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1. Co to za warsztaty, przez kogo i dla kogo organizowane

Grow with Warsaw to cykl spotkań warsztatowych dla branży nieruchomości. Ma on na celu zaprezentowanie 
polityki przestrzennej Warszawy oraz wypracowanie – poprzez otwarty dialog z kluczowymi przedstawicielami branży 
nieruchomości – propozycji rozwiązań systemowych, które będą wskazówkami do nowego Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, kształtującego politykę przestrzenną miasta.   

Organizatorem przedsięwzięcia Grow with Warsaw są: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz  
Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st.  Warszawy. 

Partnerem projektu jest Urban Land Institute Poland, odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie 
i organizację warsztatów oraz moderację dyskusji.

2. O czym były piąte warsztaty

Spotkanie Grow with Warsaw dotyczące zmian w ścisłym centrum Warszawy odbyło się 29 listopada 2018 roku 
w warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK. 

O czym mówili eksperci na szóstych warsztatach z serii? Oto tematy:

• Jakimi mechanizmami może posłużyć się miasto w celu zachęcenia inwestorów do zrealizowania koncepcji 
zagospodarowania otoczenia PKiN, wypracowanej przez władze stolicy?

• Czy jest potencjał dla zabudowy mieszkaniowej wokół PKiN? Czy możliwe jest – poza budową ekskluzywnych 
apartamentów – wprowadzenie tzw. mieszkań dostępnych w tej lokalizacji? 

• Jaki powinien być plan działań dla otoczenia Pałacu Kultury? Jaka formuła realizacji zagospodarowania 
otoczenia PKiN  może zostać zastosowana?

• Zagospodarowanie komercyjne terenów wokół PKiN:  jaki jest potencjał dla handlu, a jaki dla biur?

• Czy wokół PKiN powinno powstać drugie miasto pod ziemią?
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• Jakie znaczenie otoczenie PKiN ma dla turystyki? 

• Jakie znaczenie ma przestrzeń publiczna wokół PKiN?

3. Wprowadzenie organizatorów warsztatów do dyskusji 

Warsztaty podsumowujące cykl otworzył Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

– Spotkania w ramach Grow with Warsaw są dla nas niezwykle cenne. Planując nowe centrum Warszawy chcemy 
skorzystać z doświadczeń innych miast – polskich i zagranicznych – mówił Michał Olszewski, wiceprezydent 
m. st. Warszawy. – W czasie pięciu warsztatów poznawaliśmy perspektywę praktyków inwestujących w naszym 
mieście. Przekonaliśmy się, że nowo powstające studium musi być dokumentem bardziej elastycznym niż dotychczas, 
tak, by pozwalało na realizację różnych scenariuszy rozwojowych. Dotyczy to także planów miejscowych. Szukamy  
sposobów na zapisy, które zapewnią ład przestrzenny w nieustannie zmieniających się warunkach prowadzenia biznesu.   

Dorota Wysokińska – Kuzdra, przewodnicząca ULI Poland, podkreślała znaczenie spotkań władz Warszawy 
z inwestorami, deweloperami i innymi uczestnikami rynku oraz wsłuchiwanie się w głos branży nieruchomości.  
– Dziękuję miastu, dziękuję partnerom i wszystkim uczestnikom serii warsztatów za ożywioną dyskusję. Dalej będziemy 
chcieli prowadzić ten dialog.

4. Podsumowanie cyklu Grow with Warsaw

Piotr Sawicki, p.o. dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, podsumowując pięć 
edycji warsztatów, zapewniał o podjęciu konkretnych działań, które mają ułatwić inwestorom formalne przygotowanie 
procesu inwestycyjnego. 

–  W BRG powstanie zespół, który wesprze inwestorów i przeprowadzi przez ścieżkę administracyjną, jak to już się 
dzieje w innych miastach. Każdy wspierany projekt powinien mieć swojego urzędowego menedżera – mówił Piotr 
Sawicki. 
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Dodał, że priorytetem po warsztatach jest także stworzenie ulic handlowych z prawdziwego zdarzenia. Są już pierwsze 
badania rynku oraz ulice wytypowane do pilotażowego działania. 

–   Badanie JLL wskazało te obszary w sercu miasta, które w pierwszej kolejności powinny się rozwinąć. Równolegle 
powstawało w firmie E&Y opracowanie dotyczące handlu na rewitalizowanym obszarze na Pradze Północ – mówił Piotr 
Sawicki. –  Chcielibyśmy wesprzeć lokalny biznes, jeśli chodzi o rozwój handlu. Jesteśmy gotowi do zrobienia pilotażu  
na wybranym fragmencie ulicy, aby tam stworzyć nowe handlowe życie. Na jesień 2019 r. planujemy konferencję na temat 
strategii rozwoju ulic handlowych i zarządzania nimi tak, aby były katalizatorem zmian przestrzeni w centrum Warszawy.

Piotr Sawicki dodał, że w życie weszło już zarządzanie prezydenta stolicy – które na razie obowiązuje tylko na obszarze 
rewitalizowanym, ale planowane jest jego rozszerzenie na całe miasto – pozwalające na tzw. legalny podnajem lokali 
będących w zasobie miasta. To oznacza, że jeden podmiot będzie mógł wynająć do 10 lokali od miasta, które następnie 
może podnająć, by stworzyć dzięki temu spójny fragment ulicy handlowej (zgodnie z zaplanowanym doborem branżowym 
sklepów czy usług).

Miasto potwierdziło również, że jest gotowe prowadzić wspólne przedsięwzięcia z prywatnymi partnerami na swoich 
działkach, na przykład w obrębie ulic: Szwedzka – Stalowa, w kwartale z Bazarem Różyckiego, w otoczeniu Stadionu 
Narodowego, na terenie Warszawskiej Dzielnicy Społecznej na Woli czy w Hali Gwardii. 

– Tylko te cztery pierwsze lokalizacje dają możliwość zbudowania około 550 tys. mkw. powierzchni użytkowej o różnym 
przeznaczeniu – podał dyrektor Sawicki.

Władze miasta zadeklarowały, że są otwarte na różne narzędzia współpracy, np. inwestycje w PPP (w formułach przetargu, 
negocjacji, dialogu konkurencyjnego itp.), koncesje, działania poprzez spółki JV i SPV.  Będą również analizowane narzędzia 
współpracy z powodzeniem stosowane za granicą, np.: LVC (Land Value Capture) czy RFP (Request for Proposals).
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5. Wyniki badania ulic handlowych w Warszawie

O tym, jak zagospodarować ulice handlowe w mieście, mówił Jan Jakub Zombirt, dyrektor w dziale Doradztwa 
Strategicznego firmy JLL. Jej eksperci przeprowadzili badanie uwarunkowań i potencjału ulic handlowych w centralnym 
obszarze Warszawy oraz stworzyli wstępną koncepcję rozwoju wybranych ulic handlowych w sercu miasta.

