














































































GGI
s$tNt M|ASTO 6dańEk, dnia 30 lipca 2Ü1"8 r

smina Miasta Gdańska
Unąd Miejsklw Gdańsku
Biuro Zamówień Publicznych
ul" Nowe Ogrody B/1?
80_803 Gdańsk

Dotyczy: p05tępCIWania o zawarcie umowy paľtnerstwa pubiiczno-prywatneBo w ceľu realieacji
przedsĺęwzięcia pn^: ,,Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tľamwa1owej na
Dolnym Mieścĺe w Gdańsku,' (sygn, postęp.; BZp-271_03 s/wpG/L6/KB/lB)"

Pismo wyjaśniające

Dziaĺając w ĺmieniu spólkĺ pod fĺrmą GGl Dolne Mĺasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spótka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 48, 80_29s 6dańsk,
wpisanej do rejestru pľzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, Vll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nunrerem KRS: 0000638432 idalejjako,,Spółĺ<ä"J, W odpowiedzĺ na pismo z dnĺa 27 lipca
E0L8 r, (BŁP '27I'921154,2Ü1s) wyjaśnĺamy co następuje;

Ád' l

W tabelĺ znajdującej się w pkt 4.3 oferty w poĺycjach:
r ,,Bucl0wa ciągu pieszego na odc' od skrzyżowania ul. Dobr*j z przedłużenĺem ul.

Preyokopowej do skrzyżowania z ul' Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motŕawy (011_
ZP6Ż}", araz

r ,,Remont ciągu pieszego na odc' od skrzyżowania ul. Dobrej ĺ ul. Toruńskie.!, wĺdłuż uĺ'
Kamienna Grobla do południowej granĺcy nieruchomości dz.ew'170/l" z obrębu L00.',

zostały zamieszczone przypisy wyjaśniające, że w związku z nie ujqciem We Wzgrze powyŻszej
tabeli zadania pn' ,,Remont 7 zejść wzdłuż ciągu komunĺkacyjnego ul" Kamienna Grobla _ uĺ"
Üobra" (pkt lll.1.4 za{ącznika 1L do Umowyi, W ww. pozycjach dokonano przypĺsania 50%
kosztów tego zadanĺa.

Ccl DCIlne Miasto społka z ogľaniczoną odpowiedzĺalnością, spółka komandytowa
8o-289 cdańsk / ul. Budowlalrych as / NlP 584_275_33-81 / tel' 58 8s8 26 oo
llrcłkił lĺi;n:tĺ'lĺJyti:;';"'łł, ł sląłlitlą w Cĺĺar*lĺkt t, wĺ']lsfiĺlą 1::ľzľ:z: 51ĺĺ íłeJ**{:wy i']ťi;lri:ik-Pĺ_'lłrrľ;c lv {lľl.łńĺkrl V!l Wydř
ĺ.lĺ.i l.łejĺ:'s1'ĺ ĺ"l l_;ĺ łeĺJ sięl;iĺ:l cĺ}w 1;ĺrĺ-l l tl ld ĺ ł5 b }ť.ĺł 32
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Waľtości liczbowe przedstawianę w tabeli rnajdującej się w pkt 4'3 oferty, prey uwzględnieniu
wartoścĺ Premĺi brutto i sumy wartości Nieruchomości Celu Komercyjnego netťo spetniają
wymogi wskazane w pkt 1CI,4 CIWp.

Ad" ĺl

W ocenĺe spiłki w załączniku nr 3 do oferty pn. ,,Tabeĺa przedstawiająca podzĺał zadań i ľyĺyk
pomięd:y Podmiotern Publicznym a Partnerem Prywatnym ewiązanych z Przedsĺęwzięciem,,
wseystkie po;ycje zostały zaznaczone odpowiedzią ,,täk" lub ,,nie"" W związku z powyŻszyrn
proĺimy o dokładne wskazanie, w której z pozycjiww. zatącznika nie zäznacŻono odpowiedzi.

Ad. łll
W tabeli znajdującej się w pkt 4.3 oferty. w kolumnię 4 pn' ,,oferCIwany procent partycypacji
Podmiotu Publicznego w koszcie wybudowanĺa obiektu Ceľu PublĺcznegÔ", wartości liczbowe
dla celów preeentacyjnych zostały przedstawione po zaokrągleniu ich do jednego miejsca po
przecinku zgodnie z regułami mätemaťycznymi. Tym samym 0ferta nie zawiera błędów
rachunkowych. W celu uniknięcia wątpliwości przedstawiamy w załączeniu do niniejszego
pĺsma tabelę (łalącznik nr ]" _Tabela z pkt 4.3 oferty), w której warľoścĺ liczbowe w kołunrnĺe
4 zostały przedstawione bez zaokrąglenia.

