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Małgorzata Broda

RESTRUKTURYZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W MIASTACH 
ZE ŚRODKÓW PRYWATNYCH NA PRZYKŁADZIE GALERII KAZIMIERZ

W KRAKOWIE

Abstrakt. W artykule omówiono genezę i podstawowe problemy ponownego zagospo
darowania terenów poprzemysłowych w miastach, uwzględniając czynniki decydujące o ich 
mniejszej atrakcyjności niż obszarów niezabudowanych oraz korzyści płynące z ich restruk
turyzacji dla lokalnych społeczności. Zaprezentowano różne definicje tych terenów, model 
ich klasyfikacji zaproponowany przez międzynarodową sieć CABERNET oraz czynniki decy
dujące o ich atrakcyjności dla inwestorów prywatnych.

Przedstawiono przykład restrukturyzacji położonego w centrum Krakowa terenu Kra
kowskich Zakładów Mięsnych, należącego do grupy A obszarów poprzemysłowych (według 
modelu CABERNET ABC), za pomocą kapitału prywatnego. Powstało tam centrum handlo- 
wo-usługowo-rozrywkowe Galeria Kazimierz. Przeanalizowano czynniki decydujące o powo
dzeniu procesu rewitalizacji omawianego terenu i wskazano korzyści, które przekształcenie 
przyniosło lokalnej społeczności.

Słowa kluczowe: tereny poprzemysłowe, restrukturyzacja, Galeria Kazimierz, Kra
kowskie Zakłady Mięsne

Definicja terenów poprzemysłowych

Nie ma jednej wspólnej definicji terenów poprzemysłowych. B. Domański (2000) wska

zuje, że termin ten w Polsce bywa rozumiany dwojako:

-  tereny poprzemysłowe sensu stricte -  obszary, na których zaprzestano produkcji przemy

słowej lub które przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej produkcji w obrębie zakładów 

przemysłowych (np. magazynowe, administracyjne); w chwili obecnej tereny te mogą nie 

być użytkowane, wykorzystywane do celów pozaprodukcyjnych lub ponownie dla celów 

nowej produkcji po okresie nieużytkowania. Istotą jest tu przerwanie ciągłości wykorzysta

nia terenu do celów produkcyjnych lub bezpośrednio związanych z nimi funkcji pomocni

czych, dlatego pojęcie to nie obejmuje obszarów, na których kontynuowano działalność 

produkcyjną po zmianie właściciela lub profilu działalności;

-  tereny poprzemysłowe w szerszym sensie -  oprócz wymienionych wyżej terenów obejmu

ją  również obszary zdegradowane w wyniku działalności przemysłowej, np. górniczej, 

składowania odpadów przemysłowych, zanieczyszczenia wód, choć nie związane bezpo

średnio z produkcją.

Zazwyczaj rozważania o terenach poprzemysłowych dotyczą tych pierwszych. Między

narodowa sieć CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration
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Network)78, zajmująca się różnymi aspektami restrukturyzacji terenów poprzemysłowych 

(,brownfie/d), definiuje je jako obszary, które:

-  znajdują się pod wpływem wcześniejszego użytkowania danego terenu lub jego otocze

nia,

-  nie są używane lub w pełni wykorzystane,

-  są położone głównie na całkowicie lub częściowo zagospodarowanych obszarach miej

skich,

-  wymagają podjęcia działań w celu przywrócenia ich pełnego wykorzystania,

-  mogą być faktycznie lub potencjalnie skażone,

przyznając jednocześnie, że nie ma wspólnej europejskiej definicji tego pojęcia i wiele krajów 

lub regionów tworzy odrębne definicje na własne potrzeby.

W Stanach Zjednoczonych obowiązuje definicja zawarta w Prawie publicznym 107-118 

(H.R. 2869) „Ustawa o ulgach dla małego biznesu i rewitalizacji terenów poprzemysłowych”, 

przyjętym 11.01.2002 r., zgodnie z którą „teren poprzemysłowy oznacza obszar, którego 

rozwój, ponowne zagospodarowanie lub użytkowanie może być utrudnione poprzez obec

ność lub podejrzenie obecności szkodliwych substancji chemicznych, zanieczyszczeń lub 

skażeń”, z długą listą wykluczeń terenów objętych innymi uregulowaniami prawnymi79.

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Z punktu widzenia lokalnych społeczności ponowne wykorzystanie terenów poprzemy

słowych przynosi liczne korzyści: wzrost liczby miejsc pracy, zwiększenie wpływów podatko

wych, zmniejszenie kosztu zapobiegania przestępstwom na tych obszarach, lepsze wyko

rzystanie posiadanych nieruchomości, lepsze rozwiązania komunikacyjne (mniejsze zagęsz

czenie ruchu), zapobieganie nadmiernemu rozpraszaniu zabudowy na tereny podmiejskie, 

poprawę estetyki miasta, poprawę jakości powietrza, mniejsze narażenie leżących odłogiem 

gruntów na działanie czynników chemicznych, ochronę „otwartych przestrzeni” (terenów zie

lonych) i terenów rolnych.

Ich zagospodarowanie napotyka jednak na liczne bariery, które powodują, że tereny te 

bywają mniej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów niż obszary niezabudowane. Należą 

do nich różnorodne ograniczenia związane z cechami fizycznymi samych obszarów. W za

leżności od sposobu wcześniejszego zagospodarowania tereny te mogą wymagać kosztow

nej rekultywacji ze względu na skażenie chemicznie (jak np. teren po Krakowskich Zakła

dach Sodowych Solvay) lub inną formę degradacji fizycznej (np. tereny pokopalniane). Po

nadto większość obszarów jest zabudowana, a zagospodarowanie czy rozbiórkę znajdują

78 www.cabernet.org.uk
79 Przytoczone za: Amerykańską Agencją Ochrony Środowiska (US Environmental Protection Agency -  EPA), 
www.epa.gov
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cych się na nich obiektów utrudniają zbyt rygorystyczne regulacje prawne w zakresie ochro

ny zabytków. Samo położenie tych terenów w obrębie miast również bywa źródłem dodatko

wych ograniczeń prawnych oraz utrudnia zapewnienie dogodnych połączeń komunikacyj

nych poszczególnych działek. Niejednokrotnie utrudnieniem w racjonalnym wykorzystaniu 

obszaru i przygotowaniu całościowej koncepcji jego zagospodarowania stają się działania 

podejmowane przez właściciela borykającego się z problemami finansowymi. Likwidacja 

bankrutujących zakładów przemysłowych jest procesem długotrwałym. W jego trakcie, 

a często i wcześniej, następuje stopniowe ograniczanie produkcji i są podejmowane próby 

uzyskania dodatkowych dochodów m.in. z dzierżawy części nieruchomości na magazyny, 

warsztaty itp. Dzierżawcy ze względu na czasowe dysponowanie nieruchomością rzadko 

inwestują w remonty, pogłębiając degradację obiektów, a podpisane umowy ograniczają 

możliwości tworzenia całościowej koncepcji wykorzystania terenu.