–  Najważniejsze w badaniu było to, aby trafnie wytypować obszar, który nie tylko charakteryzuje się wysokim potencjałem 
handlowym, ale w którym przeprowadzenie pilotażu ma także największe szanse powodzenia. Ze względu na wysoki 
udział lokali należących do zasobów miasta, to ulica Marszałkowska – na środkowym jej odcinku i Aleje Jerozolimskie – 
we wschodnim fragmencie zostały wytypowane do programu pilotażowego – relacjonował Jan Jakub Zombirt.

Ekspert JLL podkreślał, że te obszary w toku badań okazały się bardziej perspektywiczne niż Nowy Świat czy Chmielna, 
których charakter jest w znacznym stopniu nie tyle handlowy, co gastronomiczny.  

– Zaskoczyło nas, że mimo braku w Warszawie czytelnego przykładu ulicy o reprezentacyjnym charakterze handlowym, 
aż 82 proc. sieci handlowych, które wzięły udział w naszym badaniu, rozważyłoby otwarcie swoich sklepów przy takiej 
ulicy, pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów – opowiadał Jan Jakub Zombirt. – Innym zaskoczeniem było duże 
poparcie społeczne dla nadania priorytetu w organizacji ruchu przy Marszałkowskiej trzem grupom użytkowników: 
pieszym, rowerzystom i transportowi publicznemu. Wydaje się więc, że warszawiacy są gotowi do głębokich zmian 
przestrzeni Śródmieścia. 

Ekspert JLL wyliczył także najciekawsze wnioski z badania:

• Kluczem do zwiększenia zainteresowania najemców są równoległe działania na wielu polach. Niezbędne są 
zmiany urbanistyczne, w tym przebudowa placu Konstytucji, aby pełnił funkcję prawdziwego placu i serca 
dzielnicy, a nie parkingu i węzła komunikacyjnego.
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• Niezbędne jest zwiększenie ruchu pieszego poprzez budowę brakującej stacji metra na placu Konstytucji.

• Konieczne są zmiany w polityce lokalowej. Ważne, aby miejskimi lokalami przy wybranej 
reprezentacyjnej ulicy zarządzać w sposób zbliżony do zarządzania centrum handlowym. Ważne jest  
także skłonienie do współpracy prywatnych właścicieli lokali użytkowych. 

• Bardzo potrzebne są działania marketingowe – stworzenie spójnego wizerunku obszaru jako dzielnicy 
handlowej oraz podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej.

Co zrobić, by program pilotażowy można było zrealizować? – Należy określić plan działania, rozpisać harmonogram 
kroków, których podjęcie jest konieczne do osiągnięcia tej wizji. Kluczowa będzie współpraca wielu podmiotów: 
miasta, sieci handlowych, prywatnych właścicieli lokali w obszarze pilotażowym oraz zdanie mieszkańców Warszawy – 
podsumował ekspert JLL.

6. Zmiany planowane wokół Pałacu Kultury i Nauki

Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania 
Przestrzennego, Architekt Miasta, mówiła w czasie warsztatów 
o rozważanych zmianach w centrum Warszawy.

– Przestrzeń wokół Pałacu Kultury jest ogromna i ma wielki potencjał. 
Mamy dla tego obszaru studium sprzed dekady, które pozwala m.in. na 
lokalizację tam wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (tzw.  
WOH). Jest też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
rejonu PKiN z 2010 r. Jednak widzimy, że potrzeby mieszkańców 
i biznesu zmieniły się od tamtego czasu – mówiła Marlena Happach. 
– Inaczej postrzegana jest także wartość architektury socrealizmu.  
Teraz zaczynamy dostrzegać wagę tej spuścizny, podobnie jak spuścizny 
modernizmu. 

Miasto zapoczątkowało wpis otoczenia Pałacu Kultury do ewidencji 
zabytków.  Poszczególne obiekty wokół PKiN już są objęte ochroną 
konserwatora. Jest to np. stacja kolejowa Warszawa Śródmieście 
z dwoma pawilonami, które w planie miejscowym miały być wyburzone, 
gdyż planowana tam była nowa pierzeja.  Teraz całkowita rozbiórka nie 
wchodzi w grę.

– Dyskutując o zagospodarowaniu Placu Defilad, nie musimy szukać rewolucyjnych wizji i projektów haseł. Nowe 
koncepcje powinny uwzględniać elementy wartościowe, które chcemy zachować oraz projekty, które warto zrealizować. 
Tylko kompilując stare z nowym, dodając nowe funkcje i pomysły możemy uzyskać fragment zdrowego, wielofunkcyjnego 
miasta – podkreślała Marlena Happach. 

Ponieważ kompleksowe działania dotyczące zagospodarowania Placu Defilad od lat uniemożliwiają problemy 
związane z regulacją spraw własnościowych – chodzi o nieuregulowaną ustawowo kwestie reprywatyzacji i roszczenia 
byłych właścicieli oraz brak rozwiązań prawnych dla własności warstwowej, co utrudnia negocjacje z PKP – miasto 
chce zastosować dla Placu Defilad technikę małych kroków. Czekając na finalne rozstrzygnięcia planuje rozwiązania 
tymczasowe, które są możliwe w obecnej sytuacji.
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O jakie działania chodzi? Tak, jak powstała przy ul. Emilii Plater nowa aranżacja zieleni czy nowa zielona ul. Świętokrzyska 
(na której po remoncie pojawiło się więcej przechodniów, chętniej korzystających z lokali w tamtym miejscu), podobną 
przemianę ma przejść Marszałkowska. 

– Na odcinku od placu Konstytucji do ul. Świętokrzyskiej, powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa, posadzimy 
szpaler drzew. Planowane jest zmniejszenie pasów ruchu i wykorzystanie zewnętrznych pasów do parkowania aut. 
Chcemy też zmienić rondo Dmowskiego w skrzyżowanie działające w jednym poziomie, wydobywając ruch pieszych 
z podziemi – wyliczała zmiany dyrektor Happach.

