


Granaria to wyjątkowe przedsięwzięcie, które łączy potrzeby nowoczesnego, europejskiego miasta z jednoczesnym 
poszanowaniem jego dziedzictwa i bogatej historii. To całościowy koncept miejski, w ramach którego powstaną apartamenty, 

punkty usługowe i handlowe, parking podziemny oraz nowoczesny hotel z licznymi salami konferencyjnymi. Całość projektu 
zwieńczy ogólnodostępny plac miejski oraz nowa kładka dla pieszych, która połączy go z centrum miasta.

Nazwa inwestycji nawiązuje do łacińskiego słowa oznaczającego spichlerz. To właśnie w tym miejscu już ponad 600 lat 
temu pojawiły się pierwsze spichlerze, których w momencie największego rozkwitu było aż 340. Niestety, zmieniające się 

potrzeby handlu i burzliwa historia miasta sprawiły, że Wyspa Spichrzów, będąca przez lata sercem gospodarczym  
jednego z najważniejszych portów w Europie, stała się miejscem zapomnianym i opuszczonym. 

Granaria, zaprojektowana zgodnie z duchem Nowego Urbanizmu, to powrót do klasycznej konstrukcji przestrzeni miejskiej, 
w oparciu o lokalną historię, klimat, ekologię, przemieszanie funkcji oraz tradycję budowlaną. Projekt zakłada zachowanie 

pozostałości historycznych spichlerzy, tworząc jednocześnie nową przestrzeń z bogatą ofertą przeznaczoną zarówno dla 
mieszkańców, jak i dla osób odwiedzających miasto. Dzięki temu Wyspa Spichrzów odzyska swoją dawną świetność znaną  

z czasów hanzeatyckich i będzie zachwycającą wizytówką Gdańska, a serce miasta znowu zacznie tętnić życiem. 
 

Granaria is a unique undertaking that combines the needs of a modern European city while respecting its heritage  
and rich history. It is a comprehensive urban concept, which will include apartments, commercial and service facilities,  

an underground parking garage and a modern hotel with numerous conference rooms. The project will be  
completed by a public square and a new pedestrian bridge connecting it with the city centre.

The name of the investment refers to the Latin word for the granary, as well as to the official name of one of the former 
districts of Gdańsk. It was here that the first granaries appeared more than 600 years ago, with as many as 340  

of them at the peak of their greatest splendour.  Unfortunately, the changing needs of trade and the turbulent history  
of the city have made Wyspa Spichrzów (Granary Island), for years the economic centre of one  

wof the most important ports in Europe, a forgotten and abandoned place. 

Designed in the spirit of New Urbanism, Granaria is a return to the classic structure of urban space, based on local history, 
atmosphere, ecology, functional mix and building tradition. The project aims to preserve the remains of the historical 

granaries and, at the same time, create a new space with a rich offering for both the city’s residents and visitors. 
As a result, Wyspa Spichrzów will regain its former glory from Hanseatic times and will become a stunning  

showpiece of Gdańsk, and the heart of the city will once again be teeming with life.

O PROJEKCIE 
ABOUT THE PROJECT

Apartamenty w sercu starego miasta z widokiem na marinę 
Apartments in the heart of the old town, overlooking the marina

ZACUMUJ NA LATA / A HAVEN FOR YEARS
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Hanza, czyli związek handlowy miast, powstała w połowie XIII wieku, a już w XIV 
wieku do Hanzy przystąpiły polskie miasta takie jak Gdańsk, Szczecin, Królewiec 

czy Elbląg. Gdańsk był największym z miast hanzeatyckich tej części Europy – 
dzięki korzystnemu położeniu na przecięciu szlaków handlowych oraz w ujściu 

Wisły, stał się jednym z najważniejszych europejskich portów. Natomiast Wyspa 
Spichrzów była największym magazynem, gdzie w spichlerzach przechowywano 

np. zboże przywożone do Gdańska przez polskich flisaków, chmiel, drewno, 
konopie, len, wosk, sukno i wiele innych, często luksusowych towarów. Handel 

kwitł, miasto się rozwijało i bogaciło wraz ze swoimi mieszkańcami.  
 

The Hanseatic League, an alliance of cities, was established in the middle of the 
13th century, and as early as in the 14th century, Polish cities such as Gdańsk, 

Szczecin, Królewiec and Elbląg joined the Hanseatic League. Gdańsk was the 
largest Hanseatic city in this part of Europe and thanks to its favourable location at 
the intersection of trade routes and the mouth of the Vistula River, it became one of 
the most important European ports. Wyspa Spichrzów was the largest warehouse, 

where grain imported to Gdańsk by Polish raftsmen, hops, wood, hemp, flax, 
wax, cloth and many other items, often including luxurious goods, were stored in 

granaries. Trade flourished, the city developed and, together with 
its inhabitants, became richer. 