Podział terenów poprzemysłowych można przeprowadzić na wiele sposobów w zależ

ności od przyjętych kryteriów. CABERNET na swojej stronie internetowej prezentuje model 

A-B-C klasyfikacji terenów poprzemysłowych w zależności od kosztów ich restrukturyzacji 

i atrakcyjności gruntu80, przedstawiony na ryc. 1

- A  -  tereny, na których proces restrukturyzacji jest finansowany ze środków prywatnych,

-  B -  tereny, których restrukturyzacja jest na granicy opłacalności ekonomicznej, dlatego

też zazwyczaj bywa finansowana poprzez partnerstwo publiczno-prywatne,

-  C -  tereny, których restrukturyzacja jest prowadzona głównie przez sektor rządowy lub

samorządowy i finansowana ze środków publicznych lub stymulowana za pomocą 

specjalnych instrumentów legislacyjnych (np. ulgi podatkowe).

Model ten uwypukla źródła finansowania restrukturyzacji terenów poprzemysłowych. 

Może być pomocny dla instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne, 

ustalających strategię postępowania z danymi obszarami. Przeanalizowanie czynników de

cydujących o zaklasyfikowaniu terenu do danej grupy może również pomóc w zmianie statu

su niektórych obszarów typu B na A.

Tereny A są zazwyczaj położone w centrach miast lub przy głównych arteriach komu

nikacyjnych, nie wymagają kosztownej rekultywacji ze względu na skażenie ekologiczne. 

W ich przypadku rola władz publicznych może sprowadzać się do funkcji administracyjnych, 

obejmujących objęcie terenu planem zagospodarowania, wydanie wszelkich wymaganych 

prawem decyzji.

K. Gasidło (1998), pisząc o atrakcyjności terenów poprzemysłowych dla inwesto

rów prywatnych, wyróżnia szanse przekształceń zależne od czynników zewnętrznych, wśród 

których najważniejsze są: lokalizacja terenu w przestrzeni miejskiej i regionalnej, dostępność

80 www.cabernet.org.uk

48

http://www.cabernet.org.uk


komunikacyjna, szersza struktura przestrzenna terenów przemysłowych, różnorodność użyt

kowania i jakość terenów sąsiednich, oraz podatność terenu na przekształcenia, determino

waną przez czynniki wewnętrzne, wśród których najistotniejsze są: ryzyko środowiskowe, 

wielkość terenu, rodzaj i forma jego zabudowy, formy własności, ograniczenia konserwator

skie.

Ryc. 1. Model CABERNET A -  B -  C Typy terenów poprzemysłowych 
Źródło: www.cabernet.org.uk

Jak podaje B. Domański (2000), przekształcenia terenów poprzemysłowych w wyniku 

procesów rynkowych są zazwyczaj trwalsze oraz zgodne z szerszą koncepcją urbanistyczną 

i strategią rozwoju lokalnego. Z danych zebranych w wyniku badania ankietowego 101 miast 

wynika, że ok. 33% gmin posiadających niezagospodarowane tereny poprzemysłowe nie 

podejmuje żadnych prób ich restrukturyzacji, czyli zachodzące tam przekształcenia są wyni

kiem procesów rynkowych, a 20% restrukturyzuje takie obszary bez udziału innych podmio

tów. Analizując kierunki przekształceń dokonywanych z i bez zaangażowania samorządu 

lokalnego, można zauważyć, iż pozostawienie obszaru działaniu mechanizmów rynkowych 

prowadzi najczęściej do odtworzenia na nim działalności produkcyjnej lub wprowadzenia 

funkcji handlowych (sklepy, hurtownie). W przypadku zaangażowania gminy w proces po

nownego zagospodarowania przeważają funkcje usługowe (m.in. oświatowe, kulturalne), 

czasami mieszkaniowe. Zestawienie wyników przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1

Kierunki przekształceń terenów poprzemysłowych w miastach polskich 
w zależności od zaangażowania władz lokalnych (według % powierzchni zagospodarowanych terenów)

Rodzaj
zagospodarowania

Przekształcenia 
bez udziału gminy

Przekształcenia 
z udziałem gminy

produkcyjny 59,3 29,4

handlowy 32,0 24,4

usługowy 8,7 34,0

inny 0,0 12,2

Ogółem 100,0 100,0

Źródło: B. Domański, 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, (w:) Z. Ziobrowski, D. Pta- 
szycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja -  odnowa 
miast; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków

Trudno byłoby opierając się na powyższych danych przesądzać o rozmiarach terenów 

poprzemysłowych poszczególnych typów, można jednak na tej podstawie z większym praw

dopodobieństwie określić rodzaj, a co za tym idzie najlepszą ścieżkę postępowania dla da

nego obszaru.

Krakowskie Zakłady Mięsne przy ul. Rzeźniczej

Kraków, podobnie jak inne duże miasta, boryka się z problemem zagospodarowania 

licznych terenów poprzemysłowych. Jeden z nich obejmował działki nr 246/6, 246/7 i 247/1 

obręb 17 Śródmieście, ograniczony ulicami Daszyńskiego, Podgórską, Gęsią i Masarską, 

blisko Rynku Głównego, tuż przy bulwarze nadwiślańskim, gdzie do wiosny 2002 r. funkcjo

nowały zakłady przetwórstwa mięsnego, prowadzące również ubój zwierząt rzeźnych.

Historia tych zakładów sięga 1878 r. Wówczas w podmiejskiej gminie Grzegórzki uru

chomiono dużą i nowoczesną miejską rzeźnię. W tym okresie Kraków był znacznie mniejszy 

niż dzisiaj. Rzeźnia w Grzegórzkach spełniała obowiązujące u schyłku XIX wieku wymogi 

sanitarno-higieniczne produkcji mięsa oraz zaspokajała popyt ludności Krakowa. Stopniowo 

miasto się rozrastało, przybywało ludzi, a dawna rzeźnia miejska stała się zakładem prze

twórstwa mięsnego. Proces jej przekształceń trwał do 1999 r. Postęp technologiczny i wzrost 

konkurencji na rynku spowodowały, że prowadzenie przetwórstwa mięsa w zakładzie 

z XIX w., na rozległym obszarze o powierzchni 5,7 ha, w wielu halach o łącznej powierzchni 

ok. 40 tys. m2, stało się nieopłacalne. Na rynku lokalnym Krakowskie Zakłady Mięsne 

KRAKMEAT były uznawane za sprawdzonego producenta zdrowych produktów mięsnych, 

zwłaszcza wysokogatunkowych, wytwarzanych według tradycyjnych receptur. W latach 

1999-2002 KRAKMEAT zwiększył możliwości zbytu, co nie poprawiło stanu finansowego 

Spółki ze względu na bardzo wysokie koszty produkcji.

