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Po drugiej stronie sporu zasiadają społecznicy – człon-
kowie m.in. Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wi-
lanów, Fundacji Nasze Miasteczko, Stowarzyszenia Miesz-
kańców Wilanowa Wysokiego i Niskiego. W tym gronie 
jest też kilku wilanowskich radnych, różnych opcji, a więc 
reprezentantów społeczności lokalnej niejako z urzędu. 
Ich działania wzmacniane są przez aktualne tendencje do 
popierania aktywności społecznej i dążenia do wspólnego 
decydowania o jakości przestrzeni życiowej. Świadomość 
obywatelska, umiejętność artykulacji własnych potrzeb 
i sposobów na ich spełnienie, aspiracje społeczne i oby-
watelskie – są dziś postawami oczekiwanymi. Gdy spo-
łecznicy mówią: chcemy przestrzeni otwartej, przyjaznej, 
pełnej zieleni, bo mamy prawo decydować o tym, co nas 
otacza, co powstaje w sąsiedztwie naszych domów – mają 
rację. Argumenty te nasycone są emocjonalną mocą prze-
konywania. I przekonują.

Biorąc pod uwagę argumentację emocjonalną, GTC 
jest na straconej pozycji. Warszawskie sympatie nie są po 
stronie deweloperów – cieszymy się, że Warszawa pięk-
nieje, ale na tej naszej radości to oni zarabiają pieniądze, 
często kosztem interesu Warszawy i jej mieszkańców. 
Co prawda na krytykę w mediach i społeczne potępienie 
kilku deweloperów solidnie sobie zasłużyło, czasem przy 
pomocy urzędników, ale złą sławę zwykle łatwo przenosi 
się na całą grupę. Na swoją obronę GTC ma jedynie bez-
aferową i bezskandaliczną dwudziestoletnią działalność 
na polskim rynku i zgodnie z rankingami jest w czołówce 
płatników CIT wśród spółek giełdowych. Ma też sukce-
sy w postaci m.in. Galerii Mokotów, Galerii Kazimierz 

w Krakowie czy udanego projektu Galerii Północnej – 
przy pełnej akceptacji mieszkańców i władz Białołęki. 
Za firmą przemawiają zatem doświadczenie i dobre imię. 

Miasteczko Wilanów to miał być raj na ziemi. Miasto- 
-ogród zaprojektowane przez Guya Perry’ego miało być 
skąpane w zieleni, zgodnie z najlepszymi wzorami XIX- 
-wiecznej idei Ebenezera Howarda. Zapowiadano niskie 
domy wśród parków, a we wszystkich parkach i na skwe-
rach […] place zabaw dla dzieci, a także miejsca wypoczynku 
dla ludzi starszych. Na część sportowo-rekreacyjną zostaną 
przeznaczone otwarte zielone łąki. Zieleń miała zaplanować 
wybitna architektka krajobrazu Martha Schwartz z USA, 
zapowiadano klub tenisowy, golfowy, jeździecki, fitness 
z basenem, kina, teatr, otwartą przestrzeń dla wydarzeń 
kulturalnych, koncertów pod gołym niebem… Marzenie! 
Realia zweryfikowały te zapowiedzi – bez protestów au-
tora pierwotnej koncepcji. O centrum z funkcjami han-
dlowo-kulturalno-usługowymi w Miasteczku Wilanów 
mówiło się od początku. O galerii handlowej tym głośniej, 
im więcej nowych mieszkańców przybywało do Miastecz-
ka. Obszar ten na początku XXI stulecia okrzyknięto be-
tonową pustynią bez sklepów i infrastruktury społecznej. 
Jednak na blaszak Auchan ani mieszkańcy Miasteczka, 
ani tzw. Wilanowa Wysokiego nie wyrazili zgody. Jedno-
myślność tak rzadka w tej dzielnicy skłoniła sieć Auchan 
do sprzedaży wcześniej nabytego terenu. Kupować nadal 
nie było gdzie, choć od 2001 r. w miejscowym planie za-
gospodarowania widniał zapis pozwalający na wybudo-
wanie ponadlokalnego centrum handlowego o łącznej po-
wierzchni 170 tys. m2. 