HISTORIA WYSPY SPICHRZÓW 
HISTORY OF WYSPA SPICHRZÓW

Widok na Wyspę Spichrzów od strony Długiego Pobrzeża 
View of Wyspa Spichrzów from the side of Długie Pobrzeże (Long Coast)

GDAŃSK 1935 R. / GDAŃSK IN 1935
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Granaria zlokalizowana jest na Wyspie Spichrzów – w samym sercu Gdańska. 
Wszystkie najważniejsze atrakcje miasta znajdują się w odległości zaledwie 
kilku minut spacerem. Takie położenie sprawia, że mieszkańcy Granarii będą 
mogli korzystać ze wszystkiego, co ma do zaoferowania miasto – licznych 
restauracji, kawiarni, kin, muzeów, teatrów czy sklepów, bez długich dojazdów 
czy stania w korkach. Marina Gdańsk, położona tuż obok, to wymarzone 
miejsce dla realizowania pasji związanych z żeglowaniem i sportami wodnymi, 
a także możliwość podziwiania fantastycznych prezentacji flotylli jachtów 
przypływających na regaty. To nowy standard i zupełnie nowa  
jakość życia w Gdańsku.

Przystanki autobusowe i tramwajowe w sąsiedztwie Wyspy Spichrzów 
zapewniają bezproblemowe i szybkie połączenia z pozostałymi częściami 
miasta. Dojazd do najważniejszych punktów komunikacyjnych  
łączących Gdańsk z innymi miastami zajmuje odpowiednio: 

Dworzec kolejowy – 6 min
Stacja SKM Gdańsk Śródmieście – 5 min
Lotnisko Gdańsk – 22 min 

Granaria is located on Wyspa Spichrzów, at the heart of Gdańsk. All of the 
city’s main attractions are just a few minutes’ walk away. This location means 
that Granaria residents will be able to enjoy everything the city has to offer, 
such as numerous restaurants, cafés, cinemas, museums, theatres and shops, 
without long commutes or traffic jams. Located right next door, Marina Gdańsk 
is an ideal place to pursue a passion for sailing and water sports and provides 
the opportunity to admire fantastic displays of a fleet of yachts sailing to the 
regatta. It is a new standard and a completely new quality of life in Gdańsk.

Bus and tram stops in the vicinity of Wyspa Spichrzów ensure easy and fast 
connections with other parts of the city. The most important communication 
points that connect Gdańsk with other cities are accessible by road at the 
following locations: 

Railway station – 6 minutes
SKM Gdańsk Śródmieście station – 5 minutes
Gdańsk Airport – 22 minutes

BAZYLIKA MARIACKA WNMP 
ST. MARY’S BASILICA

FONTANNA NEPTUNA 
NEPTUNE’S FOUNTAIN

MUZEUM NARODOWE 
NATIONAL MUSEUM 

NARODOWE MUZEUM MORSKIE 
NATIONAL MARITIME MUSEUM 

ŻURAW, ODDZ. NMM 
THE CRANE, BRANCH OF THE 
NATIONAL MARITIME MUSEUM

KŁADKA ŚW. DUCHA 
HOLY SPIRIT FOOTBRIDGE

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ 
MUSEUM OF THE SECOND 
WORLD WAR

TEATR 
THEATER

KINO 
CINEMA

RESTAURACJA 
RESTAURANT 7
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WYSPA SPICHRZÓW 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

I ETAP II ETAP
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Projekt mieszkaniowy w sercu miasta Gdańska 
A residential project in the heart of the city of Gdańsk

GRANARIA / GRANARIA
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136 apartamentów tuż nad Motławą 
136 apartments right by the Motława river

I ETAP PROJEKTU / THE FIRST STAGE OF THE PROJECT

W pierwszym etapie inwestycji powstają budynki apartamentowe, 
zaprojektowane przez Studio Architektoniczne Kwadrat, w których 

zlokalizowanych będzie 136 przestronnych apartamentów  
z wyjątkowym widokiem na Długie Pobrzeże, Żurawia i Motławę.  

Parter każdego budynku wypełnią punkty usługowo-handlowe, a z myślą 
o komforcie życia mieszkańców powstaje Kładka św. Ducha, która ułatwi 

bezpośrednią komunikację między Wyspą a Starym Miastem. 

