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Plany są ambitne i nie wiadomo, czy wszystkie uda się zreali-
zować, ponieważ po pierwsze, po drodze są wybory samo-
rządowe, a po drugie, nie raz plany inwestycji odkładano do 
szuflady. Stołeczne inwestycje niestety też często „mieszane” 
są do walki politycznej, a to im nie pomaga. Warto jednak 

wspomnieć o planach ratusza, bo część z tych projektów już wystartowała, 
a o kilku mówi się już od dawna. 

CENTRALNY ODCINEK DRUGIEJ LINII METRA 
(4,17 MLD ZŁ)
Myśląc o inwestycjach w Warszawie, pierwsze przychodzi na myśl metro. 
Stolica do tej pory jest jedynym polskim miastem, które może pochwalić 
się podziemną koleją. Choć wielu wyśmiewa „rozmach” i tempo realizacji 
– w tej chwili działa jedna linia metra (Kabaty–Młociny), a jej budowa ciąg- 

Warszawa stale się rozwija i nie zamierza zwalniać. W czerwcu 
prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz ogłosiła, że w latach 
2014–2022 Warszawa chce przeznaczyć na inwestycje 25,5 mld zł.

Urszula Światłowska

Co wybudują 
w Warszawie?

nęła się ponad 10 lat – to nie da się ukryć, że metro spełniło swoje zadanie 
i znacznie usprawniło komunikację. Dlatego trudno się dziwić, że budowa 
drugiej linii kolei podziemnej to inwestycja priorytetowa dla władz miasta. 
W tym roku ma zostać oddany do użytku pierwszy odcinek drugiej linii 
metra o długości 6,1  km, łączący rondo Daszyńskiego z Dworcem Wi-
leńskim. Na tym odcinku zaplanowano siedem stacji i sześćsetmetrowy 
tunel pod Wisłą. Według pierwotnych założeń budowa miała zakończyć 
się w październiku ubiegłego roku, ale ten termin został przesunięty o rok. 
Według najnowszych informacji inwestycja ma się zakończyć 30 września. 

Już teraz planowana jest budowa kolejnych stacji. Do 2019 r. ma powstać 
sześć nowych, zarówno po prawej stronie Wisły (Szwedzka, Targówek 1 
i Targówek 2), jak i po jej lewej stronie (Wolska, Moczydło i Księcia Janu-
sza). Trzy lata później, w 2022  r., druga linia metra zostanie wydłużona 
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o kolejne odcinki. Planowany koszt budowy 11 nowych stacji ma wynieść 
8 mld zł. 

OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA (980 MLN ZŁ)
Miasto chce, aby do roku 2021 powstał odcinek obwodnicy śródmiejskiej 
między rondem Wiatraczna a ul. Radzymińską. Powstanie tej trasy znacz-
nie odciążyłoby prawobrzeżną Warszawę i usprawniło komunikację po tej 
stronie Wisły. 

MOST KRASIŃSKIEGO (700 MLN ZŁ) 
To, że stolica dławi się z powodu niedostatecznej liczby mostów, to temat 
rzeka. A plany budowy mostu Krasińskiego, łączącego północne dzielnice 
Warszawy – Żoliborz i Targówek – wciąż odkładane były na później. Teraz 
powrócono do tego pomysłu i miasto zarezerwowało środki na budowę 
mostu i połączonej z nim trasy oraz linii tramwajowej. Według zapowiedzi 
stołecznego ratusza prace mają się zakończyć w 2023 r. 

MOST POŁUDNIOWY I POŁUDNIOWA OBWODNICA 
WARSZAWY (POW) (6,7 MLD ZŁ)
Równie gorącym tematem są plany budowy mostu Południowego i POW. 
Ta inwestycja ma być finansowana ze środków rządowych, a obecnie 
trwa drugi etap przetargu na budowę ostatniego fragmentu obwodnicy 

(węzeł Puławska – węzeł Lubelska), którego wartość szacowana jest na 
mniej więcej 6,7 mld  zł. Ta inwestycja została podzielona na trzy części: 
odcinek A (4,6 km) od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa z budo-
wą tunelu pod Ursynowem; odcinek B (6,4 km) od węzła Przyczółkowa 
do węzła Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę; odcinek  C  
(7,4 km) od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska z budową esta-
kad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. W przyszłym roku ma się 
zakończyć procedura przetargowa i podpisane zostaną umowy z wybra-
nymi wykonawcami, a prace moją potrwać do roku 2019.

SZPITAL POŁUDNIOWY (421,8 MLN ZŁ)
Nowoczesny szpital z 220 łóżkami dla mieszkańców południowych dzielnic 
Warszawy, przede wszystkim dla Ursynowa, był zapowiadany przez pre-
zydent Warszawy już podczas pierwszej kampanii wyborczej. Podstawo-
wym problemem okazała się lokalizacja. Gdy już udało się ustalić położenie 
nowej placówki, jej budowę chciały zatrzymać władze Centrum Onkologii, 
argumentując, że powstanie Szpitala Południowego ograniczy możliwości 
rozbudowy ursynowskiego Centrum. Konieczne stało się wywłaszczenie 
istniejącego szpitala z części gruntów potrzebnych do utworzenia drogi 
dojazdowej do planowanej lecznicy. Teraz, gdy procedura dobiegła końca, 
ratusz zapowiada, że budowa szpitala rozpocznie się w 2015 r., a zakoń-
czenie prac miałoby nastąpić na przełomie lat 2017–2018. 

