres are located. The shopping centre is a relatively new element of modern cities. The
first objects appeared in the early twentieth century in the United States. Over time, they have
become widespread, becoming a global component of large metropolises. Their implementation in Poland occurred after political transformation of the turn of the 80/90s of the twentieth
century. Since then, almost 30 years have passed, what prompts to undertake research about
the transformation of the urban tissue that accompanies them.
The main aim of the dissertation is to determine whether and how the urban structure
around shopping centres develops. Determining the functional-spatial impact of this type of
object on the formation of surrounding urban tissue is important in the context of further location decisions. Achieving the result requires a prior clarification of the definition of a shopping
centre, enabling it to be identified in urban space. Additional aims are also: to identify current
trends in the way the sites around the investments under discussion are shaping up, to determine how the location in the city affects the nature of the surroundings of the facility, to verify
the conditions for transport accessibility and to determine whether a shopping centre can foster the connection of public spaces in the surroundings.
The main area of detailed research was Kraków. Comparative studies were conducted
on examples of large cities in Poland, the Czech Republic and Austria.
A comparative analysis of the ways of land development around shopping centres was
carried out on a collection of 18 representative sites. It characterised the location characteristics of the cases concerned, the occurrence and way of arranging public space and the availability of transport. The land development in their vicinity was illustrated with photographic documentation accompanied by commentary.
Five selected examples from Krakow were analysed in detail. Functional and spatial
changes in the shopping centre area were studied in the periods before and after its construction. The development was considered in quantitative and qualitative terms, assessing the increase in the number of new investments, their structure, location and way of the development. The occurrence and linking of public spaces, as well as the urban composition of the site,
have been verified. An analysis was also carried out of the land development of the neighbourhood of the investment and its connection with the environment. The existing transport availability conditions were then verified.
Research have shown that shopping centres are most often created in the process: the
revitalisation of degraded sites, including brownfield projects, and as greenfield investments.
In their vicinity occur public spaces such as: city squares, entrance squares located in front of
the entrances to public buildings, pedestrian city streets or decorated green areas. Squares and
pedestrian city streets appear mostly at realizations located in the central area of the city.
Detailed analyses of Krakow's examples show that the construction of shopping centres
contributes to the development of the surrounding urban structure. In their area, new investments are being made: in the neighbourhoods – service and office, and in the environment –
also residential, especially multi-family ones. The land transformations taking place are mainly
linked to their quantitative development, while qualitative development is less visible due to
frequent lack of pedestrian connections between investments, occasional arranged public
spaces and the domination of communication areas. These objects act as a transformative element of the city structure.

331