Zwieńczeniem tego etapu jest budowa nowoczesnego hotelu, według 
projektu światowej klasy pracowni architektonicznej RKW z Düsseldorfu. 
240 pokoi, sale konferencyjne, restauracje i punkty usługowo-handlowe 

zapewnią najwyższy komfort gościom przybywającym do Gdańska  
w celach turystycznych czy biznesowych. Z ulokowanego na 30 metrach 

tarasu widokowego będą oni mogli podziwiać piękno gdańskiej starówki, 
ujścia Motławy i jachtów zacumowanych w marinie. 

Równocześnie prowadzone są prace mające na celu usprawnienie 
komunikacji wewnątrz wyspy – przebudowa mostu Stągiewnego, 

modernizacja układu drogowego oraz budowa dwupoziomowego 
podziemnego parkingu pod budynkami. 

 
In the first stage of the project, apartment buildings will be constructed, 

designed by Studio Architektoniczne Kwadrat, in which 136 spacious 
apartments with a unique view of Długie Pobrzeże, the Crane and 

Motława will be located. The ground floor of each building will be filled 
with commercial and service facilities, and with a view to improve the 

residents’ well-being, the Holy Spirit footbridge is being built, which will 
facilitate direct communication between the island and the Old Town. 

The culmination of this stage is the construction of a modern hotel, 
designed by the world-class architectural studio RKW from Düsseldorf.  

A total of 240 rooms, conference rooms, restaurants and service and 
trade facilities will provide the highest comfort to guests coming  

to Gdańsk for tourism or business purposes. From the viewing terrace, 
located 30 metres up, they will be able to admire the beauty  

of Gdańsk’s Old Town, the mouth of the Motława River  
and yachts moored in the marina. 

At the same time, works are being carried out to improve communication 
within the island, such as reconstruction of the Stągiewny Bridge, 

modernisation of the road system and construction of a two-storey 
underground parking garage beneath the buildings.

I ETAP / THE FIRST STAGE

13



W drugim etapie inwestycji powstaną budynki apartamentowe 
zlokalizowane w kwartale między ulicą Pożarniczą a Basztową, według 

projektu pracowni Mąka Sojka Architekci. Zarówno sama architektura, 
jak i sposób wykończenia budynków piękną czerwoną cegłą, 

bezpośrednio nawiązują do stylu, w jakim budowane były historyczne 
spichlerze. Ponad 500 mieszkań o zróżnicowanym metrażu spełnia 
najwyższe standardy jakościowe i estetyczne, a jednocześnie daje 

przyszłym mieszkańcom możliwość szerokiego wyboru. 

Dopełnieniem tej fazy inwestycji jest przebudowa mariny  
i zwiększenie liczby miejsc do cumowania jachtów, które dzięki 

przekształceniu mostu Stągiewnego w most zwodzony będą mogły 
swobodnie poruszać się po Motławie i okolicach wyspy. 

 
In the second stage of the investment, apartment buildings  

will be constructed, located in the quarter between Pożarnicza  
and Basztowa streets, according to the design by Mąka Sojka Architekci. 

Both the architecture itself and the way in which the buildings  
are to be finished with beautiful red brick directly reflect the style in 

which the historical granaries were built. More than 500 apartments  
of various sizes will fulfil the highest quality and aesthetic standards,  

and at the same time offer a wide choice to future residents. 

This phase of the investment is complemented by the reconstruction of the 
marina and an increase in the number of berths for yachts, which will be 
able to move freely around Motława and the vicinity of the island thanks 

to the transformation of the Stągiewny Bridge into a drawbridge.

II ETAP / THE SECOND STAGE

Ponad 500 mieszkań z mnogością punktów usługowych niezbędnych mieszkańcom 
500 flats with a multitude of service points required by the residents

II ETAP PROJEKTU / THE SECOND STAGE OF THE PROJECT
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Rzuty przykładowych mieszkań 
Projections and arrangement of sample flats

II ETAP PROJEKTU / THE SECOND STAGE OF THE PROJECT

4 POKOJE / 4 ROOMS

3 POKOJE / 3 ROOMS1 POKÓJ / 1 ROOM

2 POKOJE / 2 ROOMS
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Apartamenty w sercu starego miasta z widokiem na marinę 
Apartments in the heart of the old town, overlooking the marina

II ETAP PROJEKTU / THE SECOND STAGE OF THE PROJECT
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VIEW FROM STAGIEWNY BRIDGE

Apartamenty w sercu starego miasta z widokiem na marinę 
Apartments in the heart of the old town, overlooking the marina