Powstał projekt realizacji skweru aktywności miejskiej – na rogu Parku Świętokrzyskiego, u zbiegu Świętokrzyskiej 
i Marszałkowskiej. Został już ogłoszony przetarg na wykonawcę. Po sąsiedzku ma być odtworzony z nową funkcją 
pawilon Emilia – jako miejski ogród zimowy (na terenie Parku Świętokrzyskiego, na osi Pałacu Kultury). Ten obiekt ma  
za zadanie przyciągnąć przechodniów na Plac Defilad. Wiadomo też, że obok powstanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
(już jest pozwolenie na budowę) oraz budynek teatru TR Warszawa. 

– Te dwa obiekty stworzą integralną całość, a pod względem funkcjonalnym całkowicie się dopełnią – zaplanowane są 
od ulicy Świętokrzyskiej. Natomiast od strony Alei Jerozolimskich widzielibyśmy ich lustrzane odbicie. Nie jest to decyzja 
ostateczna, ale tak chcielibyśmy domknąć całą kompozycję – mówiła dyrektor Happach.

Dodała także, że budynek teatru będzie związany z przyszłym Placem Centralnym (którego projekt został niedawno 
wybrany), gdyż od strony tego placu fasada teatru ma zaplanowane duże wrota – niemal otwieraną ścianę.

Dyrektor Happach przypomniała, że plan miejscowy zakłada nową zabudowę wzdłuż Alei Jerozolimskich, którą jednak 
uzależnia od przybudowy przekrycia linii średnicowej. Bez tego działania na górze nic nie może powstać.
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– Czy PKP uwzględnią taką możliwość? Mamy nadzieję, że tak, choć zajmie to pewnie lata. Tymczasem odcinek między 
stacją metra Centrum, Złotymi Tarasami a Dworcem Centralnym jest jednym z najbardziej uczęszczanych przez pieszych 
w mieście. Dlatego, zanim zapadną rozstrzygnięcia i zanim będzie możliwe porozumienie z PKP,  planujemy realizację 
tzw. Aorty Warszawskiej. Chodzi o renowację nawierzchni, poszerzenie alejek, dodanie ukwieceń, ustawienie małej 
architektury na odcinku od metra Centrum do Dworca Centralnego – wyjaśniała Marlena Happach.

Tymczasem trzeba podjąć decyzję: jak na stałe zagospodarować pierzeję od strony Alei Jerozolimskich? Co zrobić 
z wąskimi działkami od strony Emilii Plater: czy rzeczywiście budować tam bardzo wysokie budynki? 

Dorota Wysokińska-Kuzdra, przewodnicząca Urban Land Institute Poland (ULI Poland) dodała, że 
w przypadku otoczenia PKiN założenie projektowe powinno być takie, że to, co tam powstanie, musi żyć całą dobę i być 
atrakcyjne zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i dla przyjezdnych, turystów. – To miejsce powinno tętnić życiem. 
Dlatego potrzeba tam obiektów wielofunkcyjnych – zwracała uwagę.

7. Dyskusja:  jak ożywić otoczenie Pałacu Kultury, by przyciągało inwestorów, 
mieszkańców i turystów?

Moderatorem dyskusji była Grażyna Błaszczak, dziennikarka pisząca o rynku nieruchomości, redaktor 
„Nieruchomości z górnej półki”. 

Uczestnicy rozmawiali o tym, co trzeba zrobić, aby ożywić otoczenie Pałacu Kultury, by przyciągało inwestorów, 
mieszkańców i turystów?  

Debacie towarzyszyły slajdy tematyczne, przygotowane specjalnie na to spotkanie przez Knowledge i Legal Partners 
warsztatów.

PLANOWANE I ANALIZOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

MIEJSCOWY PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA 
POŁUDNIOWEGO W REJONIE UL. POZNAŃSKIEJ – UCHWALONY (Uchwała Nr 
LVIII/1505/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 Listopada 2017 r.) 

?
?

?
?

?

budynki w realizacji

budynki projektowane

pierzeje uliczne do 
analizy projektowej

projektowane połączenie 
podziemne stacji metra 
Centrum i DW. Centralnego

budynki do analizy
projektowej
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I. DENTONS:   JAKIMI MECHANIZMAMI MOŻE POSŁUŻYĆ SIĘ MIASTO W CELU ZACHĘCENIA 
INWESTORÓW DO ZREALIZOWANIA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA 
PKIN WYPRACOWANEJ PRZEZ MIASTO?

Eksperci z kancelarii Dentons wskazali przede wszystkim na konieczność uregulowania tytułu prawnego do terenów 
(roszczenia restytucyjne, komunalizacje). Jednocześnie zwracali także uwagę, że niezbędna jest aktualizacja planu 
miejscowego z 2010 roku.

– Na stronach internetowych miasta nadal widać obok Pałacu Kultury pięć wysokościowych budynków biurowych, 
których miasto przypuszczalnie dziś już tam raczej nie chce – mówił Piotr Staniszewski, partner w Kancelarii 
Dentons.  

W jakiej formule miasto mogłoby współpracować z inwestorami zainteresowanymi budową w okolicach PKiN, jak 
mogłoby pozyskiwać kapitał?

– Możliwości jest kilka, wszystkie wymagają transparentności i trybu konkurencyjnego. Może to być np. przetarg czy 
konkurs dla deweloperów połączony z udostępnieniem nieruchomości w coraz bardziej popularnym trybie PPP lub też 
sprzedaż czy ustanowienie użytkowania wieczystego czy też długoterminowa dzierżawa – wyliczał Piotr Staniszewski. 
 – Miasto mogłoby się także zdecydować na udzielenie koncesji na roboty budowlane.

Zdaniem uczestników dyskusji miasto powinno przygotować program dla Placu Defilad i sprecyzować oczekiwania 
wobec prywatnych inwestorów, ale także przedstawić zestaw korzyści ekonomicznych, które inwestor będzie mógł 
uzyskać po wyłożeniu kapitału.  

– Konieczny jest dialog i z mieszkańcami, i z sektorem prywatnym, aby obie strony były zadowolone. By pozyskać 
prywatnego partnera trzeba jednak wziąć pod uwagę, że projekt musi mu się opłacać – podsumował Piotr Staniszewski. 

1

Zmieniamy Centrum Warszawy – Podsumowanie cyklu
Jakimi mechanizmami może posłużyć się miasto w celu zachęcenia inwestorów do zrealizowania 
koncepcji zagospodarowania otoczenia PKiN wypracowanej przez miasto?

• Plan miejscowy z 2010 roku przewiduje kompleksową zabudowę otoczenia PKiN w tym m.in. pięć budynków biurowych 
(90, 140, 220 i 2x 245 m). Konieczność zaangażowania kapitału niezbędnego do jej realizacji będzie wymagała od 
miasta ustalenia przyszłej formuły własnościowej poszczególnych projektów.

