4

DOMY WIELORODZINNE
ZAMIAST HURTOWNI
Osiedle domów wielorodzinnych o kameralnej zabudowie powstanie na 5 hektarach przy ulicy Czarny Dwór 10, w miejscu
gdzie wczeÊniej planowano budow´ hurtowni Makro Cash
and Carry. Przedstawiciele firmy zapowiedzieli te˝ rezygnacj´
z wszelkich roszczeƒ wzgl´dem miasta z tytu∏u odszkodowania za poniesione straty. Tym samym zakoƒczy∏a si´ historia
sporu, którego poczàtki si´gajà jeszcze 1994 roku.

W

∏adze miasta, Makro Cash and
Carry Poland oraz sopocka spó∏ka akcyjna Invest Komfort zawar∏y
trójstronne porozumienie okreÊlajàce
przysz∏oÊç terenu, na którym jeszcze
niedawno planowano budow´ megahurtowni. Invest Komfort naby∏ od
Makro wzbudzajàcy kontrowersje obszar, co spowodowa∏o odstàpienie
MC&C od ˝àdaƒ jakichkolwiek odszkodowaƒ ze strony miasta. „To
z pewnoÊcià lepszy interes ni˝ perspektywa ciàgnàcego si´ latami procesu sàdowego” – stwierdzi∏ w Gdaƒsku
Edouard Renders, prezes Makro Cash
and Carry Poland SA. Z kolei reprezentanci Invest Komfortu poinformowali, ˝e na kupionym przez siebie terenie przy Czarnym Dworze 10, zgodnie z zatwierdzonym w lutym 2000
roku przez Rad´ Miasta Gdaƒska nowym lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego, ich firma wybuduje osiedle domów wielorodzinnych. Tomasz Kaniewski z Invest
Komfortu zapewni∏, ˝e „pod klucz”
oddanych zostanie kilkaset mieszkaƒ,
a w sàsiedztwie kompleksu mieszkaniowego powstanie zaledwie jeden
obiekt handlowo-us∏ugowy na powierzchni nie przekraczajàcej 1,5 tysiàca metrów kwadratowych, a wi´c
nie wi´kszej ni˝ powierzchnia osiedlowego supersamu, mieszczàcy poza
placówkami handlowymi m.in. poczt´, pizzeri´ oraz punkty rekreacyjno-sportowe. Projektantem osiedla jest
Studio Architektoniczne Kwadrat
z Gdyni.

Dzia∏k´ przy ulicy Czarny Dwór
10, gdzie powstaç mia∏a megahurtownia, firma Makro Cash and Carry Poland SA kupi∏a w 1994 roku od likwidatora Gdaƒskiego Przedsi´biorstwa
Budownictwa. W marcu 1995 roku
w∏adze Gdaƒska wyda∏y decyzj´ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a 1 kwietnia 1996 roku
wydane zosta∏o przez miasto, z upowa˝nienia wojewody gdaƒskiego, pozwolenie na budow´. 3 grudnia 1996
roku Naczelny Sàd Administracyjny
uchyli∏ obie decyzje z uwagi na ich
niezgodnoÊç z zapisami obowiàzujàcych wówczas miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto teren, na którym powstaç
mia∏a megahurtownia po∏o˝ony by∏
w strefie ochronnej uj´ç wody „Czarny Dwór”. Przeciwko budowie hur-

towni protestowa∏y te˝ od samego poczàtku organizacje ekologiczne i stowarzyszenia kupieckie.
W kwietniu 1997 roku Rada Miasta
Gdaƒska podj´∏a uchwa∏´ o przystàpieniu do sporzàdzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu o ∏àcznej
powierzchni 5,41 ha przy ulicy Czarny Dwór 10. Obecny Zarzàd Miasta
Gdaƒska rozpoczynajàc w 1998 roku
prace nad nowym planem zweryfikowa∏ dotychczasowe poglàdy na sposób
zagospodarowania kontrowersyjnego
obszaru uwzgl´dniajàc spo∏eczne protesty. Najwa˝niejszà decyzjà by∏o
wprowadzenie zapisu o wykluczeniu
w nowym planie mo˝liwoÊci budowy
megahurtowni, hipermarketu lub supermarketu. Na obszarze tym ustanowiona zosta∏a strefa funkcjonalna
mieszkaniowo-us∏ugowa. Oprócz budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na terenie przy ulicy Czarny
Dwór 10, jak zak∏ada nowy plan, mo˝na realizowaç us∏ugi zwiàzane z takà
formà budownictwa, z preferencjà
us∏ug sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, a tak˝e z zakresu kultury, handlu detalicznego, gastronomii
i zdrowia. W projekcie planu znalaz∏
si´ równie˝ zapis, ˝e przynajmniej
jednà czwartà powierzchni terenów
niezabudowanych nale˝y przeznaczyç
pod zieleƒ.
Po zapoznaniu si´ ze stanowiskiem
Zarzàdu Miasta oraz majàc na uwadze
protesty spo∏eczne, na poczàtku 1999
roku spó∏ka Makro Cash and Carry
podj´∏a decyzj´ o sprzeda˝y dzia∏ki
przy ulicy Czarny Dwór 10. W lutym
2000 roku nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kontrowersyjnego terenu zosta∏ ostatecznie zatwierdzony przez Rad´ Miasta Gdaƒska. ■

