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HOTEL NA TARGU WÊGLOWYM

W Gdañsku, w miejscu gdzie obecnie znajduje siê budynek LOT, planuje siê powstanie kompleksu us³ugowo-hotelowego. Pawe³ Adamowicz - prezydent Gdañska, Jerzy Gajewski - prezes zarz¹du firmy Nederpol Development & Investment S.A. oraz Zbigniew Lesiecki - wiceprezes Zarz¹du Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. podpisali w tej sprawie list intencyjny.
Nieznany jest jeszcze wygl¹d
przysz³ego hotelu. Koszt przedsiêwziêcia szacuje siê wstêpnie na 6080 milionów dolarów. Kompleks
powstanie na dzia³kach nale¿¹cych
do PLL LOT oraz gminy. LOT jest
u¿ytkownikiem wieczystym dwóch
dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 2730
metrów kwadratowych przy Wa³ach Jagielloñskich oraz w³acicielem budynku o
powierzchni 1480
metrów kwadratowych, znajduj¹cym siê na tych
dzia³kach. Do
gminy nale¿y obszar o powierzchni oko³o 2750 metrów kwadratowych na Targu
Wêglowym, w
bezporednim s¹siedztwie dzia³ek LOT.
Jedn¹ z najw³aciwszych form
wspó³pracy miasta z inwestorami
jest - w przekonaniu obecnego Zarz¹du Miasta - podpisywanie listów
intencyjnych, a nastêpnie, po przygotowaniu okrelonego projektu inwestycyjnego, powo³ywanie spó³ek
z zainteresowanymi podmiotami.
List intencyjny, poza wstêpnymi
warunkami wspó³pracy stron, stwa-

rza inwestorowi mo¿liwoæ przeprowadzenia szczegó³owych prac studialnych dotycz¹cych technicznych
aspektów lokalizacji, a tak¿e badañ
marketingowych. Pozwala te¿ na
opracowanie programu funkcjonalno-u¿ytkowego i koncepcji urbanistycznej. Taka forma u³atwia w³a-

dzom kontrolê nad planowan¹ inwestycj¹, jest wiêc korzystniejsza
ni¿ zwyk³a sprzeda¿ gruntów czy
natychmiastowe zawi¹zywanie
spó³ki. W³adze Gdañska chc¹ bowiem ustrzec siê takich b³êdów, jak
choæby przyst¹pienie gminy w 1997
roku do spó³ki Genesis Hotels
Gdañsk. Jej powstanie nie tylko nie
doprowadzi³o do wybudowania na
Wyspie Spichrzów hotelu, ale zro-

dzi³o - na skutek braku w³aciwego sprawdzenia inwestora - mnóstwo komplikacji o charakterze w³asnociowo-prawnym, a ich rozwi¹zywanie trwa do dzisiaj.
List intencyjny podpisany przez
w³adze miasta z Nederpolem i PLL
LOT jest ju¿ drugim w ci¹gu ostatnich szeciu miesiêcy.
Podobny dokument
prezydent Gdañska
Pawe³ Adamowicz
podpisa³ 5 padziernika 2000 roku z przedstawicielami znanego
holenderskiego inwestora ING Real Estate. Dotyczy³ on wyra¿enia woli wspó³pracy przy realizacji projektu wielofunkcyjnego centrum na terenie
pomiêdzy ulicami:
Wa³y Jagielloñskie,
Hucisko, 3 Maja, Armii Krajowej i Okopow¹. Bêdzie to,
obok planowanej zabudowy terenów
postoczniowych, kolejna wa¿na inwestycja rozpoczynaj¹ca tworzenie
ródmiecia metropolii nadba³tyckiej.
Jej projekt uwzglêdniaæ powinien
funkcje handlowe, biurowe, mieszkaniowe, hotelowe, konferencyjne i rozrywkowe, a ca³oæ musi oczywicie
harmonizowaæ z zabytkow¹ czêci¹
Gdañska.
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