• Każda forma długoterminowego udostępnienia nieruchomości przez miasto osobom trzecim (inwestorom lub 
operatorom) będzie ze względów prawnych (UGN) wiązać się z koniecznością zastosowania trybu konkurencyjnego

• np. przetarg (konkurs) dla deweloperów połączony z udostępnieniem nieruchomości w trybie PPP lub 
• sprzedaż / ustanowienie użytkowania wieczystego / długoterminowa dzierżawa

• Dodatkowa możliwość prawna to udzielenie koncesji na roboty budowlane
• budowa i eksploatacja wybudowanego obiektu przez podmiot prywatny w zamian za wynagrodzenie podbierane 

od jego użytkowników

Inne istotne zagadnienia
• Uregulowanie tytułu prawnego do terenów (roszczenia restytucyjne, komunalizacje)

• Aktualizacja planu miejscowego z 2010 roku - po 8 latach od jego uchwalenia i braku realizacji przewidzianych w nim 
inwestycji na terenie objętym planem (z wyjątkiem II linii metra)
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W czasie dyskusji także Bogdan Zasada, prezes firmy Strabag Real Estate podkreślał, że zmieniająca się formuła 
PPP jest szansą na działanie. 

– Miasto nie może być jednak biernym uczestnikiem procesu, czyli występować jedynie w roli udostępniającego 
nieruchomości. Może także wystąpić jako użytkownik powstającej nieruchomości.  Wcześniej pojawiał się w rozmowach 
z władzami stolicy wątek wybudowania ratusza w tym miejscu, które jest jednym z najbardziej prestiżowych w mieście – 
przypomniał prezes Strabag Real Estate. 

Piotr Staniszewski przyznał, że PPP nie jest już postrzegane jako „tak straszne narzędzie” jak jeszcze do niedawna.  
– W całej Polsce, w tej formule jest realizowanych około 150 projektów. Dlaczego nie miałoby do tego dojść  
w Warszawie, na Placu Defilad? Jest to atrakcyjne rozwiązanie m.in. ze względu na możliwość korzystnego rozliczenia 
długu związanego z tego typu inwestycjami – przyznał Piotr Staniszewski.

II. KNIGHT FRANK: JAKI POWINIEN BYĆ PLAN DZIAŁAŃ DLA OTOCZENIA PAŁACU KULTURY? 
JAKA FORMUŁA REALIZACJI ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA PKIN MOŻE ZOSTAĆ 
ZASTOSOWANA?

Schemat działania dla terenów wokół Pałacu Kultury i Nauki przygotowała Monika Dębska-Pastakia, prezes firmy 
Knight Frank, bazując na swoim doświadczeniu z pracy przy londyńskim Kings Cross.

– Wiele lat temu, bo w 1989 roku, rozpoczęła się pierwsza faza przygotowań do realizacji tego projektu. To, co było 
najważniejsze, to określenie już na początku działań: co powinno powstać na tej największej działce rewitalizacyjnej 
w Wielkiej Brytanii, jeśli nie w Europie, mającej 50 hektarów i różnego rodzaju nieruchomości – mówiła Monika Dębska-
Pastakia.

Na rewitalizowanym terenie było wiele ograniczeń, ale Londyn nie miał tak wielkich problemów własnościowych,  

NOWE CENTRUM WARSZAWY 
– RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ 

PROJEKT DŁUGOFALOWY, WIELOKADENCYJNY

Szczegółowe 
określenie celu 
zagospodarowania 
centrum Warszawy.

CEL PRAWO STAN 
TECHNICZNY KOORDYNATOR FEASIBILITY 

STUDY
REWIZJA MZPZ / 
KONSULTACJE 

SPOŁECZNE
PODMIOTY 

/ ETAPY PROJEKTY POZWOLENIE 
NA BUDOWĘ

Analiza stanu 
infrastruktury 
technicznej

Analiza formalno-prawna 
terenu – regulacja kwestii 
własności gruntów:

• Identyfikacja gruntów z czystym 
stanem prawnym

• Identyfikacja gruntów z 
nieuregulowanym stanem 
prawnym – określenie czasu na 
uregulowanie tych kwestii

Rewizja miejscowego 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie 
ze wskazaniami 
feasibility study

Powołanie podmiotu 
koordynującego 
proces 
zagospodarowania

Przygotowanie 
projektów 
poszczególnych 
etapów 
zabudowy 

Feasibility study
dla całego 
terenu:

• Określenie 
chłonności terenu 
we współpracy z 
architektami

• Uzasadnienie 
finansowe

Wnioski o wydanie 
pozwolenia na 
budowę

Wybór podmiotu/ów 
odpowiedzialnych za 
realizację 
poszczególnych funkcji 
/etapów zabudowy
(po zatwierdzeniu zmian w 
MZPZ)

Konsultacje 
społeczne
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jak w Warszawa, bo stan prawny gruntów był w większości uregulowany. – Między właścicielem działki a deweloperem 
powstała spółka celowa i to ona rozpoczęła proces przygotowawczy do zabudowy całego tego terenu. Trwało to kilka  
lat, bo przyszło spowolnienie gospodarcze, a potem kryzys – opowiadała prezes Knight Frank.

Podkreślała, że na początku londyński urząd miasta uczestniczył w przygotowaniach, w konsultacjach społecznych na 
każdym etapie, ale generalnie budowa Kings Cross nie była przedsięwzięciem miejskim. Dzięki temu spółka mogła  
działać sprawniej. 

– Głównym zadaniem spółki było wykreowanie destynacji, miejsca, które będzie spełniało wiele funkcji, i to bardzo 
różnych, będzie intensywnie zagospodarowane, ale jednocześnie z dużą częścią zieleni, z obiektami kultury i rozrywki. 
Wykorzystano też tamtejsze budynki historyczne, które ograniczały, ale dawały też ciekawe możliwości adaptacji – 
relacjonowała Monika Dębska-Pastakia. 

Zwracała uwagę, że bardzo ważne było pytanie, które zadawali sobie inwestorzy będący w spółce: czy program 
zaplanowany dla Kings Cross spełni wymogi finansowe, czyli czy będzie możliwy do realizacji?