Ponadto przewożenie mięsa i jego półproduktów pomiędzy poszczególnymi budynkami 

po niezadaszonej przestrzeni było niezgodne z obowiązującymi wymogami sanitarnymi
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(ryc. 2). Służby weterynaryjno-sanitarne warunkowo godziły się na dalsze funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa ze względu na opracowywany plan restrukturyzacji i przeniesienia produkcji 

do nowego zakładu. W tym czasie polskie podmioty gospodarcze przygotowywały się do 

spełnienia europejskich standardów, aby po wejściu Polski do Unii mogły uzyskać uprawnie

nia eksportowe. KZM zostały zaklasyfikowane do grupy B2, co oznaczało, że na dotychcza

sowym miejscu żadne programy naprawcze nie rokują osiągnięcia wymaganych standardów. 

Budynki były w złym stanie technicznym. Ich remont przekraczał możliwości finansowe Spół

ki i nie był uzasadniony ekonomicznie, bo nie pozwoliłby dostosować przetwórni do obowią

zujących norm ani wystarczająco jej poprawić rentowności.

Ryc. 2. Drogi transportu mięsa 
Źródło: Zbiory prywatne Czesława Bando81

Dalsze funkcjonowanie zakładu przetwórstwa mięsnego przy ul. Rzeźniczej, w odległo

ści zaledwie ok. 1,4 km od ścisłego centrum Krakowa, było też niezgodne z Planem zago

spodarowania przestrzennego i uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z obowiązującym wówczas 

Planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, obszar KZM był przewidziany 

pod usługi komercyjne i częściowo komunikacyjne. Według zapisu Miejscowego planu ogól

nego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa §50, teren zakładów mięsnych 

leżał w strefie restrukturyzacji i rekultywacji terenów przemysłowych i poprzemysłowych,

81 Wszystkie zdjęcia zamieszczone w artykule autorka wykorzystała za zgodą ich autorów.
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w której zabronione jest utrwalanie i intensyfikacja dotychczasowej działalności. Celem ogra

niczeń było przywrócenie przyrodniczej i kulturowej funkcji terenów otwartych i ograniczenie 

uciążliwości obiektów przemysłowych dla uzyskania równowagi ekologicznej oraz właściwej 

ekspozycji walorów estetycznych miasta.

W obrębie zakładów mięsnych znajdował się zespół budynków zabytkowych dawnej 

rzeźni miejskiej pochodzący z przełomu XIX i XX w. (ryc. 3). Decyzją wojewódzkiego kon

serwatora zabytków część obiektów wpisano do rejestru zabytków Krakowa jako zespół 

obiektów architektonicznych świadczących o rozwoju budownictwa przemysłowego w Kra

kowie z końca XIX wieku; niektóre budowle były dziełem wybitnych architektów (M. Mora- 

czewski, F. Tadanier). Zgodnie z wnioskami konserwatorskimi i wskazaniami projektowymi 

zawartymi w „Studium historyczno-architektonicznym” opracowanym przez M. Czubińską 

należało dążyć do usunięcia zakładów mięsnych z terenu objętego opieką konserwatorską. 

Z uwagi na lokalizację w bliskim sąsiedztwie historycznej dzielnicy Kazimierz i rekreacyjne

go ciągu bulwarów wiślanych oraz powstających dobrych powiązań komunikacyjnych należa

ło -  zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi -  lokalizować na tym terenie obiekty o ogólno- 

miejskim charakterze handlowo-usługowym. Miało to pozwolić na wprowadzenie właściwych 

funkcji miejskich do zdegradowanej części dzielnicy Grzegórzki oraz przyczynić się do reali

zacji w praktyce zamysłu A. Miłobędzkiego, aby „...zabytek stanowił wartościowy, społecznie 

akceptowany wytwór (...) funkcjonujący w normalnym życiu społecznym (...) jako składnik 

przestrzeni egzystencjalnej, czy inaczej mówiąc element ekosystemu...” (za A. Kadłuczką, 

1998).

Wszystkie wyżej wymienione okoliczności powodowały, iż dalsze funkcjonowanie prze

twórni było niemożliwe. Władze Spółki rozpoczęły poszukiwanie inwestora na zajmowany 

przez KZM teren oraz nowej lokalizacji dla przetwórni. Jak już wspomniano wcześniej, sytu

acja ekonomiczna KZM była zła, w związku z czym jedyną szansą sfinansowania budowy 

lub zakupu nowego zakładu były środki ze sprzedaży terenu przy ul. Rzeźniczej. W tym cza

sie właścicielem zakładów mięsnych była spółka z przeważającym udziałem kapitału prywat

nego.

Teren przy ul. Rzeźniczej był atrakcyjnie położony, nie wykazywał dużego skażenia 

chemicznego, w związku z czym nie wymagał kosztownej rekultywacji. Prowadzenie prze

twórni mięsa w tym miejscu było groźne dla środowiska nie tyle ze względu na skażenie 

przemysłowe gruntu, co z powodu starej i zawodnej instalacji chłodniczej wypełnionej amo

niakiem. Gdyby doszło do jej awarii, a takie zagrożenie pojawiało się dość często, nastąpiła

by katastrofa ekologiczna w całej okolicy.
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Ryc. 3. Budynki dawnej Rzeźni Miejskiej 
Źródło: Zbiory prywatne Czesława Bando

Dużym atutem tego terenu było zarówno jego przeznaczenie zapisane w Planie zago

spodarowania przestrzennego, funkcje terenów sąsiadujących (mieszkaniowe, usługi komer

cyjne, przemysł, zieleń), jak i przeprowadzana w okolicy rozbudowa układu komunikacyjne

go. Miasto budowało tam Trasę Kotlarską -  Galicyjską, domykającą drugą obwodnicę, wraz 

z mostem, który miał znacznie usprawnić komunikację szczególnie we wschodniej części 

śródmieścia.

Zgodnie z wcześniej przytoczonymi kryteriami atrakcyjności podanymi przez K. Gasidło 

(1998), teren przy ul. Rzeźniczej można było uznać za atrakcyjny. Jedyny problem stanowiły 

ograniczenia konserwatorskie wynikające z wpisania niektórych obiektów do rejestru zabyt

ków. Oprócz budynków utrzymanych w stosunkowo dobrym stanie technicznym były tam 

również obiekty rozpadające się. Traktowanie ich jako zabytków poważnie ograniczało moż

liwości zagospodarowania terenu. Problem ten został jednak rozwiązany: po inspekcji tech

nicznej obiektów ostatecznie w rejestrze zabytków pozostało 6 budynków.