II ETAP PROJEKTU / THE SECOND STAGE OF THE PROJECT
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Granaria oferuje swoim mieszkańcom zupełnie nową jakość życia 
wynikającą z unikalnego połączenia zalet związanych  

z mieszkaniem w ścisłym centrum dużego miasta i jednocześnie  
w enklawie spokoju, w której płynnie przenikają się nowoczesność  

z elementami historycznymi. Mieszkańcy będą mieli do swojej  
dyspozycji wewnętrze patio wypełnione zielenią i starannie 

zaaranżowanymi miejscami do wspólnego wypoczynku.  
Koncept kawiarniano-restauracyjny, zlokalizowany na parterze,  

wraz z licznymi punktami usługowo-handlowymi wznoszą  
komfort codziennego życia na nowy poziom. 

Jednocześnie mieszkańcy Granarii będą mogli korzystać  
z wszystkiego, co ma do zaoferowania duże miasto. 

W myśl Nowego Urbanizmu nowo powstające przestrzenie miejskie 
powinny łączyć funkcje mieszkalne, usługowe i rekreacyjne po to, aby  

w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania móc pracować, 
robić zakupy, pójść do lekarza czy spędzać czas wolny, 

korzystając z oferty kulturalnej. Dodatkowo ta przestrzeń  
powinna być atrakcyjna wizualnie, przyjazna i bezpieczna. 

Taka właśnie jest Granaria na Wyspie Spichrzów. 
 

Granaria offers its inhabitants a completely new quality of life due to its 
unique combination – the advantages of living in the heart of a large 

city and, at the same time, in an enclave of peace where modernity and 
historical elements blend seamlessly. Residents will have at their disposal 

an internal patio filled with greenery and carefully arranged places to 
relax together. The café and restaurant concept, located on the ground 

floor, together with numerous service and commercial facilities, take 
everyday life to a new level. At the same time, the residents of Granaria 

will be able to benefit from everything a large city has to offer. 

According to New Urbanism, newly created urban spaces should 
combine residential, service and recreational functions in order for 

people to be able to work, shop and spend leisure time in the closest 
vicinity of their place of residence, taking advantage of the cultural offer 

or going to the doctor. In addition, this space should be  
visually attractive, user-friendly and safe. 

This is just what Granaria on Wyspa Spichrzów is like.

UDOGODNIENIA / FACILITIES 

Punkty usługowe i restauracyjne w trosce o komfort mieszkańców zostaną  
w pełni zabudowane sufitem zapewniającym maksymalne wyciszenie budynków 
Service and recreation points: for the comfort of the residents, they will be fully 
enclosed with ceilings, ensuring maximum silencing of the buildings

II ETAP PROJEKTU / THE SECOND STAGE OF THE PROJECT
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Wewnętrze patio wypełnione zielenią 
An internal patio filled with greenery

II ETAP PROJEKTU / THE SECOND STAGE OF THE PROJECT
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CELE PUBLICZNE / PUBLIC MISSION

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców  
Gdańska i turystów, projekt Granaria zakłada także inwestycje  

w przestrzenie publiczne, w ramach których zrealizowane 
zostaną obiekty ogólnodostępne i służące miastu:

1. Remont zewnętrznych ulic Wyspy Spichrzów  
(Chmielnej, Pożarniczej i Motławskiej),  

pieszego deptaku przy nadbrzeżu oraz przebudowa 
skrzyżowania Podwala Przedmiejskiego z ulicą Chmielną

 
2. Przebudowa Długiego Pobrzeża

 
3. Przebudowa mostu Stągiewnego na most zwodzony

 
4. Budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych łączącej 

północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem
 

5. Budowa południowej mariny z dodatkowymi  
miejscami na cumowanie jachtów 

In order to meet the needs of Gdańsk residents and tourists, the 
Granaria project also involves investment in public spaces, within 

which public facilities will be constructed and used by the city:

1. Renovation of the external streets of Wyspa Spichrzów 
(Chmielna, Pożarnicza and Motławska), the pedestrian 

promenade at the waterfront and reconstruction 
of the crossing of Podwale Przedmiejskie and Chmielna street

 
2. Reconstruction of Długie Pobrzeże

 
3. Transformation of Stągiewny Bridge into a drawbridge

 
4. Construction of a public footbridge connecting the northern  

tip of Wyspa Spichrzów with Długie Pobrzeże
 

5. Construction of a southern marina with  
additional berthing spaces for yachts

Kładka św. Ducha 
Holy Spirit footbridge 27



AUTORZY PROJEKTU II ETAPU GRANARII 
AUTHORS OF THE PROJECT  

FOR THE SECOND STAGE OF GRANARIA

AUTORZY KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 
CAŁEGO PROJEKTU GRANARIA 