– Projekt zaplanowany w 1989 r. uzyskał warunki zabudowy w 2006 r.  W międzyczasie powstawała jednak infrastruktura 
techniczna, bez której inwestycje nie byłyby możliwe. To jest kluczowe także dla otoczenia PKiN – podkreślała Monika 
Dębska-Pastakia, dodając, że jednocześnie trzeba myśleć o usprawnieniu komunikacji miejskiej wokół nowych obiektów. 
– Przy tak dużym projekcie należy również zapewnić spójność i realizację kolejnych etapów w określonym czasie.  
Nie może być rozbicia, przypadkowej zabudowy poszczególnych działek. W Kings Cross powstało 50 budynków, 20 
ulic, ponad 1,9 tys. mieszkań, 20 parków i skwerów oraz pojawiło się 30 tysięcy mieszkańców. Dzięki spójności działań 
udało się stworzyć prawdziwe miasto w mieście – wykreowano miejsce, do którego chce się przychodzić, które idealnie 
połączyło się z tkanką miejską.

Jak jednak podkreślali eksperci, Warszawa ma nieco inną sytuację niż Londyn. Kluczowy jest bowiem problem własności 
działek wokół Pałacu Kultury. – Ale do planowania należałoby podejść w taki sam sposób, czyli zadać sobie pytanie:  
co chcemy tam wykreować, czy uda się podejść do tego całościowo, czy jednak stosować technikę małych kroków.  
Dziś brakuje mi głównej myśli przewodniej dla tego terenu: decyzji, czym ma on być dla mieszkańców, jaką ma pełnić rolę 
na co dzień – podsumowała prezes agencji Knight Frank.

Natomiast Tomasz Bojęć, ekspert think.co, dodał, że – wbrew pozorom na Placu Defilad niewiele będzie można 
wybudować. – Oceniając ostatnie informacje od miasta, mówiące, że starodrzew musi być zachowany, że niektóre 
budynki – np. stacji Śródmieście – nie są do wyburzenia, że PKP ma swoje plany co do zabudowy nad tunelem, to wydaje 
mi się, że wokół Pałacu Kultury zostało już niewielkie pole do popisu dla deweloperów – uznał.



GROW WITH WARSAW 
ZMIENIAMY CENTRUM WARSZAWY
RAPORT Z SZÓSTYCH WARSZTATÓW - 29.11.2018

12

III. BNP PARIBAS REAL ESTATE: CZY WOKÓŁ PKIN POWINNO POWSTAĆ DRUGIE MIASTO 
POD ZIEMIĄ?

Z propozycji przedstawionych przez ekspertów BNP Paribas Real Estate wynika, że planując nowe otoczenie dla 
Pałacu Kultury i Nauki, należałoby zrezygnować z parkowania aut na Placu Defilad i dać priorytet ruchowi pieszemu.

Plany mówią o 2-5 miejscach postojowych na tysiąc mkw. przyszłej powierzchni biurowej oraz o maksymalnie jednym 
miejscu postojowym przypadającym na jeden lokal mieszkalny. 

Eksperci widzą tam podziemne ulice pod Placem Miejskim oraz na przedłużeniu ul. Złotej. Obowiązkowo ścieżki 
rowerowe – ruch rowerowy poprowadzony byłby w projektowanych ulicach naziemnych.

– Preferencja dla pieszych wokół Pałacu Kultury i Nauki to bardzo ważna sprawa. Już dziś ruch pieszych jest tam duży. 
Mamy tam również namiastkę podziemnego miasta – dzięki podziemiom stacji metra Centrum i Dworca Centralnego. 
Mamy też funkcje na poziomie zero oraz funkcje wielopoziomowe, które dziś oferuje Pałac Kultury i Nauki. Tego, co już 
jest, nie można pominąć – podkreślał Wojciech Wójtowicz, ekspert agencji BNP Paribas Real Estate.  

Zdaniem ekspertów tej firmy, lokalizacja pomieszczeń handlowych na poziomie zero, w nowych obiektach, jest konieczna. 
To pozwoli przyciągnąć pieszych, spowodować, aby zatrzymali się na dłużej, zrobili zakupy.  

Co na to właściciele już funkcjonujących w pobliżu PKiN obiektów handlowych? Czy byliby skłonni podjąć kolejną 
inwestycję w tamtym miejscu?

– Wszyscy z nas byliby pewnie gotowi tam zainwestować, bo teren wokół Pałacu Kultury to fenomenalne miejsce. 
Jednak największym problem, uniemożliwiającym działanie, jest stanowisko PKP, które ma pod ziemią linię średnicową 
– skomentował Jan Dębski, prezes firmy Unibail-Rodamco-Westfield Poland, która jest właścicielem 
Złotych Tarasów. – Jeśli jednak nie można się dogadać z PKP, nie da się stworzyć sensownego planu dla tego miejsca. 
Moim zdaniem robienie czegoś po trochu na jednej części placu i po trochu na drugiej, nie jest dobrym pomysłem.  

REPREZENTACYJNE PRZESTRZENIE 
PUBLICZNE

Bulwar miejski wzdłuż Alei Jerozolimskich

Plac Miejski przy głównym wejściu
do budynku PKiN od strony ul. Marszałkowskiej

Dziedzińce PKiN oraz pasaże piesze

CZY WOKÓŁ PKIN POWINNO POWSTAĆ DRUGIE MIASTO POD ZIEMIĄ? 
CZY NALEŻY WYŁĄCZYĆ CAŁY KWARTAŁ WOKÓŁ PKIN Z INDYWIDUALNEGO RUCHU KOŁOWEGO?
Na podstawie uchwały nr XCIV/2749/2010 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie

RUCH DROGOWY

2-5 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
biurowej (max. 1 miejsce postojowe na 1 lokal 
mieszkalny)

Zakaz garaży naziemnych

Podziemne ulice pod Placem Miejskim i na 
przedłużeniu ul. Złotej

Ruch rowerowy prowadzony w projektowanych 
ulicach naziemnych

RUCH PIESZY

Preferencja ruchu pieszego

Nowe przejścia naziemne przez Aleje 
Jerozolimskie i Marszałkowską

Bezkolizyjne przejścia ze stacji kolei, metra. 
Przejścia w jednym poziomie z przystanków 
autobusowych i tramwajowych

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA 
WSZYSTKICH: AKTYWIZACJA 
PARTERÓW

Nakaz wejść do lokali usługowych od ciągów 
pieszych

Realizacja obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży ponad 2000 m2, jednak nie więcej niż 
500 m2 w parterach budynków

Nieprzekraczalne linie zabudowy, pierzeje uliczne, 
zakaz grodzeń
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To jedyne takie miejsce w Warszawie i szkoda zmarnować ten potencjał. Wolałbym poczekać na zakończenie sporu 
i wtedy zrobić całościowy projekt dla otoczenia PKiN, by miał szansę być takim projektem jak Kings Cross - dodał. 