Zakłady nie wykorzystywały do celów produkcyjnych i pomocniczych wszystkich obiek

tów znajdujących się na swoim terenie. Część z nich była wynajmowana, przy czym wszyst

kie umowy najmu dawały właścicielowi możliwość ich wypowiedzenia w przypadku sprzeda

ży terenu, nie stanowiły więc przeszkody w całościowym zagospodarowaniu tego obszaru.
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Galeria Kazimierz

W 2001 r. Spółka znalazła inwestora, który był zainteresowany postawieniem w tym 

miejscu kompleksu budynków, pełniącego funkcje handlowo-usługowo-rozrywkowe, uzupeł

nione funkcją mieszkaniową, obejmującego następujące obiekty:

-  zespół handlowo-usługowy z częścią socjalną i rekreacyjną,

-  zespół punktów gastronomicznych,

-  centrum gastronomiczno-rozrywkowe,

-  zespół mieszkaniowy,

-  hotel,

-  zespół budynków biurowych,

-  parking wielopoziomowy naziemny,

-  parking jednokondygnacyjny podziemny.

Zgodnie z planami przedstawianymi przez inwestora budynki części handlowej miały 

mieć 3 kondygnacje, budynki zespołu mieszkaniowo-biurowego -  3-10 kondygnacji; plano

wany był również 16-kondygnacyjny hotel. Zespół miał być tworzony przez szereg galerii 

o różnorodnej architekturze, w które wtopione zostałyby zabytkowe budynki dawnej rzeźni 

miejskiej. Inwestor w planowanym zespole przewidział 38 000 m2 powierzchni handlowo- 

usługowo-rozrywkowej do wynajęcia, w tym powierzchnię sprzedażową wszystkich obiektów 

handlowych na terenie zespołu oceniano na 21 000 m2. Planowano też powstanie zespołu 

mieszkaniowo-biurowo-hotelowego o powierzchni zabudowy 6 520 m2 i powierzchni użytko

wej wynajmowanej 26 500 m2.

Inwestorem zainteresowanym terenem zakładów mięsnych był Globe Trade Cen- 

tre S.A. (GTC), jeden z większych deweloperów w Europie Środkowowschodniej, działający 

od 1994 r. GTC inwestuje w trzy główne segmenty rynku nieruchomości: w budynki biurowe, 

centra handlowe oraz nieruchomości mieszkaniowe, prowadząc działalność w Polsce, 

na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii i na Słowacji. W Polsce 

w 2001 r. GTC posiadał już obiekty biurowe oraz galerię handlową w Warszawie i rozpoczy

nał budowę centrum biurowego w Krakowie. Spółka często korzystała z terenów poprzemy- 

słowych, kupowanych z pierwszej lub drugiej ręki, położonych w atrakcyjnych dzielnicach 

dużych miast, budując najpierw centrum biurowe, a potem galerię handlową.

W marcu 2001 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zagospodarowaniu prze

strzennym82, nakładająca obowiązek opracowania prognozy skutków budowy wielkopo- 

wierzchniowych obiektów handlowych dla lokalnego rynku pracy, komunikacji, istniejącej 

sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów. W przypadku gmin 

o liczbie mieszkańców powyżej 20 000, do których zalicza się Kraków, wymóg ten obejmuje

82 Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 28.02.2001 r., 
nr 14 poz. 124).
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obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2. Kolejnym warunkiem roz

poczęcia budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w mieście, wprowadzonym 

przez nowelizację ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, stała się zgoda Rady Miasta.

Planowana inwestycja w części obejmującej zespół handlowo-usługowy spełniała kry

teria wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wymienione w ustawie o zmianie ustawy

0 zagospodarowaniu przestrzennym. W obowiązującym wówczas Planie zagospodarowania 

przestrzennego nie wyodrębniono terenów pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych, gdyż w momencie jego przygotowywania nie przewidywała tego ustawa o za

gospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zapisami art. 1 ust. 5 cytowanej już ustawy 

w takim przypadku zarząd gminy może rozważyć wykorzystanie pod budowę tych obiektów 

terenów przeznaczonych w planie pod usługi i handel. Oznaczało to, że planowana inwesty

cja była zgodna z Planem zagospodarowania przestrzennego. Pozostawało opracowanie 

prognozy skutków jej budowy oraz uzyskanie zgody Rady Miasta Krakowa.

Zgodnie z zapisami art. 1 ust. 1 lit. b cytowanej ustawy prognoza miała obejmować 

ocenę wpływu inwestycji na: lokalny rynek pracy, komunikację, istniejącą sieć handlową, 

zaspokojenie potrzeb i interesów konsumentów.

Ustawodawca nie zawarł żadnych dodatkowych wytycznych odnośnie do sposobu 

przygotowania i zawartości tego dokumentu ani w samej ustawie, ani w aktach wykonaw

czych. Ze względu na krótki okres obowiązywania ustawy w momencie podjęcia przez GTC 

starań o uzyskanie pozwoleń na przeprowadzenie inwestycji inwestor, przygotowując pro

gnozę, nie mógł się także oprzeć na zaleceniach metodologicznych zawartych w literaturze 

specjalistycznej ani na tzw. dobrej praktyce w tym zakresie, gdyż pozwolenia na budowę dla 

wszystkich wcześniej realizowanych obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej po

wyżej 2 000 m2 zlokalizowanych w regionie krakowskim były wydawane przed wejściem 

w życie ustawy i dlatego nie poprzedzano ich prognozą skutków budowy. W ustawie nie 

określono również związku między wnioskami z prognozy i zgodą rady miasta.

Prognozę wpływu budowy inwestycji opracowano we wrześniu 2001 r. Nie 

uwzględniono w niej części hotelowej i mieszkaniowej Zespołu, gdyż taki wymóg nie wynikał 

z przepisów prawa. Jedynie w części dotyczącej wpływu inwestycji na komunikację uwzględ

niono zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla części mieszkaniowej, biurowej

1 hotelowej. Miała ona wykazać, czy restrukturyzacja terenów po Zakładach Mięsnych w za

proponowanej przez inwestora formie nie wpłynie negatywnie na pozostałe części miasta.

Oceniając wpływ inwestycji na lokalny rynek pracy oparto się na następujących zało

żeniach83.

