Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do informacji prasowej z 26 października 2017 roku związanej z rewitalizacją ul. Św.
Barbary prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Budowlane Górski pragniemy Państwu przedstawić
Nasze stanowisko i wyjaśnić rozmijające się z prawdą plotki dotyczące tej inwestycji.
Po pierwsze sporządzona została szczegółowa „Inwentaryzacja stanu technicznego muru oporowego
przy ul. Św. Barbary w Gdańsku pod względem Architektonicznym i Konserwatorskim” autorstwa Pana
Piotra Matuszewskiego. W inwentaryzacji wykonano opis, zdjęcia oraz rysunki z naniesieniami rys i
pęknięć, każdego przęsła muru oporowego. Stan techniczny muru prezentują poniższe zdjęcia.
Fotografia nr 1 – spękania słupka ogrodzenia wraz z obwiązaniem go drutem.

W ramach procedury uzyskania pozwolenia na budowę złożono do uzgodnienia z konserwatorem
zabytków projekt „Przebudowy i modernizacji ul. Św. Barbary po wybudowaniu kolektora kanalizacji
deszczowej” w tym projekcie zarówno w części opisowej jak i rysunkowej wskazano i rozebranie muru
oporowego [Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 925/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku].
Poniżej str. 6 części opisowej projektu oraz mapa zagospodarowani terenu ze wskazaniem rozbiórki
obydwie strony projektu z pieczątką konserwatora zabytków

Karta zagospodarowania terenu:

Strona 6 części opisowej projektu budowlanego

Poza faktem zgodności naszych prac z pozwoleniem na budowę pragnę zauważyć, iż na
przedmiotowym płocie pojawiały się kilkucentymetrowej szerokości spękania wzdłuż całej długości
słupka, a same słupki były obwiązane drutem. Stan techniczny płotu groził zawaleniem, a to miało
negatywny wpływ na bezpieczeństwo przechodniów. Jednocześnie pragniemy Państwa
poinformować, iż w ramach prac zgodnie z ustaleniami z konserwatorem miejski dokonamy
odtworzenia słupków ogrodzenia na podstawie sporządzonej wcześniej inwentaryzacji.
Co do informacji dotyczącej zawyżenia drogi o 1,5 metra oraz informacji, że pozwolenie na budowę
przewidywało podniesienie o 0,7 metra informujemy, że jest to twierdzenie nieprawdziwe. Zgodnie z
pozwoleniem na budowę wysokość chodnika i ulicy miała zostać dopasowana do wysokości parku
sąsiadującego z nią i tak się stało, w dalszych etapach prac na ul. Św. Barbary wysokości ulicy będzie
stopniowo obniżana tak aby dopasować ja do terenów sąsiednich przed skrzyżowaniem z ul. Angielska
Grobla ulica będzie na poziomie obecnym. Zgodnie z projektem budowlanym podniesienie drogi w
najwyższym punkcie ma wynieść niecałe 1,2 metra, a w najniższym doprowadzone do wysokości drogi
istniejącej – wynika to z faktu różnicy poziomów terenów okalających ul. Św. Barbary od strony
południowej.
W tym miejscu chcemy Państwa poinformować, iż w ramach inwestycji Angielska Grobla
Przedsiębiorstwo Budowlane Górski zostało zobowiązane przez Gminę nie tylko do rewitalizacji i
przebudowy wierzchniej warstwy ulicy ale również do budowy nowych instalacji sieciowych w tym
kanalizacji deszczowej, która w tym rejonie była niewydolna i powodowała lokalne podtopienia.
Łączny koszt prac wykonywanych w ramach infrastruktury publicznej drogowej i sieciowej to
5.684.174,00, które w całości zostaną przekazane Gminie Miasta Gdańsk.
Jeżeli będziecie Państwo chcieli chętnie umówimy się aby okazać oryginały dokumentów i projektów.