IV. CBRE: ZAGOSPODAROWANIE KOMERCYJNE TERENÓW WOKÓŁ PKIN:  
JAKI JEST POTENCJAŁ DLA HANDLU, A JAKI DLA BIUR?

– Otoczenie Pałacu Kultury ma tak ogromny potencjał dla handlu, jak mało która lokalizacja w Warszawie. Jeśli chcemy 
przyciągać na Plac Defilad ludzi, którzy dziś się przemieszczają między Dworcem Centralnym a stacją metra Centrum, to 
nie zrobimy tego skutecznie zielonymi alejkami z kwiatkami. Takie działanie nie ma większego sensu – mówiła w trakcie 
warsztatów Joanna Mroczek, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w agencji CBRE.   

Jej zdaniem, ponieważ Warszawa gwałtownie się rozwija – co widać po popycie na biura, na lokale handlowo-usługowe, 
na aparthotele i hotele – teren między metrem a dworcem także powinien być zabudowany, tworząc jakby odbicie 
zabudowy z drugiej strony Alei Jerozolimskich.

– Trzeba wykorzystać naturalny ruch pieszych w tamtym miejscu. Nie ma w Warszawie lepszej lokalizacji dla ulicy 
handlowej. Handel, usługi, funkcje mieszane, turystyczne – wszystkie powinny się znaleźć od strony Alei Jerozolimskich 
– mówiła Joanna Mroczek. – To przyczyni się nie tylko do wzmocnienia funkcji Alei, ale także samej Marszałkowskiej,  
a po drugiej stronie również Chmielnej, do której w naturalny sposób prowadziłby ruch pieszych.

Zdaniem ekspertów CBRE nie można jednak budować w okolicach Pałacu Kultury drugiego centrum handlowego typu 
Złote Tarasy. Chodzi raczej o funkcje handlowe na parterach w pierzejowych budynkach przy ulicy, czyli o stworzenie 
takiego ciągu handlowego, który świetnie się uzupełni z tym, co już jest. 

– Natomiast na górnych piętrach niewysokich kamienic mogłyby się sprawdzić funkcje biurowe. Takie rozwiązanie będzie 
współgrało zarówno z Domami Towarowymi przy Marszałkowskiej, jak i ze Złotymi Tarasami – mówiła Joanna Mroczek.

ZAGOSPODAROWANIE KOMERCYJNE WOKÓŁ PKIN

Potencjał dla handlu

Obecność centrum handlowego Złote
Tarasy oraz Wars Sawa Junior 
wyklucza budowanie nowego centrum 
handlowego.
Gwałtowny rozwój rynku gastronomicznego w 
Warszawie przekłada się na popyt na lokale na
ulicach handlowych – 35% - udział
gastronomii w lokalach miejskich z 4%
wzrostem rocznym. 
66 milionów osób – średnia roczna
odwiedzalność domów towarowych WSJ i
okolic Metra Centrum, 10% turyści
zagraniczni – ogromny potencjał dla
gastronomii i handlu

Rekomendacje: niska zabudowa miejska o charakterze ulic handlowych bez ruchu
samochodowego, o klimatycznym charakterze turystycznym, ciąg
komunikacyjny pomiędzy stacją Centrum a Dworcem Centralnym i Złotymi
Tarasami, alternatywa dla szklanych wieżowców.

Potencjał dla biur

• 880.000 mkw. – podaż biur w 
ścisłym centrum Warszawy (CBD) –

kilkadzisiąt razy mniej niż w innych stolicach
europejskich.

• 150.000 mkw. – średnioroczny popyt
na biura w ścisłym centrum Warszawy

• 6% - wskaźnik powierzchni niewynajętej w 
ścisłym centrum Warszawy (3kw. 2018)

• 49.800 mkw. – powierzchnia wynajęta
w Warszawie w 2018 przez coworkingi

• Duży popyt na nowoczesne powierzchnie
biurowe poza wieżami, w klimatycznym

otoczeniu z bardzo dobrym dojazdem
komunikacją miejską.
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CBRE zarekomendowało niewysoką zabudowę, stworzenie ulic handlowych bez ruchu samochodowego, o klimatycznym 
charakterze turystycznym – to miałaby być alternatywa dla szklanych wieżowców.

Bogdan Zasada, prezes firmy Strabag Real Estate, zwracał natomiast uwagę, że choć pierzeja Alei Jerozolimskich 
–  teren nad linią PKP –  jest wyjątkowo atrakcyjna, to trzeba pamiętać o kosztach związanych z fundamentowaniem, 
z posadowieniem budynków w tamtym miejscu. To one determinują, co może powstać w tamtym miejscu.

–  Jakiś czas temu uczestniczyłem w przygotowaniu studium dla terenów na całej linii PKP: od ronda Dmowskiego 
do Dworca Warszawa Ochota. Okazało się, że finansowo bardzo ciężko będzie spiąć inwestycje nad linią PKP, jeśli  
w grę wchodziłyby jedynie projekty o małej intensywności zabudowy oraz niskie – mówił Bogdan Zasada.    

Co na to PKP? – Brak prawa warstwowego na pewno utrudnia działania wzdłuż Alei Jerozolimskich. Mimo tego PKP 
prowadzi intensywne prace analityczne i projektowe, aby teren zabudować – powiedział Witosław Kwieciński, 
kierownik projektu, architekt, ekspert spółki X-City należącej do PKP.

Przyznał, że spór miasta z PKP, a właściwie jego rozwiązanie, jest kluczowe, aby nad linią średnicową mogły powstać 
budynki.

– Ze strony PKP jest chęć i wola inwestowania w tamtym miejscu, ale po modernizacji linii średnicowej kolej chciałaby 
móc zabudować teren nad nią. Niestety, koszty takiej inwestycji są wysokie, a plan miejscowy przewiduje niską zabudowę 
w tym miejscu. To oznacza problemy z finansowaniem. Dodatkowo jedyny fragment terenu, jaki można by było tam 
teraz zabudować – między wieżycami dworca Śródmieście – w planie miejscowym jest drogą, a niedawno konserwator 
w ogóle zdecydował o zachowaniu wieżyc, które miały być zburzone. Dlatego konieczne są uzgodnienia z miastem – 
tłumaczył ekspert X-City.

Magdalena Bartkiewicz - Podoba, dyrektor generalna Librecht&wooD Polska, zwracała uwagę, że czekanie na 
to, aż miasto z PKP się dogadają może potrwać bardzo długo. 