Pojęcia pisane wielką lĺterą, a niezdefiniowane w niniejszym piśmie, mają znaczenia nadane ĺľn
w opisĺe Warunków Partnerstwa i wzorze Umowy o partnerstwie pubłiczno-prypatnym dla
przedsięwzięeia pn.: ,,Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym
Mieście w 6dańsku".

Luiza G

Wĺcepľezes Za

GGl Doĺne Miasto Sp. z o.o'

ikompleľľentariusza}

GGl Dolne Mĺasto 5p. z o.o.
(kompĺementariusza)



0biekty Celu
Publĺcznego

Oferowany koszt
wybudowania 0biektu

Ceĺu Publiczneso

NettolBrutto

0ťerowany
prCIcent

partycypacjĺ
Podmiotu

Publĺcznego
w koszcie

wybudowania
Obiektu Celu
Publicznego

Oferowana wysokość
partycypacji Podmiotu
Publicznego w kosztach
wybudowania obĺektu

Celu Pubłicznego

Netto/Bľutto

Układ
Komunikacyjny w
tym:

1

31'133.86ó ,57 zl,
{stownie: trzydzieści
jeden mĺlionów sześćset
trzydzieści třy tys'ĺące
osiemset sześĆdziesiąt
sześć złotych i
pięćdzĺesiąt siedem
gľoszy)/

38 909 655,89
zł. (stownĺe: trzydzieścĺ
osiem milionów
dziewięćset dz'iewięć
tysięcy sześćset
pięćdziesiąt pięć ztotych
Í o'siemdziesiąt dziewięć
grosry)

68,35724549
?.4216%

{słownie: dwadzieśc'ia
jeden milionów sześćset
dwadzieścia cztery
tysiące tnydzĺeści
dziewięć ztotych i
osierndziesiąt trŻy
gľosze}/

26 597 568,99 zł.
{słownĺe: dwadzĺeścĺa
sześć miiionów pięćset
dziewięćdziesiąt sĺedem
tysięcy pięćset
sześćdziesiąt osiem
ztotych i dzĺewĺęćdziesiąt
dziewĺęć gľoszy)

21 Ô24 039 zł.

Budowa drogi
publicznej na
terenię 01ó-KD80

, !ľ1ojektoyvąpa1;
t' {

l.
t

1 604 136,31 zł"
(słownie: jeden milion
sześćset cztery tysiące
sto tľŻydzieści sześć
złotych í trzydzieścí
jeden gľoszy}/

't 973 087,66 zt.

{stownĺe: jeden mĺtion
dziewĺęćset
siedemdziesĺąt trzy
tysiące osiemdziesĺąt
sĺedem złotych i
sześćdziesĺąt sześć
groszy)

75,756Ż80?ó
093ó5%

1 215 Ż34,a1 zl. {słownie:
jeden mĺlĺon dwĺeścĺę
p'ĺętnaście tysięcy
dwieście trzydzieści
cztery zlote i jeden
grosz)/

í 494 737'83 zt.(słownie:
jeden mĺlion cztery$ta
dziewięćdziesiąt cztery
tysĺące siedernset
trzydzĺeści sjedem złotych
i osiemdziesiąt tr:y
grosze)

,'P

2

Á.

Budowa
przedłużenia ul'
Rad na odc

ó04 669'95 zt. (stownie:
sześćset cztery tysiące
sześćset sześćdziesiąt

69,72079A65
612579Ĺ

42.1 580,67 zł. (słownĺe:
czterysta dwadzĺeścĺa
jeden tysjęcy pięćset

Złącznĺk nr 1 - Tabela z pkt 4'3 Bf€ľty
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od ul. Zietonej do
ut. Fundacyjnej; dzĺewięćdzĺesiąt pięć

graszy|ĺ

743 744,a4 zł' {słownie:
siedemset czterdzieści
tny tysiące siedemset
cztęrdzĺeści cztery złote
í cztery groszy)

dziewi złotych i osieľndziesiąt zlotych i
sześĆdziEsĺąt $iedem
gľoszy}/

518 544,?2 zł" {słown.ie:
pięćset osiemnłścĺe
tysĺęcy pięćset
czterdzieści czteľy ztote ĺ
dwadzĺeśc'ia dwa grosze)

Przebudowa/ł{od
ernizacja u[.
Radnej na odc.
od ul. Potnej do
ut" Zietonej,

1 697 &13,45 zl
(słownĺe: jeden milĺon
sześćset
dzĺewięćdziesiąt siedem
tysięcy sześćset
trzynaście zlotych i
czterdzieści pięc
groszy)l

2 088 0ó4,54 zt.