Mamy rok 2016. Centrum handlowo-kulturalno-usłu-
gowego w Wilanowie wciąż nie ma. Sytuacja w Mia-
steczku Wilanów uległa natomiast zmianie. Teren ten 
nie jest już kamienną pustynią – również dzięki zaanga-
żowaniu i presji mieszkańców coraz bardziej zielony jest 
krajobraz, wybudowano i ucywilizowano ulice, pod ratu-
szem i biurowcem Royal Wilanów są już ogólnodostępne 
parkingi. Obliczono też, że na terenie całego Miasteczka 
powstało 290 sklepów, punktów gastronomicznych i usłu-
gowych, w tym 42 większe i mniejsze sklepy spożywcze, 
apteki, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, biura podróży, 
pralnie, szkoły języków i tańca, przedszkola prywatne, 
kwiaciarnie, księgarnia… Rozsypane w parterach kilku-
dziesięciu budynków, są jednak dobrodziejstwem tylko 
dla najbliżej mieszkających, podczas gdy dla innych za-
łatwienie kilku spraw i różnych zakupów łączy się z ko-
niecznością pokonywania po ulicach Miasteczka wielu 
kilometrów, i to raczej samochodem niż pieszo. Co do te-
go są zgodni wszyscy. My nie jesteśmy przeciwnikami bu-
dowy centrum – mówi przedstawicielka Stowarzyszenia 
Mieszkańców Miasteczka Wilanów i jednocześnie radna 
Katarzyna Radzikowska. Aktywiści chcą tak jak reszta 
mieszkańców kina, teatru, sklepów markowych, restau-

Galeria Wilanów, wejście główne od strony Miasteczka Wilanów, od ulicy Gieysztora
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Co nam budują

Awantura o kompromis
Ewa Kielak-Ciemniewska
Kompromis jest to, ujmując najprościej, forma porozumienia między co najmniej 
dwiema stronami, oparta na obopólnych ustępstwach. By jednak do niego doszło, 
zainteresowani muszą tego chcieć. Kompromis po polsku to specyficzna forma 
rozwiązywania sporu, oparta na przeświadczeniu przynajmniej jednego 
z uczestników konfliktu, że sprawiedliwość musi być po jego stronie

O porozumieniu w interesującym nas przypadku mó-
wią obie strony, tyle że od kilku lat nie udało im się 

wypracować rzetelnych form dialogu i współpracy. I spór 
trwa. Stronami są: firma deweloperska GTC oraz aktywi-
ści społeczni związani z Wilanowem. Przedmiot konflik-
tu to zapowiadana już od kilkunastu lat budowa centrum 
handlowo-kulturalno-usługowego – Galerii Wilanów. 

GTC obecny jest w Warszawie już od 20 lat. Wypra-
cował sobie mocną pozycję na międzynarodowym rynku 
inwestycyjnym, budując biurowce i centra handlowe – 
również w innych krajach europejskich. W Warszawie 
jako pierwszy z deweloperów odkrył potencjał zapusz-
czonego Służewca Przemysłowego. Już w 1994 r. nabył 
od syndyka masy upadłościowej nieruchomości Nauko-

wo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników Unitra 
CEMI, czyli 7,3 ha z zabudowaniami między ulicami: 
Domaniewską, Wołoską, Postępu i Marynarską za kwo-
tę ponad 12 mln zł (wówczas – przed denominacją – by-
ło to 121 mld 800 mln zł). W ciągu kilku lat powstał 
Mokotów Business Park – największy kompleks nowo-
czesnych biurowców w Polsce, czyli dziewięć budynków 
o „kosmicznych” nazwach (Saturn, Galaxy itd.), które 
zapoczątkowały koncentrację na Służewcu największych 
globalnych i polskich firm. Dziś Służewiec jest symbo-
lem rozwoju Warszawy, ale też i kapitalistycznego mia-
sta, w którym dominują korporacyjne reguły gry. Dlate-
go przylgnęła do niego zaczerpnięta z powieści Tolkiena 
nazwa – Mordor.