– Patrzę na ten proces z punktu widzenia inwestora Konesera, któremu dziesięć lat zajęła budowa na pięciu hektarach, 
gdzie przecież nie było żadnych problemów własnościowych, był tylko prywatny inwestor, a proces trwał i trwał.  
Gdy zatem porównuję z tymi doświadczeniami skalę problemów, jaka wiąże się z uruchomieniem inwestycji wokół Pałacu 
Kultury, oceniam, że potrzeba 15, a może nawet 20 lat, aby jakieś projekty powstały na Placu Defilad – podsumowała 
Magdalena Bartkiewicz – Podoba.
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V. COLLIERS INTERNATIONAL: CZY JEST POTENCJAŁ DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
WOKÓŁ PKIN? CZY MOŻLIWE JEST TAM –  POZA WYBUDOWANIEM EKSKLUZYWNYCH 
APARTAMENTÓW –  WPROWADZENIE TZW. DOSTĘPNEGO MIESZKALNICTWA?

Zdaniem ekspertów firmy Colliers International zabudowa mieszkaniowa możliwa jest we wschodniej pierzei 
ul. Emilii Plater (na tyłach PKiN, wzdłuż linii Dworzec Centralny –  InterContinental). Według nich w tamtej lokalizacji 
mogą powstać mieszkania w segmencie premium.

– Okolice Placu Defilad to unikatowa działka, najbardziej atrakcyjne miejsce w Warszawie dla apartamentów najwyższej 
jakości. Nawet w formie drapaczy chmur – uważa Emil Domeracki, dyrektor w dziale gruntów inwestycyjnych 
Colliers International.

Colliers International oszacował średnią wartość gruntu pod zabudowę mieszkaniową w Śródmieściu Warszawy na  
30 tys. zł za mkw. (ok. 7 tys. zł w cenie mkw. PUM), choć stawka za działkę obok PKiN mogłaby być wyższa (na Woli 
niedawno teren pod wysokościowiec inwestor kupił za ponad 50 tys. zł za mkw.).

– Nie bałbym się drapaczy wokół PKiN, nawet z funkcją mieszkaniową czy mieszaną. Wystarczy spojrzeć na Manhattan. 
Tam budynki stoją niemal na żyletkę, ale obok jest Central Park, zieleń, teatry – tak samo mogłoby być w Warszawie – 
przekonywał Emil Domeracki.

W czasie dyskusji została poruszona jeszcze jedna kwestia: czy wokół PKiN jest sens budować tzw. mieszkania dostępne; 
czy znalazłby się prywatny inwestor, który w zamian za przekazanie działki sfinansowałby obok swojej inwestycji budynek 
dla miejskich lokatorów. Zdania były podzielone.

Według eksperta Colliers International, w grę wchodzą zbyt cenne działki na tego typu mieszkania. – Wszystko zależy 
od ostatecznego rachunku ekonomicznego, czy uda się pogodzić obok siebie stworzenie dwóch segmentów mieszkań: 
dostępnych i apartamentów – podsumował Emil Domeracki.

Czy istnieje potencjał dla warszawskiej namiastki 
mieszkaniowego Manhattanu?

• Jak najbardziej - we wschodniej pierzei ul. Emilii Plater 
(na tyłach PKiN, wzdłuż linii Dworzec Centralny - InterContinental)

• Przesłanki ekonomiczno-własnościowe wskazują na segment premium
(pozostałe segmenty jedynie przy wieluset milionowych dopłatach miasta)

• Dominującą funkcją powinna jednak pozostać tkanka biurowa 
(usytuowana pomiędzy Dworcem Warszawa Śródmieście a PKiN)

57 000 (wzrost o 39% r/r) 
liczba HNWI* w Polsce w 2017 roku (grupa 
docelowa wieżowców mieszkalnych)

do ~30 000 PLN/m2 

(~7 000 PLN/m2 PUM)
koszt gruntu mieszkaniowego w 
Śródmieściu
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Według Moniki Dębskiej - Pastakia, prezes Knight Frank, mieszkania dostępne mogłyby się znaleźć także 
w najlepszych lokalizacjach w mieście. 

– Tak dzieje się za granicą, gdzie deweloperzy przystępują do budowy swoich projektów komercyjnych. Zawierają 
porozumienia z władzami miast i mieszkania dostępne budują w ramach takich projektów – przekonywała.

VI. CUSHMAN & WAKEFIELD:  JAKIE ZNACZENIE OTOCZENIE PKIN MA DLA TURYSTYKI? 

Eksperci firmy Cushman & Wakefield zaproponowali stworzenie specjalnej strefy rodzinnej obok Pałacu Kultury 
(chodzi o obszar zabawy i rozrywki). Rekomendowali także, aby powstał pasaż restauracyjny oraz tzw. open market, czyli 
miejsca będące odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i turystów.

– Przy Placu Defilad przydałyby się również nowoczesne koncepty hotelowe oraz aparthotelowe o klasie ekonomicznej – 
np. projekty Zoku czy Qbic – twierdzili doradcy z Cushman & Wakefield. – Dobrze, aby miały przestrzeń coworkingową. 

Nie rekomendowali natomiast w tym miejscu budowy kolejnych hoteli wyższej klasy, tłumacząc, że w ścisłym centrum 
miasta już widać dominację obiektów mających cztery lub pięć gwiazdek.

VII. SAVILLS:  JAKIE ZNACZENIE MA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOKÓŁ PKIN?

– Przestrzeń publiczna wokół Pałacu Kultury tak naprawdę dziś nie istnieje. Mamy za to betonową pustynię, przez którą 
piesi przebiegają jak najszybciej, bo nic ich nie zatrzymuje – uważa Wioleta Wojtczak, dyrektor działu badań 
i analiz w agencji Savills. – To miejsce żyje sporadycznymi wydarzeniami typu: zbiorowe oglądanie meczy czy Światełko 
do nieba WOŚP.  Tymczasem potencjał Placu Defilad jest znacznie większy.

Dziś wielkim powodzeniem cieszy się sam Pałac Kultury.  Dane mówią, że rocznie na taras widokowy PKiN wjeżdża 639 

OTOCZENIE PAŁACU KULTURY I NAUKI
WZROST ZNACZENIA DLA TURYSTYKI

ISTNIEJĄCA BAZA HOTELOWA
Analizując podaż obiektów
hotelowych w ścisłym
centrum miasta wyraźnie
można zauważyć dominację
hoteli 4* oraz 5*.

- 17 hoteli 4* oraz 5*
gwiazdkowych

- 4 hotele 3* oraz 2*.

Większość obiektów
przeznaczona jest głównie dla
klientów biznesowych.