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ (270 MLN ZŁ) I TEATR 
ROZMAITOŚCI (170 MLN ZŁ)
Budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej to kolejna warszawska inwestycja, 
która wciąż widnieje jedynie na papierze. Miał powstać do roku 2016. Tak 
się jednak nie stanie. Powstała również koncepcja stworzenia kompleksu, 
w którym znajdzie się zarówno Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jak i Teatr 
Rozmaitości. Po perturbacjach związanych w wcześniejszym projektem 
w lipcu br. wybrano pracownię Thomas Phifer and Partners ze Stanów 
Zjednoczonych, która będzie odpowiedzialna za projekt architektoniczny. 

Kompleks usytuowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultu-
ry i Nauki. Tworzące go budynki – muzeum (ok. 15  tys. m2) oraz teatr 
(10 tys. m2) będą połączone zadaszonym placem miejskim. W 2015 r. ma 
być gotowy projekt budowlany, a prace mają potrwać do 2020 r. W ten 
sposób władze miasta chcą stworzyć na placu Defilad, który dziś jest 
przede wszystkim wielkim parkingiem, nowe centrum kulturalne. 

ROZWÓJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
W ciągu najbliższych lat miasto chce dalej modernizować tabory komunikacji 
miejskiej – wagony metra, autobusy, tramwaje oraz pociągi SKM. Na ten 
cel zarezerwowano 3,2 mld zł. Za kolejne 260 mln zł ma powstać 200 km 
ścieżek rowerowych w Warszawie i gminach ościennych. Miasto, by zachę-
cić warszawiaków do korzystania z komunikacji publicznej, planuje też dalej 
budować parkingi „Parkuj i jedź”. Na ten cel chce przeznaczyć 153 mln zł. 

REWITALIZACJA PRAGI (OK. 220 MLN ZŁ), DZIELNICA 
WISŁA (200 MLN) I NOWE CENTRUM (278,5 MLN ZŁ)
Do roku 2020 miasto chce zrewitalizować warszawską Pragę. Ta dzielnica do 
tej pory traktowana była po macoszemu. Teraz ma się to zmienić. Szczegó-
łowy program zostanie przyjęty prawdopodobnie jesienią. Ratusz w planach 
ma stworzenie nowego centrum miasta ograniczonego ul. Marszałkowską, 
Al.  Jerozolimskimi, Traktem Królewskim i ul. Królewską. W ramach tego 
projektu zmodernizowana ma zostać ulica Świętokrzyska oraz przeprowa-
dzona rewitalizacja placu Małachowskiego. Kolejne 200 mln zł przeznaczono 
na rozwój otoczenia Wisły. W planach jest m.in. budowa dalszego odcinka 
bulwarów nad rzeką oraz miasteczka wodnego na cyplu czerniakowskim.

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Trzy lata temu Muzeum Łazienki Królewskie rozpoczęło projekt rewitaliza-
cji stołecznego parku i jego zabudowań. W przyszłym roku ta inwestycja ma się 
zakończyć. Do końca 2013 r. projekt ten pochłonął ponad 50 mln zł. W latach 
2014–2015 przeznaczonych na ten cel zostanie kolejne 30 mln zł. W tym roku ma 
rozpocząć się realizacja Ogrodu XXI wieku wraz z podziemnym pawilonem. Na 
terenie niezagospodarowanego obszaru Łazienek o powierzchni 2,5 ha powstaną 
łąka kwietna, plac zabaw dla dzieci i przestrzeń rodzinna. Pod powierzchnią ogrodu 
schowany zostanie pawilon o powierzchni 1800 m2 przestrzeni wystawowej. 

Prace mają się zakończyć w 2020 r., a środki na realizację projektu pocho-
dzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funduszy eu-
ropejskich. Muzeum liczy też na wsparcie Funduszu Ochrony Środowiska. 

To tylko cześć inwestycji w stolicy, bo prężnie działają także inwestorzy prywat-
ni. Powstają galerie handlowe, obiekty rekreacyjne i nowe osiedla, rewitalizo-
wane są zabytki pozostające w rękach prywatnych. Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, wykorzystując nowoczesne technologie, buduje kompleks sporto-
wy (szklana elewacja z 1760 m2 baterii słonecznych), PKO BP planuje rewi-
talizację rotundy, uwzględniającą oddanie części przestrzeni warszawianom, 
RWE Stoen Operator do 2019 r. chce wydać ponad 1,6 mld zł na realizację 
projektu inteligentnej sieci energetycznej w Warszawie, m.in. na montaż inte-
ligentnych liczników zużycia energii. Miasto dynamicznie się rozwija i wszystko 
wskazuje na to, że w najbliższych latach to się nie zmieni. ■

DO ROKU 2020 MIASTO CHCE 
ZREWITALIZOWAĆ WARSZAWSKĄ PRAGĘ. 

TA DZIELNICA DO TEJ PORY TRAKTOWANA 
BYŁA PO MACOSZEMU. TERAZ MA SIĘ 

TO ZMIENIĆ. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 
ZOSTANIE PRZYJĘTY PRAWDOPODOBNIE 

JESIENIĄ

BUDYNEK MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ 
TO KOLEJNA WARSZAWSKA INWESTYCJA, 

KTÓRA WCIĄŻ WIDNIEJE JEDYNIE  
NA PAPIERZE


