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Marcin BeNbot
Radny Miasta Gdyni

W odpowiedzi na interpelacjq zdnia 17 kwietnia 2019 uprzqmie informujq,

iz:

1, W miejscu obecnego parkingu przed Urzgdem Miasta Gdyni projektowana jest i zostanie wykonana

przestrzefi og6lno dostqpnego parku miejskiego. W zwiqzku z tym zostanq zlikwidowane
dotychczasowe miejsca parkingowe. Zamiast nich powstanie podziemny parking na okolo 270
samochod6w.
2. Calkowity szacunkowy koszt parku wynosi 35 000 000,00 zt.

3. Na inwestycjg do tej pory zostaly przeznaczone:
1 525 200,00 zl

-

z tytulu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej

z+ - prace Generalnego Wykonawcy Etapu I budowy Parku Centralnego
przetargu
w trybie
nieograniczonego

7 599 131,27

35 000,00 zl

-

-

wylonionego

z tytulu pelnienia nadzoru nad realizacjq inwestycji budowy Parku Centralnego Etap

I

(wykonawca r6wnieZ wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego)
4. Szacowany koszt wykonania parkingu podziemnego wynosi 20 000 000,00 zl.

lnwestycja realizowana przez AB Inwestor sqsiaduje z inwestycjq budowy Parku Centralnego. Obie
inwestycje realizowane sq odrgbnie i posiadajq wlasne hale garazowe, wiqc nie ma mowy
o,,partycypacji w kosztach". Inwestycja AB Inwestor posiadac bqdzie sw6j wlasny parking podziemny.
Parking budowany przez Gming Miasta Gdyni bgdzie odrgbnq inwestycjq realizowanej we wlasnej hali
garaZowej i stanowi6 bqdzie integralnq czgSc budowy Parku Centralnego Etap lll.
zt'tiqzku z lym, iz obie inwestycje sqsiaduiq ze sobq GMINA MIASTA GDYNI i AB Inwestor
rozpatrujq mozliwoS6 budowy wsp6lnego wjazdu do obu oddzielnych parking6w. W przypadku gdyby
tak siq stalo koszty obu ww. podmiot6w zostanq podzielono rowno 50% na 50%.

W

5. W

parkingu miejskim bgdzie okolo 270 miejsc parkingowych. Budowa jednego miejsca

parkingowego bqdzie kosztowa6 okolo 74 000,00 zl brutto.
6. W miejscu obecnego budynku MlodzieZowego Domu Kultury powstanie parterowy obiekt zzielonym

dachem. W obiekcie zlokalizowane bqdq pomieszczenia techniczne obslugi calego Parku
Centralnego, lokal gastronomiczny, ogolno dostqpne toalety miejskie oraz winda do gara2u
podziemnego. Koszt ww. obiektu bqdzie moZna oszacowac po wykonaniu dokumentacji projektowej
Etapu lll budowy Parku Centralnego z parkingiem podziemnym iwykonawczejwraz z kosztorysem
inwestorskim. Projekt tego etapu jest w obecnej chwili jeszcze opracowywany pzez biuro projektowe.
MIASTA GDYNI