AUTHORS OF THE ARCHITECTURAL CONCEPT  
FOR THE ENTIRE GRANARIA PROJECT

AUTORZY PROJEKTU  
I ETAPU GRANARII 

AUTHORS OF THE PROJECT  
FOR THE FIRST STAGE OF GRANARIA
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IMMOBEL POLAND:
 

IMMOBEL jest największym graczem na liście belgijskich deweloperów. Od momentu powstania – w 1863 roku,  
od ponad 150 lat grupa rozwija i sprzedaje innowacyjne projekty miejskie, w pełni dostosowane do aktualnych  

potrzeb miast i ich mieszkańców. Dzięki odważnej strategii i utalentowanemu zespołowi liczącemu stu pracowników, firmie 
udało się rozwinąć swoją działalność na arenie międzynarodowej – w Wielkim Księstwie Luksemburga, Polsce i Francji.  

Łączny metraż portfolio firmy wciąż się rozwija i wynosi obecnie 850 000 m², o rynkowej wartości ponad 500 mln EUR,  
ustanawiając Immobel liderem branży deweloperskiej. Działająca od 2011 roku na rynku polskim firma zasłynęła 
rewitalizacją poznańskiego Okrąglaka, obecnie kończy prace przy projekcie zabytkowego warszawskiego Cedetu 
– budynku dawnego Smyka, i przygotowuje się do realizacji nowoczesnego wieżowca biurowego – Central Point,  

który będzie usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Z kolei w Gdańsku  
z sukcesem prowadzi wielofunkcyjną inwestycję Granaria, zlokalizowaną na Wyspie Spichrzów.

IMMOBEL is the largest listed Belgian property developer. Ever since it was founded in 1863, the Group has developed and 
marketed innovative urban projects in response to the needs of cities and their inhabitants. Thanks to its bold strategy and  

a talented workforce IMMOBEL successfully expanded internationally to the Grand Duchy of Luxembourg, Poland and France.  
Its portfolio now totals more than 800,000 m² under development and the Group has a market capitalisation of more than 

550 MEUR, establishing its position as a market leader. The company - operating in Poland since 2011, is famous for 
refurbishing the Okrąglak in Poznań, currently finishing works at the historical CEDET in Warsaw – the old Smyk building and 

is preparing to build a modern office skyscraper called Central Point, which will be located at the junction of Świętokrzyska 
and Marszałkowska streets. In Gdańsk, the company is successfully operating a multi-functional investment  

called Granaria, located on the Granary Island. 
 
 
 

MULTIBUD:
 

MULTIBUD jest firmą znaną w branży usług inwestycyjno-budowlanych od kilkunastu lat, a operującą  
na rynku w formie spółki jawnej i/lub działalności gospodarczej prowadzonej przez Wojciecha Ciurzyńskiego oraz 

członków rodziny. Wojciech Ciurzyński, jako aktywny budowniczy, od szeregu lat jest zaangażowany kapitałowo w projekty 
deweloperskie w Warszawie realizowane z partnerami we Włochach, na Ochocie, na Mokotowie oraz na Żoliborzu. Łączna 

wartość tych projektów przekracza 50 mln PLN. MULTIBUD W. Ciurzyński jest firmą zarejestrowaną w 2011 roku z intencją 
działania na wielką skalę poprzez stworzenie wehikułu inwestycyjnego z portfelem znacznych projektów deweloperskich 

pozyskanych do realizacji w dostatecznie silnych konfiguracjach partnerskich oraz w interesujących lokalizacjach w Polsce.

The MULTIBUD company has been known in the investment and construction services industry for several years. It operates 
a market in the form of a registered partnership (Polish: spółka jawna) and / or business activities conducted by Wojciech 
Ciurzyński and the Ciurzyński family members. A very active developer Wojciech Ciurzyński has been involved financially 
in the development of projects implemented in Warsaw for many years. He has developed with his partners in the capital 

quarters as Włochy, Ochota, Mokotów and Żoliborz. The total value of mentioned projects exceeds 50 m PLN. 
The MULTIBUD W. Ciurzyński company was registered in 2011 with the intention of a large-scale action by creating  

an investment vehicle with a portfolio of significant development projects acquired to be implemented 
in sufficiently strong partnerships configurations in interesting locations in Poland.

KONSORCJUM / CONSORTIUM
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