83 Autorka była członkiem zespołu Lem Projekt Sp. z o.o. przygotowującego „Prognozę skutków budowy Zespołu 
Mieszkalno-Handlowo-Usługowego w Krakowie przy ul. Rzeźniczej”, Kraków 2001.
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1. Budowa obiektu będzie trwała 18 miesięcy i otrzyma przy niej zatrudnienie łącznie 

minimum 500, a okresowo do 2000 osób. Niektóre z nich będą zatrudnione przez cały czas 

budowy, inne tylko przy pojedynczych pracach. Inwestor deklarował preferowanie firm kra

kowskich.

2. Od momentu rozpoczęcia działalności przez Zespół w nowych punktach handlowo- 

usługowych powstanie ponad 1000 nowych miejsc pracy, co spowoduje zmniejszenie stopy 

bezrobocia w Krakowie o 0,3%. Wielkość tę obliczono przyjmując, że powierzchnia sprzeda

żowa Zespołu będzie wynosiła 32 300 m2 (85% powierzchni wynajmowanej), a powierzchnia 

sprzedażowa przypadająca na 1 pracownika -  ok. 30 m2.

3. Ok. 100 osób (10% stałego zatrudnienia) zostanie przyjętych czasowo na podstawie 

umów zlecenia do przeprowadzania różnego rodzaju akcji promocyjnych, obsługi klientów 

w okresach zwiększonego ruchu.

4. W związku z funkcjonowaniem obiektu wzrost zamówień odnotują dostawcy i firmy 

współpracujące z Zespołem.

5. Inwestor zapewni przeniesienie zakładów mięsnych na peryferie Krakowa 

z utrzymaniem obecnego zatrudnienia (300 osób) z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę 

Zespołu.

6. Z analizy danych statystycznych wynika, iż w Krakowie bez pracy pozostają głównie 

ludzie młodzi (do 34 roku życia), w większości kobiety, z wykształceniem najwyżej zawodo

wym, dla których największym problemem jest znalezienie pierwszego miejsca pracy.

7. Właściciele sklepów nie stawiają wysokich wymagań co do wykształcenia sprzedaw

ców ani stażu pracy. Większość zatrudnionych w handlu stanowią kobiety.

Na podstawie powyższych ustaleń uznano, iż budowa Zespołu będzie miała pozytywny 

wpływ na lokalny rynek pracy.

Przeprowadzono również inwentaryzację placówek handlowo-usługowych działających 

w najbliższym sąsiedztwie Zespołu (ulice: Starowiślna, Grzegórzecka, Halicka, Kotlarska, 

Rzeźnicza, Masarska, Daszyńskiego). Było ich 180. Przyjmując, iż na jeden sklep przypa

da średnio 2,6-2,9 pracownika, co wynikało z danych statystycznych, oszacowano zatrud

nienie w handlu w najbliższym otoczeniu obiektu na około 500 osób. Rozszerzając strefę 

oddziaływania Zespołu na Kazimierz i Stradom, przyjęto, że funkcjonujące już w niej placów

ki dają pracę mniej więcej tylu osobom, ilu da sam Zespół. Uznając za niemożliwą likwidację 

wszystkich obiektów handlowych w tym rejonie po rozpoczęciu działalności Zespołu, efekt 

końcowy -  z punktu widzenia wpływu inwestycji na lokalny rynek pracy -  uznano za pozy

tywny. Tę tezę potwierdzały również badania przeprowadzone przez Wydział Spraw Admini

stracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, z których wynikało, iż powstawanie sklepów wielkopo- 

wierzchniowych, o dużej koncentracji funkcji handlowych, nie wpływa na zmniejszenie liczby
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małych i średnich placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie mia

sta84.

Analizując wpływ inwestycji na układ komunikacyjny miasta z uwzględnieniem plano

wanej wówczas rozbudowy infrastruktury drogowej w tamtej okolicy, przeprowadzono sza

cunki wielkości ruchu generowanego przez zespół wielofunkcyjny oraz przyjętego przez in

westora programu parkingowego. Ustalono, że budowa Zespołu nie spowoduje nadmiernego 

obciążenia systemu komunikacyjnego, a 1600 miejsc parkingowych zaplanowanych w pro

jekcie inwestycji zaspokoi potrzeby Zespołu.

Oceniając wpływ budowy Zespołu na istniejącą sieć handlową, 

oprócz zinwentaryzowanych placówek handlowo-usługowych w najbliższym sąsiedztwie 

uwzględniono również obiekty wielkopowierzchniowe na terenie Krakowa, rozważono możli

wość wpływu inwestycji na najbliższy plac targowy przy ul. Grzegórzeckiej oraz określono 

profil typowego klienta Zespołu. W Zespole miały znajdować się przede wszystkim stoiska z 

markową odzieżą, wyposażeniem wnętrz oraz delikatesowy sklep spożywczy. Nabywcami 

tego typu dóbr i usług są zazwyczaj osoby młode, dobrze sytuowane. W okolicy planowane

go Zespołu znajdowały się małe sklepy, oferujące stosunkowo niewielki wybór towarów, 

głównie odzieżowe (25,4%) oraz spożywcze (13,9%). Na placu targowym oferowana była 

głównie tania odzież oraz świeże warzywa i owoce. Większość klientów tego miejsca to oso

by starsze i niezamożne.

Obroty części handlowej Zespołu oszacowano85 na 289-359 min zł, co stanowi od 

1,9% do 2,4% całych przychodów krakowskich przedsiębiorstw działających w branży handel 

i naprawy w roku 2000 (wynosiły one 14 937 min zł). Zakładając, że pozostaną one na nie

zmienionym poziomie, określono, że obroty istniejących sklepów mogą zmniejszyć się śred

nio o 1,9%-2,4%. Wykonując analogiczne oszacowanie, lecz przyjmując jako punkt odnie

sienia wielkość sprzedaży handlu detalicznego w Krakowie, oszacowano spadek sprzedaży 

na 2,6% do 3,3%. Ze względu na profil klienta Zespołu ustalono, że spadek ten w najwięk

szym stopniu dotknie wielofunkcyjne centra handlowo-usługowe oraz sklepy sieciowe oferu

jące markowe towary, znacznie mniejszy spadek przychodów ze sprzedaży powinni odczuć 

właściciele pobliskich sklepów oraz stoisk na targowisku przy ul. Grzegórzeckiej.