8

  nr 6-7/2016

9

  nr 6-7/2016

REKLAMA 

stów, by mogli wygodnie przedostać się z terenu osiedla do 
parku otaczającego wilanowski pałac. Inwestor pertraktu-
je też z Tramwajami Warszawskimi na temat przedłuże-
nia planowanej linii tramwajowej ulicą Branickiego – na 
czym skorzystają też mieszkańcy. Bezpieczeństwo zapew-
nią: bezkolizyjny wjazd do galerii, rozbudowany układ ko-
munikacyjny wokół obiektu, ograniczenie ruchu dla cięża-
rówek i strefa dostaw umiejscowiona na poziomie minus 
jeden od strony Przyczółkowej, a także ścieżki rowerowe. 
Wzbudzający sprzeciwy mieszkańców najbliższych apar-
tamentowców parking na dachu ma być schowany za po-
rośniętymi zielenią ekranami, wyprofilowanymi w taki 
sposób, aby nawet z balkonów na najwyższych piętrach 
nie był widoczny. Mieszkańcy okolicznych domów upie-
rają się jednak przy budowie trzypoziomowych parkingów 
podziemnych, choć przedstawiane przez inwestora opinie 
specjalistów tego nie dopuszczają. Dotyczy to też innych 
kwestii, np. wpływu inwestycji na zabytkowy kompleks 
wilanowski. Analizy i opinie wykonane w naukowych la-
boratoriach i podpisane przez ekspertów nie przekonują 
społeczników. Sądy emocjonalne zastępują argumentację 
merytoryczną.

Według zamysłów projektantów nie cały dach ma być 
przeznaczony na parking. Na części przekrycia założony 
zostanie ogród – miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe. 
W galerii znajdą się kina – w grupie przyszłych najem-
ców jest już sieć Cinema City. Być może powstanie też 
sala teatralno-koncertowa i sala wystawiennicza – warto 
zawczasu rozmawiać o programie, kiedy jest jeszcze wybór, 
bo zainteresowanie przyszłych użytkowników powierzch-
ni jest coraz większe – podkreślał przedstawiciel inwesto-
ra Rafał Twarowski na spotkaniu zorganizowanym przez 
GTC z dziennikarzami.

GTC zakupiło teren pięć lat temu w dobrej wierze – 
z zamiarem wybudowania centrum handlowo-kultural-
no-usługowego o ponadlokalnej funkcji, na które zezwalał 
plan zagospodarowania ze stycznia 2001 r., potwierdzo-
ny uchwałą rady gminy Warszawa-Wilanów (wówczas 
jeszcze była to gmina, a nie dzielnica) z 7 października 
2002 r., która stanowiła odpowiedź na zawiłości polskie-
go stanowienia prawa i zapisy ustawy o zagospodarowa-
niu przestrzennym z marca 2001 r. Plan powstał zatem, 
nim pojawił się zapisany w ustawie obowiązek wpisywa-
nia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych do 
takich dokumentów. 

Deweloper uważa, że na mocy prawa może budować 
swoją galerię. Jeśli strony nie znajdą rozwiązania kompro-
misowego, jeśli okaże się, że galeria w formie, jaką inwe-
stor jest w stanie uzgodnić ze społecznikami, nie może 
powstać, a Miasto dokona zmian w planie miejscowym 
zgodnie z wolą społeczników i kilku radnych – pojawi 
się kwestia odszkodowania. GTC będzie zmuszony wejść 
na drogę sądową. Póki co inwestor wystąpił o pozwole-
nie na budowę. I teraz to Miasto musi rozstrzygnąć spór. 
I znaleźć odpowiedź na pytanie, czego tak naprawdę chcą 
mieszkańcy Wilanowa.

