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SZEÆ PIÊTER
MANHATTANU
Na terenie dzisiejszego manhattanu we Wrzeszczu za dwa lata
powstanie nowe centrum handlowe. Prezydent Gdañska Pawe³
Adamowicz i wiceprezydent Ryszard Gruda podpisali w imieniu Zarz¹du Miasta porozumienie z Gdañskim Centrum Handlowym Manhattan" reprezentowanym przez prezesa Wojciecha Majchrzakowskiego oraz wiceprezesa Janusza Puchalskiego. Dotyczy ono przebudowy uk³adu drogowego.

Dokument dotyczy³ wspólnej realizacji i finansowania przebudowy
newralgicznego skrzy¿owania alei
Grunwaldzkiej z ulicami Jakowa
Dolina, Partyzantów, Dmowskiego i
Konopnickiej ³¹cznie z budow¹ tunelu dla pieszych pod al. Grunwaldzk¹. Planowany termin realizacji inwestycji wraz z przebudow¹ uk³adu
komunikacyjnego okrelono na lata
2002 - 2003.
Podpisanie porozumienia stanowi³o podstawê do wydania przez
Urz¹d Miejski w Gdañsku pozwolenia na budowê obiektu handlowego
na obszarze pomiêdzy ulicami Grunwaldzk¹, Jakow¹ Dolin¹, Partyzantów i Dmowskiego.
Nowy obiekt ma mieæ zwart¹, jednoprzestrzenn¹ zabudowê. Od strony al. Grunwaldzkiej bêdzie w nim
piêæ kondygnacji nadziemnych, natomiast od strony ulicy Pniewskiego jego wysokoæ wzronie do szeciu piêter. Na parterze budynku zaprojektowano obszerny hall z powierzchniami handlowymi. Na innych poziomach powstaæ maj¹ tak¿e obiekty handlowe i us³ugowe
m.in. solarium, salon fitness i gabinety odnowy oraz du¿y sklep spo¿ywczy. W centrum znajdzie siê
równie¿ podziemny dwupoziomowy
parking na 360 samochodów. Na
najwy¿szych piêtrach oprócz punk-

tów us³ugowych zaplanowano tak¿e biura. Górn¹ czêæ budynku urozmaic¹ ponadto dwa przeszklone patia, a na pi¹tej kondygnacji przewidziano obszerne, pe³ne zieleni tarasy. Wewn¹trz bêd¹ schody ruchome, a dodatkow¹ atrakcj¹ stanie siê
wodospad" o wysokoci kilku kondygnacji. Ca³kowita powierzchnia
wrzeszczañskiego centrum przekroczy 66 tysiêcy metrów kwadratowych, a jego kubatura wyniesie ponad 230 tysiêcy metrów szeciennych. Pracê w nowym obiekcie powinno znaleæ oko³o 600 osób.
Koszt budowy centrum kupcy oszacowali wstêpnie na oko³o 150 milionów z³otych.
Zabudowany teren w Gdañsku
Wrzeszczu, po³o¿ony pomiêdzy ulicami Jakowa Dolina, Grunwaldzka
i Partyzantów, Gdañskie Centrum
Handlowe MANHATTAN" naby³o
od miasta za 10 milionów z³otych

w grudniu 1997 roku. Teren z³o¿ony z czterech dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 22.390 metrów kwadratowych przeznaczony mia³ byæ, zgodnie z zawartym aktem notarialnym,
pod budowê centrum hadlowo-us³ugowo-administracyjnego.
W myl za³o¿eñ podpisanego porozumienia jego strony, miasto i kupcy z Manhattanu", zadeklarowa³y
wstêpny podzia³ zadañ. Szczegó³owy zakres prac oraz ich koszt zostan¹ okrelone w póniejszym terminie. Wiadomo ju¿ jednak, ¿e przebudowana ma byæ ulica Partyzantów, koñcowa czêæ ulicy Jakowa
Dolina bêdzie jednokierunkowa,
przeniesiony zostanie przystanek
tramwajowy, a pod alej¹ Grunwaldzk¹ powstanie przejcie podziemne z
funkcjami handlowymi. Nowa inwestycja drogowa zostanie, po ukoñczeniu, przekazana do eksploatacji
miastu.