Pozytywnie oceniono również wpływ inwestycji na zaspokojenie potrzeb i interesów 

konsumentów. Analizie poddano wielkość i nasycenie sieci handlowej w Krakowie. Wykazała 

ona, że ze względu na liczbę mieszkańców najmniejsza jest dostępność sieci handlowej 

w Śródmieściu (51 osób na sklep; dla porównania w Krowodrzy 35 osób na sklep). Na pod

stawie wyników wcześniej przeprowadzonych badań opinii społecznej określono preferencje

84 Informacja o działalności gospodarczej, handlowej, usługowej i  gastronomicznej w Krakowie, w 2000 r., Urząd 
Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych, Oddział Handlu i Usług.
85 Pierwszy szacunek oparto na danych uzyskanych od inwestora dla podobnego obiektu działającego w War
szawie, drugi -  na średnich obrotach z m2 dla podobnych obiektów w Europie.
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klientów co do miejsca robienia zakupów: 34%-43% badanych preferuje zakupy w obiektach 

wielkopowierzchniowych, a 85% deklaruje korzystanie z nich. Wraz z rozwojem cywilizacyj

nym, w miarę zaspokojenia potrzeb niższego rzędu potrzeby konsumenta coraz głębiej 

wkraczają w sferę emocjonalną i odwiedzanie sklepu nie służy jedynie robieniu zakupów, ale 

jest również formą rozrywki i zaspokojenia potrzeb socjalnych. Na tej podstawie wysnuto 

wnioski, iż jest zapotrzebowanie na kolejny obiekt handlowy w Śródmieściu oraz generalnie 

istnieje zapotrzebowanie na obiekty skupiające wiele funkcji w jednym miejscu i zaspokajają

ce dzięki temu różnorodne potrzeby konsumentów.

W lutym 2002 r. Rada Miasta Krakowa wydała zgodę na lokalizację Zespołu przy 

ul. Rzeźniczej. Obowiązujące wówczas prawo dopuszczało szeroki krąg stron trzecich do 

udziału w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, co w praktyce oznaczało, 

iż można było skutecznie zablokować inwestycję nawet nieuzasadnionymi protestami osób 

i podmiotów nie mających z nią faktycznie nic wspólnego86. Przeciwko budowie Zespołu pro

testy złożyło kilka instytucji, m.in. organizacje ekologiczne i Gmina Żydowska. Najbardziej 

protestowały organizacje kupieckie, motywując to obawą o losy drobnych handlarzy z okoli

cy. W świetle przeprowadzonych analiz protesty te trudno było uznać za uzasadnione. Osta

tecznie, po uwzględnieniu roszczeń niektórych protestujących87, w styczniu 2003 r. GTC 

otrzymało prawomocne Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na część handlowo- 

usługową. Trzy miesiące później KZM przeniosły się do nowego zakładu w przemysłowej 

dzielnicy miasta, a na ich dawnym terenie rozpoczęto prace rozbiórkowe i porządkowanie 

terenu. W tym samym roku inwestor otrzymał pozwolenie na budowę i podpisał umowę 

z wybranym wykonawcą. W marcu 2005 r. otwarto galerię handlową, nazwaną Galerią Ka

zimierz ze względu na bliskie sąsiedztwo modnej ostatnio dawnej dzielnicy żydowskiej Kazi

mierz.

Wartość inwestycji wyniosła 70 min euro (według informacji uzyskanych od inwestora). 

Obecnie jest to jedno z największych centrów handlowo-rozrywkowych w Krakowie, o całko

witej powierzchni 112 000 m2, w tym powierzchni handlowej 36 200 m2. Mieści się tam 

130 sklepów oraz banki, kawiarnie, restauracje, zakład fryzjerski, fotograficzny, pralnia, sale 

kinowe. Wielopoziomowy parking zapewnia 1800 miejsc parkingowych.

86 Dopiero Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003 r., która weszła w życie 
11.07.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717) istotnie ograniczyło liczbę stron trzecich dopuszczonych do udziału 
w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych lub 
zarządców nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania obiektu objętego pozwoleniem, wprowadza
jąc ponadto możliwość uzależnienia rozpatrzenia żądania wstrzymania wykonania decyzji o pozwoleniu na budo
wę od uiszczenia kaucji, która zostaje zwrócona jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zażalenia, co 
miało zniechęcić potencjalnych skarżących do podejmowania prób bezpodstawnego skarżenia decyzji, a tym 
samym opóźniania inwestycji.
87 W projekcie obiektu uwzględniono uwagi Gminy Żydowskiej, mającej w pobliżu Cmentarz Żydowski.
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Inwestor nie prowadzi w obiekcie własnej działalności handlowej, wynajmując całą po

wierzchnię. Podział całkowitej wynajmowanej powierzchni Galerii pomiędzy poszczególne 

rodzaje działalności jest następujący:

-  sklep spożywczy -  5%,

-  inne sklepy -  60%,

-  usługi (banki, kawiarnie, kina) -  35%.

Do chwili obecnej GTC nie rozpoczęło realizacji dalszych części planowanego Cen

trum, tj. zespołu budynków biurowych, mieszkaniowych i hotelu.

Ryc. 4. Widok Galerii Kazimierz od strony Wisły 
Źródło: GTC
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Efekty restrukturyzacji
W wyniku restrukturyzacji terenu Krakowskich Zakładów Mięsnych usunięto ze śród

mieścia zagrażającą środowisku naturalnemu i niezgodną z planem zagospodarowania 

przestrzennego przetwórnię mięsa, wprowadzając w to miejsce obiekt handlowo-usługowo- 

rozrywkowy. Wymierne efekty restrukturyzacji tego obszaru zawarto w tabeli 2.

Z zestawienia widać, iż w wyniku budowy obiektu wzrosła liczba miejsc pracy w no

wych punktach handlowo-usługowych ulokowanych w Galerii, głównie dla pracowników bez

pośrednio obsługujących klientów, a także kadry kierowniczej, personelu pomocniczego, 

ochrony. Z wcześniej omówionych analiz wynika, że te miejsca pracy są dostępne dla osób, 

którym najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie. Wokół centrum tworzy się również sieć usług 

dodatkowych: dostawcy, przedsiębiorstwa transportowe, taksówki obsługujące obiekt. 

W trakcie budowy obiektu trwającej 17 miesięcy pracowało do 3 tys. osób dziennie. Inwestor 

zlecił budowę generalnemu wykonawcy, który wybierał podwykonawców. Wbrew wcześniej

szym deklaracjom inwestora nie stosowano preferencji wobec firm krakowskich, przy budo

wie pracowały firmy z całej Polski. Za korzystne należy uznać w miarę terminowe wypłacanie 

należności podwykonawcom, na co miała wpływ zmiana przepisów, która przerzucała na 

inwestora odpowiedzialność za niezapłacone w terminie firmom budowlanym pracującym 

przy realizacji inwestycji wynagrodzenia. Wcześniejsze budowy dużych obiektów, nie tylko 

sklepów wielkopowierzchniowych, ale i np. bloków mieszkalnych, często kończyły się ban

kructwem małych firm, którym nie zapłacono za wykonane prace.

Tabela 2.