Galeria Wilanów, ścieżka rowerowa

racji, kawiarni, nowego miejsca spotkań… Ostry sprzeciw 
grupy aktywistów wzbudza jedynie projekt Galerii Wi-
lanów przedstawiony przez dewelopera. Społecznicy nie 
chcą monumentalnej bryły centrum, chcą szeregu mniej-
szych, oddzielnych obiektów, ich zdaniem lepiej pasują-
cych do charakteru dzielnicy. Podjęli – jak to sami nazy-
wają – bitwę o przyszłość Wilanowa. Jednak deweloper też 
ma swoje racje i uwarunkowania – tak prawne, jak i eko-
nomiczne. Oczekuje, że również jego stanowisko będzie 
uwzględnione. Pod wpływem nacisków przygotował no-
wy projekt, poszedł na daleko idące ustępstwa, wziął pod 
uwagę cały szereg postulatów i uwag zgłoszonych przez 
radę dzielnicy i społeczników. Uwzględnienie wszystkich 
żądań w jego opinii nie wchodzi w rachubę – wymaga-
łoby to uruchomienia na nowo całego procesu przygoto-
wania zupełnie innego projektu, ponownego wystąpienia 
o decyzje administracyjne i uzgodnienia, nowych eksper-
tyz. Prace nad projektem trwały kilka lat, został on opra-
cowany z niezwykłą starannością i znajomością polskich 
przepisów oraz oczekiwaniami najemców. W ciągu tylko 
ostatnich pięciu lat deweloper zgromadził blisko 300 do-
kumentów – formalnych decyzji, uzgodnień, opinii, 

jak wytyczne konserwatora zabytków, raport i ekspertyzy 
środowiskowe, np. wpływ inwestycji na drzewostan pała-
cu w Wilanowie, przeprowadził badania hydrologiczne, 
analizę otoczenia łącznie z osią widokową między pałacem 
a Świątynią Opatrzności Bożej, dokonał uzgodnień dro-
gowych i komunikacyjnych… Dziś spółka podsumowuje 
swoje dotychczasowe koszty – na zakup działki, projekty 
budynku i układu drogowego, zagospodarowanie placów 
i zieleni oraz podatki i opłaty z tytułu dzierżawy wieczy-
stej wydano ponad 135 mln zł.

Zaprezentowany w marcu tego roku poprawiony we-
dług wskazań społeczników projekt uwzględnia 15 
z 19 zgłoszonych postulatów. Zmniejszono teren zabu-
dowy, powiększając tereny zielone i park. Zamiast jednego 
powstaną dwa oddzielne budynki – jeden naprzeciw obec-
nego biurowca Royal Wilanów, będący jego lustrzanym 
odbiciem, drugi – ciągnący się wzdłuż ulicy Przyczółko-
wej. Pierwszy zmieni funkcję z handlowej na biurową, 
a drugi będzie galerią handlową – jak pierwotnie plano-
wano. Zmniejszono powierzchnię najmu niemal o połowę, 
do 62 tys. m2, a budynek galerii – na wniosek społeczni-
ków – przedzielono w parterze pasażami pieszymi otwar-
tymi 24 godziny, siedem dni w tygodniu, przez cały rok. 
Kosztem powierzchni jednego z budynków – biurowego – 
inwestor chce stworzyć obszerny plac i pasaż miejski, jaki 
powstanie z połączenia z istniejącym już, zagospodaro-
wanym i wykorzystywanym na różnego rodzaju imprezy 
półokrągłym placykiem przy biurowcu Royal Wilanów. 
Zobowiązał się również do inwestycji w kwocie 62 mln zł 
w infrastrukturę drogową ułatwiającą dojazd do galerii. 
Powstaną też trzy tunele pod ulicą Przyczółkową. Jeden 
z nich ma być przeznaczony tylko dla pieszych i rowerzy-

Galeria Wilanów, hol wejściowy z widokiem na pasaż

Galeria Wilanów, dach


