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Ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do wczeÊniejszych planów 28 sierpnia oddano do u˝ytku ca∏y
zmodernizowany fragment
leÊny ulicy S∏owackiego
o d∏ugoÊci 2,1 km. Prace na
tym odcinku, stanowiàce zarazem poczàtek I etapu
przebudowy ulicy, rozpocz´∏y si´ 11 sierpnia 1999 roku.
Budowa odcinka leÊnego
kosztowa∏a 21,8 mln z∏.
Koszt ca∏ej inwestycji szacuje si´ na oko∏o 300 milionów.
Nowa druga jezdnia na tym odcinku
zosta∏a oddana do u˝ytku 11 maja tego
roku, natomiast 28 sierpnia do eksploatacji przekazano zmodernizowanà
„starà” jezdni´.
Budowa odcinka leÊnego ulicy S∏owackiego wymaga∏a wyci´cia 3,1 ha lasu. Wycink´ rozpocz´to 28 grudnia
1998 roku. Odszkodowanie, które z tego tytu∏u miasto musia∏o zap∏aciç
przedsi´biorstwu Lasy Paƒstwowe,
wynios∏o 1,4 mln z∏otych.
Pod budow´ nowej jezdni wykonano
nasypy, do których zu˝yto 60 tysi´cy
metrów szeÊciennych ziemi. Wybudowano tak˝e dwukilometrowy odcinek
kana∏u deszczowego. U∏o˝ono ponadto
11 km kabli energetycznych, oÊwietleniowych i teletechnicznych; powsta∏y
2 trafostacje oraz 4 ekodukty umo˝liwiajàce zwierzynie leÊnej przejÊcie na
drugà stron´ ulicy. Najwi´kszy ekodukt o d∏ugoÊci 21,5 m i przekroju 3,5
x 4,5 m przeznaczony jest dla du˝ych
zwierzàt. Ogrodzenie trasy uniemo˝liwiaç b´dzie zwierz´tom przechodzenie
na drugà stron´ ulicy w innych miejscach.
Odcinek leÊny oÊwietlony jest 108
lampami, a ponadto wyposa˝ony zosta∏ w odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome oraz bariery energoch∏onne z odblaskami o ∏àcznej d∏ugoÊci 5,7 km, które zabezpieczajà przed
zjazdem pojazdów na jezdni´ prowadzàcà w przeciwnym kierunku.
Przebudowa ca∏ej liczàcej ponad 9
kilometrów d∏ugoÊci ulicy S∏owackiego
prowadzona jest z uwzgl´dnieniem
stopnia zagospodarowania terenów
przylegajàcych do ulicy oraz znaczenia
trasy dla uk∏adu komunikacyjnego

S∏owackiego
bli˝ej Europy

Gdaƒska. Modernizacja ka˝dego z odcinków wymaga ˝mudnych i czasoch∏onnych prac przygotowawczych.
W trakcie przebudowy odcinka leÊnego rozpocz´to przygotowania do modernizacji kolejnych odcinków, w tym
liczàcego 1,3 km odcinka prowadzàcego od dolnej granicy lasu do nasypu
by∏ej linii kolejowej Wrzeszcz – Kokoszki. Dokonano wykupu wi´kszoÊci
nieruchomoÊci prywatnych, których
po∏o˝enie uniemo˝liwi∏oby prowadzenie prac; znaleziono mieszkania dla
osób wykwaterowanych z budynków
komunalnych przeznaczonych do likwidacji oraz rozebrano wi´kszoÊç „przeszkadzajàcych” budynków i obiektów.
Przetarg na wybór wykonawcy tego odcinka zostanie og∏oszony w najbli˝szych dniach.
Prowadzone sà równie˝ dzia∏ania
dotyczàce odcinka od górnej granicy
lasu do ulicy Budowlanych. Projekt
budowlany jest aktualnie opracowywany, rozpocz´to te˝ dzia∏ania zwiàzane z wykupem terenu niezb´dnego dla
rozbudowy w´z∏a Matarnia. W wyniku
staraƒ w∏adz miasta w´ze∏ ten b´dzie
modernizowany ze Êrodków Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w ramach modernizacji trójmiejskiej ob-

wodnicy. W fazie koƒcowej jest równie˝ opracowanie koncepcji przebudowy skrzy˝owania ulic S∏owackiego,
Grunwaldzkiej oraz KoÊciuszki z odcinkiem od tzw. ulicy Nowej KoÊciuszki do Rzeczypospolitej. W 2001 roku
powinny rozpoczàç si´ prace projektowe dotyczàce odcinka ulicy S∏owackiego od nasypu po by∏ej linii kolejowej do
alei Grunwaldzkiej. Skala trudnoÊci
realizacji tej inwestycji b´dzie ros∏a
w miar´ „zbli˝ania si´” robót do alei
Grunwaldzkiej.
Inwestorem bezpoÊrednim modernizacji S∏owackiego jest Wydzia∏ Inwestycji i Remontów Urz´du Miejskiego
w Gdaƒsku. Przebudow´ koordynuje
Zarzàd Dróg i Zieleni w Gdaƒsku,
a g∏ównym wykonawcà odcinka leÊnego by∏o Gdaƒskie Przedsi´biorstwo
Robót Drogowych S.A. Wykonawcà
zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pomi´dzy ulicà Potokowà a nasypem by∏ej linii kolejowej, który przejmie wody opadowe z odcinka leÊnego
oraz skrzy˝owania ulic S∏owackiego
i Potokowej, by∏o Przedsi´biorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Melioracji w Wejherowie. Budowa zbiornika
kosztowa∏a 1,2 mln z∏otych. ■

