
Kraków: Właściciel "szkieletora" zbuduje biurowce przy Dworcu 
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Kolejny fragment okolic Dworca Głównego w Krakowie doczeka się modernizacji. Chodzi o 

tereny przy ulicy Bosackiej, między dworcem autobusowym a ulicą Lubicz. Część jest znana 

pasażerom, bo chodzi również o plac przy wyjściu z tunelu Magda. Jeszcze niedawno straszył 

on mało estetycznymi kioskami i budkami z fast-foodem. Większości z nich już nie ma, ale 

do ideału daleko. 
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on mało estetycznymi kioskami i budkami z fast-foodem. Większości z nich już nie ma, ale 

do ideału daleko. 

 

Zmieni się to w ciągu kilku lat 

Kiedy ponad rok temu Radio Kraków pytało, kiedy zniknie "bangladesz" z okolic tunelu, 

kolejarze zapewniali, że szukają inwestora, który zagospodaruje ten teren. W końcu znaleźli. 

Przetarg wygrała spółka GD&K, która jest również współwłaścicielem... słynnego 

"szkieletora" przy Rondzie Mogilskim. Na terenach przy dworcu powstanie kompleks 

biurowo-usługowy. "To ostatni teren przy dworcu w Krakowie, który jest jeszcze 

niezagospodarowany i straszy wyglądem" - mówi Jarosław Bator z zarządu PKP. 

Zabytki nie znikną 

"Plac przy tunelu Magda będzie już stanowił część tej inwestycji. "Jeden z budynków będzie 

zintegrowany z wejściem do tunelu" - zapowiada Henryk Gaertner, przedstawiciel inwestora. 

Na tych terenach znajdują się trzy zabytkowe budynki, znane pewnie wszystkim: wieża 

ciśnień widoczna z peronów, parowozownia i drukarnia kolejowa. "Oczywiście wszystkie 

zostaną wyremontowane. Chcielibyśmy je jakoś zagospodarować. Naszą koncepcję chcemy 

jeszcze przedyskutować ze służbami konserwatorskimi. Jednak założenie jest takie, że fasada 

naszych biurowców będzie metalowo-szklana w kolorze starego złota" - dodaje Gaertner. 

W GD&K liczą, że latem 2016 roku uda się zdobyć pozwolenie na budowę a w 2019 

wszystko będzie gotowe. "To jest taki teren, że budowa nie spowoduje większych utrudnień. 

Większość jest bowiem obecnie niedostępna. Dzięki biurowcom otworzy się obszar między 

dworcem autobusowym a ulicą Lubicz, wzdłuż parku Strzeleckiego. Powstanie jeszcze jedna 

droga dojścia na Dworzec Główny, przyjazna osobom niepełnosprawnym" - kontynuuje 

Gaertner. 

To, czy inwestycja rzeczywiście nie będzie uciążliwa, okaże się dopiero po stworzeniu 

projektu. Nie wiadomo bowiem jak zareagują na przykład taksówkarze, którzy obecnie 

parkują na placu przed tunelem Magda. No i okoliczni mieszkańcy, choć inwestor zapewnia, 

że budynki będą miały taką samą wysokość, jak te stojące tam teraz. Dochodzi jeszcze 

kwestia ruchu samochodów. Koncepcja przewiduje bowiem budowę pokaźnego podziemnego 

parkingu. 

Teren w okolicy ulicy Bosackiej w Krakowie 
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Zyski pół na pół 

Zagospodarowanie terenów przy Bosackiej to wspólny projekt PKP i wybranego inwestora. 

"My dajemy teren, inwestor buduje, a zyskami obie strony  podzielą się po równo. To o wiele 

bardziej opłacalne, niż gdybyśmy mieli teren po prostu sprzedać" - zapowiada Jarosław Bator 

z PKP. 

GD&K jest pewne, że na powierzchnie biurowe znajdą się chętni. "Nieopodal będziemy mieli 

dwa razy więcej miejsca w 'szkieletorze'. Nie bralibyśmy się za tereny przy dworcu, 

gdybyśmy nie byli pewni, że ma to sens. To jest doskonała lokalizacja, kilkaset metrów od 

Rynku Głównego" - mówi Gaertner. 

A'propos "szkieletora", przy tej okazji usłyszeliśmy jasne deklaracje dotyczące przebudowy 

słynnego wieżowca. "Mamy już prawomocne pozwolenie na budowę, możemy ruszać z 

inwestycją. Jesteśmy w trakcie wyłaniania wykonawcy. Jeszcze w tym roku, jesienią, chcemy 

zacząć pierwsze prace rozbiórkowe. A te właściwe chcemy zacząć wiosną przyszłego roku. 

Przebudowa powinna potrwać około 2 lat" - dodaje przedstawiciel inwestora. 


