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Rozvoj nádražní oblasti v Sopotech, Polsko  

POPIS  

Sektor Dopravní infrastruktura – železniční stanice a revitalizace oblasti města 

Místo Město Sopoty, Polsko 

Zadavatel Obecní úřad města Sopoty (Město) 

Koncesionář Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A. (BGI) 

Souvislosti Cílem projektu je revitalizace oblasti železniční stanice v Sopotech, přestavba dopravního 
systému a vytvoření funkčního městského prostoru. Jedná se o rozvojovou plochu o 
rozloze více než 17 000 m2 nacházející se mezi ulicemi Podjazd, Kościuszki a Kolejowa. 
Projekt zahrnuje výstavbu komplexu budov včetně nového nádraží, obchodního centra a 
služeb, kanceláří a hotelu. Kromě toho projekt zahrnoval výstavbu podzemního parkoviště 
(250 parkovacích míst), nadzemního parkoviště (50 parkovacích míst) a modernizaci 
dopravního systému s cílem vytvořit integrovaný dopravní uzel v oblasti nádraží. 
V září 2009 proběhlo dotazníkové šetření. Obyvatelé Sopot a okolí (571) a turisté (506) 
byli dotazováni, co by se mělo na pozemcích v blízkosti nádraží vybudovat. Nejčastější 
odpovědí bylo parkoviště. 
V září 2010 uzavřelo město Sopoty předběžnou kupní smlouvu a předběžnou směnnou 
smlouvu se společností PKP S.A. (PKP | Polskie Koleje Państwowe, mateřská společnost 
celé skupiny, národní správce infrastruktury a železniční dopravce). S podporou 
konzultantů, architektů a urbanistů byla vybrána ve výběrovém řízení společnost BGI v 
srpnu 2011. 

Popis  Projekt spočívá v návrhu, financování a výstavbě určitých zařízení v oblasti železniční 
stanice Sopoty a přilehlých oblastí, spolu s kompletním vybavením, se současným řešením 
dopravních problémů v oblasti prostřednictvím výstavby podzemních a nadzemních 
parkovišť a následnou komplexní údržbou a správou těchto zařízení v souladu s jejich 
účelem po dobu uvedenou ve smlouvě. 
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 Průběh projektu byl následující: 
• Město získalo majetek od společnosti PKP; 
• Město prodalo nemovitost soukromému partnerovi; 
• soukromý partner zajistil financování; 
• soukromý partner provedl výstavbu a revitalizaci;  
• soukromý partner převedl vlastnictví nové železniční stanice na PKP; 
• soukromý partner provozuje a spravuje jim vlastněný majetek. 

PROJEKT  

Typ DBFMO  

CAPEX 113,4 milionů PLN (585 milionů Kč) 

Aktuální stav Výstavba je dokončena, probíhá provoz a správa. 

Délka smlouvy 12 let 

Povolení, pozemky, 
aktiva 

Až do roku 2013 byly pozemky ve vlastnictví Města a ministerstva financí. Pozemky ve 
vlastnictví státu užívala na základě práva trvalého užívání společnost PKP. 
PKP převedla právo trvalého užívání pozemku na Město za tržní cenu. Soukromý partner 
zaplatil Městu a PKP za převod vlastnického práva k pozemků určitou částku zvlášť. Jednou 
z podmínek smlouvy byl převod vlastnictví nové železniční stanice po jejím vybudování 
zpět na PKP.  
Po ukončení smlouvy si soukromý partner ponechá vlastnictví nemovitostí získaných na 
základě koncesní smlouvy, s výjimkou vlastnictví prostor nové železniční stanice. 
Soukromý partner je odpovědný za získání všech pravomocných rozhodnutí vyžadovaných 
zákonem. 

FINANCE  

Platební mechanismus Příjmy z nájmů a poplatků za užívání. Soukromý partner má právo získat prospěch z 
projektu v podobě příjmů za poskytování komerčních služeb (obchodní centrum a hotel) 
a z budoucího prodeje těchto nemovitostí. To však nezahrnuje dopravní systém a 
železniční stanici PKP. 

Soukromý partner nese rizika projektování, výstavby, financování, poptávky po službách 
poskytovaných v komerční části projektu (včetně budoucích podmínek prodeje 
nemovitostí) a dostupnosti z hlediska investic pro veřejné účely.  

Investor Bałtycka Grupa Inwestycyjna 

Financování 113,4 milionů PLN (585 milionů Kč) 

• 18 % | Soukromý kapitál: 20,5 mil. PLN 
• 45 % | Komerční úvěr: 51 mil. PLN 
• 37 % | JESSICA: 41,9 mil. PLN nízkoúročeného úvěru z prostředků iniciativy JESSICA, 

které byly k dispozici v rámci ROP Pomořské vojvodství na období 2007–2013. 
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SCHÉMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MILNÍKY 2010: Zahájení řízení 
2012: Podpis smlouvy 
2016: Finanční uzávěrka 
2024: Expirace smlouvy 

KONKTAKTY  

Investor Bałtycka Grupa Inwestycyjna 

Koncesionář Bałtycka Grupa Inwestycyjna 

Veřejný zadavatel Město Sopoty, e: strategia@sopot.pl, t: +48 58 52 13 796  

ODKAZY  

Zdroje https://docplayer.pl/5466613-Rewitalizacja-terenow-dworca-pkp-w-sopocie-oraz-sasiadujacych-z-nim-
terenow-przy-udziale-partnera-prywatnego.html 

https://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2017/nominacje/zagospodarowanie-
terenow-dworca-pkp-w-sopocie,91884.html 

https://www.ppp.gov.pl/zagospodarowanie-terenow-dworca-pkp-w-sopocie-z-udzialem-podmiotow-
prywatnych-/  
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