Wymierne efekty restrukturyzacji terenu Krakowskich Zakładów Mięsnych

Wyszczególnienie Jednostka KZM GK

Wzrost liczby miejsc pracy liczba etatów max 570 a 1500

Wzrost bazy podatkowej -  obrotów min zł max 5,5 ok. 300

Lepsze wykorzystanie gruntu -  powierzchnia użytkowa tys. m2 40 112

a Ze względu na problemy finansowe Krakowskie Zakłady Mięsne redukowały zatrudnienie z 570 etatów 
w 1999 r. do 260 w 2002 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych własnych, GTC i KZM KRAKMEAT Sp. z o.o.

Nie mniej istotnym efektem restrukturyzacji jest wzrost bazy podatkowej, spowodowany 

wzrostem obrotów podmiotów prowadzących działalność na tym terenie. GTC nie ujawniła 

informacji na temat przychodów swoich najemców, dlatego oparto się na szacunkach spo

rządzonych na podstawie danych dla podobnych obiektów w Warszawie i innych miastach 

europejskich. Maksymalne roczne obroty KZM wynosiły niespełna 2% obrotów najemców 

Galerii Kazimierz. Ponadto ze względu na wysokie koszty produkcji Zakład z roku na rok 

zwiększał straty i nie płacił podatku dochodowego. Do bazy podatkowej należałoby doliczyć 

również dochody pracowników Zespołu, gdyż ich wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu.
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Na uwagę zasługuje również lepsze wykorzystanie terenu, co jest wynikiem wybudo

wania kilkukondygnacyjnego obiektu.

Są również trudniejsze do zmierzenia, ale nie mniej istotne z gospodarczego i społecz

nego punktu widzenia efekty, do których można zaliczyć:

-  wzrost cen nieruchomości na zrestrukturyzowanym terenie i w okolicy -  KZM wynajmowa

ły powierzchnię średnio po 15 zł (ok. 3,5 euro) za m2, a w Galerii ceny wynoszą 30 euro 

za m2; ze względu na znaczną poprawę estetyki okolicy po przeniesieniu stamtąd prze

twórni mięsa i zagospodarowaniu bulwarów wiślanych w okolicy wzrosły ceny zakupu nie

ruchomości, jednakże trudno byłoby wiarygodnie obliczyć, jaki wpływ miało na to powsta

nie Galerii, a jaki ogólna tendencja zwyżkowa na rynku nieruchomości;

-  zmniejszenie kosztu zapobiegania przestępstwom na tym terenie -  w czasie funkcjono

wania KZM nadbrzeże Wisły w tej okolicy uchodziło za teren niebezpieczny, omijany 

przez mieszkańców miasta, obecnie jest to popularne miejsce spacerów krakowian; ze 

względu na otwarcie terenu otaczającego Galerię na bulwary wzrosła widoczność tego 

obszaru i poprawiło się jego bezpieczeństwo;

-  mniejsze narażenie gruntów na działanie czynników chemicznych: likwidacja zagrażającej 

środowisku instalacji chłodniczej wypełnionej amoniakiem, a także likwidacja produkcji 

powodującej skażenie przemysłowe gruntu znacznie poprawiła bezpieczeństwo ekolo

giczne tego terenu i jego okolic,

-  lepsze wykorzystanie terenów zielonych i bulwarów wiślanych,

-  wyższy stopień zaspokojenie potrzeb i interesów konsumentów, którzy w badaniach opinii 

publicznej zgłaszali zapotrzebowanie na obiekty wielofunkcyjne.

Wnioski

Teren Krakowskich Zakładów Mięsnych, położony 1,4 km od Rynku Głównego, zgod

nie z klasyfikacją zaproponowaną przez CABERNET był obszarem typu A. Jego głównymi 

atutami była atrakcyjna lokalizacja, brak znacznego skażenia chemicznego, duża różnorod

ność użytkowania sąsiednich terenów, dobra dostępność komunikacyjna w związku z rozbu

dową infrastruktury drogowej prowadzoną przez gminę, korzystna forma własności z punktu 

widzenia możliwości przekształcenia. Największą trudnością związaną z ponownym zago

spodarowaniem terenu były ograniczenia konserwatorskie, które jednak udało się przezwy

ciężyć. Zagrożeniem dla realizacji zaplanowanej tam inwestycji były protesty podmiotów 

przeciwnych temu pomysłowi. Niektóre z nich trudno było uznać za uzasadnione.

Restrukturyzacja tego terenu została przeprowadzona bez udziału finansowego Gminy. 

Rola samorządu lokalnego sprowadziła się do uchwalenia Planu zagospodarowania prze

strzennego obejmującego ten teren, udzielenia zgody na lokalizację inwestycji przez Radę 

Miasta oraz wydania stosownych decyzji administracyjnych (WZiZT, pozwolenia na budowę).
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W wyniku restrukturyzacji na miejscu przedsiębiorstwa produkcyjnego powstał obiekt han- 

dlowo-usługowo-rozrywkowy. Jest to dość częsty kierunek przekształceń terenów poprzemy- 

słowych, zwłaszcza spowodowanych działaniem mechanizmów rynkowych.

Realizacja inwestycji została poprzedzona opracowaniem prognozy jej wpływów na lo

kalny rynek pracy, istniejącą sieć handlową, zaspokojenie potrzeb konsumentów i system 

komunikacyjny. Dokument ten był dobrą okazją do przeanalizowania, czy proponowany spo

sób restrukturyzacji terenu położonego w mieście będzie korzystny z punktu widzenia lokal

nej społeczności. Wcześniej w podobnych przypadkach ekonomiczną opłacalność planowa

nego przedsięwzięcia oceniał jedynie inwestor ze swojego punktu widzenia, a rola gminy 

sprowadzała się do sprawdzenia, czy jego realizacja będzie zgodna z przepisami prawa 

i ogólnymi zasadami wykorzystania przestrzeni miejskiej przyjętymi w Planie zagospodaro

wania przestrzennego. Miasto oceniało wpływ zrealizowanych inwestycji najwyżej ex post.

W wyniku restrukturyzacji omawianego terenu wzrosła liczba miejsc pracy, baza po

datkowa oraz ceny nieruchomości na tym terenie i w okolicy. Ponadto zmalały koszty zapo

biegania przestępstwom w okolicy i narażenie gruntów na działanie czynników chemicznych. 

Nie bez znaczenia jest również poprawa estetyki tej części miasta, lepsze zagospodarowa

nie znajdujących się tuż obok bulwarów wiślanych i lepsze zaspokojenie potrzeb konsumen

tów, o czym świadczy duża liczba osób spacerujących nad brzegiem Wisły w okolicach Gale

rii od jej otwarcia oraz odwiedzających obiekt zarówno w celu zrobienia zakupów, jak i spę

dzenia tam wolnego czasu. Po upływie ponad roku od otwarcia Galerii nie zmniejszyła się 

liczba placówek handlowo-usługowych w okolicy, co potwierdza wnioski postawione w Pro

gnozie wpływu budowy obiektu.