Mercado de San Miguel 
Madryt

Dresden

Dam Square
Amsterdam

Obiekty kulturalne

Nowoczesne koncepty 
hotelowe oraz 
aparthotelowe o klasie 
ekonomicznej (np. projekty 
Zoku, Qbic) w tym z 
przestrzenią coworkingową.

Strefa rodzinna (obszar 
zabawy i rozrywki)
Pasaż restauracyjny i open 
market 
Odpowiedź na oczekiwania 
mieszkańców i turystów

REKOMENDACJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI
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tys. osób. To więcej niż odwiedza Muzeum Narodowe w Warszawie (321 tys. osób) czy Teatr Wielki – Operę Narodową 
(294 tys. widzów rocznie - dane za 2017 r.).  

– Nie tylko turyści, ale też mieszkańcy łakną w mieście miejsc, w których można znaleźć kulturę połączoną z rozrywką. 
Likwidacja parkingu na Placu Defilad i odpowiednie zagospodarowanie terenu, akcje promujące nową przestrzeń, 
współpraca miasta z instytucjami kultury oraz prywatnymi inwestorami – którzy stworzą tam kafejki, restauracje czy 
inne miejsca, gdzie ludzie mogą przysiąść - to niezbędne inicjatywy – podkreślała Wioleta Wojtczak.

Jakie znaczenie ma przestrzeń publiczna wokół PKiN?

Fot. Aleksandra Łogusz
Archiwum Miasta st. Warszawy

Frekwencja w wybranych obiektach turystycznych i instytucjach kultury:

▪ Muzeum Łazienki Królewskie: 3 000 000 osób

▪ Centrum Nauki Kopernika: 1 145 000 osób

▪ Muzeum Powstania Warszawskiego: 713 000 osób

▪ Taras Widokowy PKiN: 639 000 osób

▪ Muzeum Narodowe w Warszawie: 321 000 osób

▪ Teatr Wielki – Opera Narodowa: 294 000 widzów

▪ Teatr Muzyczny ROMA: 219 000 widzów

▪ Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: 181 000 osób

▪ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki: 122 000 osób

▪ Filharmonia Narodowa: 117 000 słuchaczy

▪ Teatr Narodowy: 88 000 widzów

Co mamy obecnie?
▪ Ogromny parking, czy betonową, 

nieatrakcyjną pustynie, którą ludzie 
przemykają w drodze do...,

▪ Plac wykorzystywany w czasie Finału 
WOŚPu, Sylwestrów (ostatni na Pl. 
Bankowym)
Nie jest to przestrzeń publiczna na miarę 

dużego miasta, centralnej lokalizacji i 
potencjału wynikającego z footfallu

generowanego przez PKiN, metro, dworzec 
Śródmieście, DTC i ruch samochodowy na 

Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich.

Co należy zrobić, by wykorzystać potencjał 
miejsca?

▪ #wszyscynaplac
▪ Likwidacja parkingu i odpowiednie 

zagospodarowanie terenu
▪ Akcje promujące nową przestrzeń
▪ Współpraca miasta z instytucjami kultury i 

samym PKiNem.

Nowe, wspólne przestrzenie w Warszawie 
szybko zyskują popularność, np. Bulwary 

Wiślane, Plac Europejski, Koneser. 
Warszawiacy i turyści łakną zatem miejsc, w 
którym można znaleźć kulturę połączoną z 

rozrywką.

POTENCJAŁ MIEJSCA?

OGROMNY!!

Turystyka w Warszawie. Raport 2017
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8. Podsumowanie – wnioski i postulaty uczestników warsztatów 

Podsumowując dyskusję, Maciej Wróblewski, wiceprezes zarządu firmy Apsys Polska, powiedział, że inicjatywa 
Grow with Warsaw jest unikalna w skali Polski. 

– Obie strony: i miasto, i inwestorzy dużo się od siebie uczą w czasie warsztatów.  Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju 
Warszawy. Deweloperzy zdają sobie sprawę, że nie chodzi tylko o to, aby wybudować biurowiec czy inny budynek. 
Wiedzą, że nie może on być wyrwany z kontekstu, musi pasować do otoczenia, w jakim powstaje. Tylko wtedy będzie 
to wspólny sukces: zyska miasto, mieszkańcy i inwestor, który na końcu musi mieć również sukces komercyjny – mówił 
Maciej Wróblewski.

Jakich zmian czy działań oczekują od miasta uczestnicy 6. warsztatów Grow with Warsaw? Oto lista:

• elastycznego studium i planów miejscowych, pozwalających się rozwijać właścicielom nieruchomości wraz 
ze zmianami na rynku, a nie sztywno utrzymujących – zaplanowaną dekadę temu – funkcję na danym 
obszarze;

• potraktowania Placu Defilad jako całości i stworzenia nowej wizji dla całej jego przestrzeni, zamiast 
analizowania jedynie koncepcji dla pojedynczych działek;

• stworzenia na Placu Defilad miejsc do spędzania czasu dla przechodniów, mieszkańców, turystów (kafejki, 
restauracje, miejsca spotkań ze stałymi lub cyklicznymi imprezami);

• zlikwidowania naziemnego parkingu na Placu Defilad – sprowadzenia aut do podziemi;

• założenia w Internecie strony dla Placu Defilad, na której znalazłyby się wszystkie informacje interesujące 
potencjalnych inwestorów, np. w jakiej części placu grunt należy do miasta, w jakiej do PKP, gdzie są roszczenia, 
gdzie ziemie odzyskali właściciele prywatni; jak przebiega infrastruktura techniczna, jakiej wysokości 
i gabarytów planowane są w danym miejscu obiekty, jakie mogą mieć funkcje; do jakich projektów miasto 
szuka współinwestora etc.

• rozważenia możliwości utworzenia przez miasto spółki celowej do zarządzania procesem inwestycyjnym 
Placu Defilad, skupiającej największych właścicieli nieruchomości.   

• włączenia podmiotów z roszczeniami do planów inwestycyjnych poprzez oszacowanie wartości ich 
aktualnych roszczeń i ewentualnego ich zaspokojenia z przyszłych zysków projektu deweloperskiego.
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Knowledge Partners

Legal Knowledge Partners

9. Informacje końcowe  

W ramach projektu Grow with Warsaw od jesieni 2017 r. do jesieni 2018 r. odbyło się sześć warsztatów. Każdy z nich 
był poświęcony innemu sektorowi rynku nieruchomości. 

Raporty z warsztatów Grow with Warsaw są dostępne w Internecie – na stronach miejskich: 

http://architektura.um.warszawa.pl/