Restrukturyzacja terenu przy ul. Rzeźniczej wpisuje się w całościowy program odnowy 

Krakowa, a szczególnie jego południowej części, obejmujący ponadto rewitalizację Kazimie

rza i Zabłocia, realizowaną ze znacznie większym udziałem Gminy.
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Streszczenie

Nie ma jednej definicji obszarów poprzemysłowych. Większość źródeł zgodnie podaje, 
iż są to tereny, na których wcześniej była prowadzona działalność produkcyjna, która mogła 
doprowadzić do ich faktycznego lub potencjalnego skażenia. Z tą działalnością wiążę się 
większość trudności z ponownym zagospodarowaniem tych terenów.

Z punktu widzenia lokalnych społeczności ponowne wykorzystanie terenów poprzemy
słowych przynosi liczne korzyści. Ich zagospodarowanie napotyka jednak na liczne bariery 
związane z cechami fizycznymi samych obszarów, ich położeniem, dotychczasową zabudo
wą, ograniczeniami prawnymi, formą własności i działaniami podejmowanymi przez właści
cieli, stereotypami przypisującymi negatywne cechy miastom i dzielnicom przemysłowym.

Międzynarodowa sieć CABERNET {Concerted Action on Brownf/e/d and Economic 
Regeneration Networtf), zajmująca się różnymi aspektami restrukturyzacji terenów poprze
mysłowych, proponuje ich podział na 3 grupy: A, B i C, w zależności od kosztów ich restruk
turyzacji i atrakcyjności gruntu. Tereny A to zazwyczaj tereny położone w centrach miast lub 
przy głównych arteriach komunikacyjnych, nie wymagające kosztownej rekultywacji ze 
względu na skażenie ekologiczne. Ich restrukturyzację finansuje kapitał prywatny, a rola 
władz publicznych sprowadza się do funkcji administracyjnych: objęcie terenu planem zago
spodarowania, wydanie wszelkich wymaganych prawem decyzji. Rewitalizacja terenów B 
jest na granicy opłacalności ekonomicznej i zazwyczaj bywa finansowana przez partnerstwa 
publiczno-prywatne. Tereny C są nieatrakcyjne z punktu widzenia prywatnych inwestorów, 
ich rewitalizacja bywa w całości finansowana ze środków publicznych, lub wymaga stosowa
nia dodatkowych zachęt np. w postaci ulg podatkowych.

Teren Krakowskich Zakładów Mięsnych, położony 1,4 km od Rynku Głównego, był ob
szarem typu A. Do jego głównych atutów należały: atrakcyjna lokalizacja, brak znacznego 
skażenia chemicznego, duża różnorodność użytkowania sąsiednich terenów, dobra dostęp
ność komunikacyjna w związku z rozbudową infrastruktury drogowej prowadzoną przez gmi
nę, korzystna forma własności z punktu widzenia możliwości przekształcenia. Trudność sta
nowiły ograniczenia konserwatorskie. Restrukturyzacja tego obszaru została przeprowadzo
na bez udziału finansowego gminy; jej rola sprowadziła się do uchwalenia Planu zagospoda
rowania przestrzennego obejmującego ten obszar, udzielenia zgody na lokalizację inwestycji 
przez Radę Miasta oraz wydania stosownych decyzji administracyjnych (WZiZT, pozwolenia 
na budowę). W wyniku restrukturyzacji na miejscu przedsiębiorstwa produkcyjnego powstał 
obiekt handlowo-usługowo-rozrywkowy. Wynikiem restrukturyzacji omawianego terenu był 
wzrost liczby miejsc pracy, bazy podatkowej, cen nieruchomości na tym obszarze i w okolicy 
oraz spadek kosztów zapobiegania przestępstwom w okolicy i mniejsze narażenie gruntów 
na działanie czynników chemicznych. Poprawiła się też estetyka tej części miasta i zagospo
darowanie znajdujących się tuż obok bulwarów wiślanych.

POST-INDUSTRIAL AREA RESTRUCTURING IN TOWNS BASED ON PRIVATE 
RESOURCES. THE EXAMPLE OF THE KAZIMIERZ GALLERY IN KRAKÓW

Abstract. There is no single definition of the brownfield. Most sources unanimously 
state that brownfields are the areas where potentially destructive industrial activities took 
place, and they have caused actual or potential pollution. Such areas raise the problems 
associated with he actions designed for bringing land back to its previous value.

From the point of view of the local population, a new use of post-industrial land is seen 
as a very positive development. Nonetheless, the rehabilitation of such land comes across 
such obstacles as:

-  physical aspects,
-  location,
-  existing infrastructure,
-  legal barriers,
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-  type of ownership and current owners' activities,
-  negative stereotypes associated with industrial cities and areas.
The international organisation CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Eco

nomic Regeneration Network), engaged in different aspects of the restructuring processes of 
post-industrial zones, proposes that such areas should be classified in three groups: A, B or 
C, depending on the costs of restructuring and the attractiveness of the land in question. 
Area A is usually located in city centres or along main transportation routes, which do not 
require expensive reclamation related to pollution. Restructuring processes are carried out 
mainly with private funds, and the roles public authorities are limited to administration, i.e. 
issuance of necessary permits related to the development of the areas under their jurisdic
tion. Area C is the least attractive from the point of view of a private investor. Such an area is 
rehabilitated in its entirety either by means of public funds, or it requires additional incentives 
in the form of e.g. tax exemptions.

The Kraków Meat Processing Plant area, located 1.4 km from the Main Square, was an 
example of type A land. Its main attributes were:

-  attractive location,
-  lack of considerable chemical pollution,
-  possibility of using the surrounding areas in a variety of ways,
-  easy access after the road infrastructure was upgraded by the municipality,
-  favourable form of single ownership.
The main obstacle was presented by the Regional Heritage Conservator in Kraków. 

The restructuring process of that area took place without any public-sector funds. The public 
sector's role was limited to the approval of the development plan for the area in question, the 
arrangements concerning the location of the project and the issuance of appropriate adminis
trative decisions (Planning and Building Permits). As a result of the processes, the Meat 
Processing Plant area was replaced by a complex of commercial, service and recreational 
facilities. New jobs were created, new tax-paying businesses were established, the real es
tate prices increased in the area, and the costs of fighting crime in the area decreased, not to 
mention the removal of chemical contamination. The appearance of that part of the city, as 
well as of the neighbouring boulevards was enhanced.

Key words: brownfield, restructuring, Galeria Kazimierz, Kraków Meat Processing
Plant
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