{stownie: dwa mitiony
osiemdziesiąt osiem
tysięcy sześćdziesiąt
cztery złote ĺ
pĺęćdziesĺąt cztery
gľoszy)

75,75628Ü67
7Ą416yo

1 28ó CI48,81 zt" {ĺtownie:
jeden milĺon dwieśeie
osiemdziesiąt sześć
tysięcy czteľdzieścĺ
osiem ztotych i
osjemdziesiąt jeden
groszy)/

'l 581 840,04 zt. {s{ownie:
jeden mĺlion pięćset
osĺerndzięĺĺąt jeden
tysięcy osiemset
cztęrdzĺeści złotych i
cztery grosze)

Budowa
prĺedlużenia ut.
Przyokopowej na
odc. od ul.
Zĺelonej do u[.
Dobrej

2 946 gŻ1 ,16 zl.
{stownie: dwa mĺliony
dziewięćset czterdzieści
sześć tysĺęcy
dziewĺęćset dwadzieścia
jeden złotych i
szesnaście groszy\/

3 &?4713,03 zl.
{stownie: tľzy mitíony
sześćset dwadzieścĺa
cztery tysiące siedemset
tľzynaście złotych i trzy
groszy)

ó9'72079056
231 01 %

2 054 ô16'73 z{. {słownie:
dwa mĺliony pĺęćdziesiąt
cztet} tysiące sześćset
szesnaśc'ĺe złotych i
siederndzĺesiąt tľzy
grosze)/

2 527 178,58 zt. {stownie:
dwa rniliony pĺęćset
dwadzieścÍa siędem
tysięcy sto siedemdziesiąt
osiem złotych i
pięćdziesiąt osiem groszy}

Przebudowa/Mod
ernizacja u["

Zielonej

4 798 0Ż4'00 zł.
(słownie: cztery milÍony
siedemset
dziewięćdzĺesiąt osĺem
tysĺęcy dwadzieścia
cztery ztote)/

5 901 569,52 zł.
(słownie: pięć milionów
dziewięćset jeden

69,77a790ą7
541Ż4y,

3 345 220'Ż6 zt.
trĺy milĺony trzysta
czterdzĺeści pięć tysięcy
dwjeście dwadzieścia
złotych i dwadzieścia
seeść groszy}/

4114 6?Q,92 zł. (stownĺe:
cztery miliony sta
czternaście tysięcy
sześćset dwadzieścia

z"

n
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złotych ĺ pięćdziesiąt
dwa groszy)

ąĺ
dwa grosze)
złotych i

Przebudowa/Mod
eľnizacja ut"
Fundacyjnej

? *80 597,51 zł"
{slownie: dwa mi{iony
sześćset osĺerndziesiąt
tysięcy pięćset
dzĺewĺęćdzĺesiąt siedem
ztotych i pięĆdziesiąt
jeden groszy)/

3 297 134,94 zl.
{słownie: tľry milĺony
dwieście
dzĺewĺęćdziesiąt sĺedem
tysięcy sto trzydzieści
cztery złote i
dziewięćdziesiąt cztery
grosze)

75,75629A91
96223q^

2 030 720,98 zł" {słownie:
dwa milÍony trzydzieści
tysięcy sĺedęmset
dwadzieścia złotych i
dzĺewięĆdziesiąt osiem
gľoszy}/

?.49? 786,81 zt. {stownie:
dwa mi{iony cztery$ta
dziewięćdziesĺąt siedem
tysięcy siedemset
osiemdziesĺąt sześć
złotych i nsierndziesiąt
jeden groszy)

Przebudowa/Mod
ernĺzacja ul.
Dobrej

5 833 331 ,37 zł.
{slownie: pięć mitionów
osiemset trzydzieści trzy
tysiące trzysta
tľzydzieści jeden ztotych
ĺ trzydzieści siedem
groszy)/

7 174 997,59 zŁ.
(stownie: siedem
milionów sto
siedemdziesiąt cztery
tysiące dziewięćset
dziewĺęćdzĺesiąt siedem
ztotych i pięćdziesiąt
dziewięć groszy)

75,75628A75
454Ż5y,

4 419 114,89 zł. (słownie:
cztsry mĺtĺony czterystô
dziewiętnaście tysięcy sto
czternaścĺe złotych ĺ
osiemdziesiąt dziewięć
grosry)/

5 435 511,31 zl. {słownie:
pięć milionów czterysta
trzydzieści pięć tysĺęcy
pięćset jedenaście etotych
ĺ trrydzieścĺ jeden grotzy}

Modernizacja
ciągu pĺeszo.
ťowerowěgo
wzdłuż ul.
Reduta Wyskok,
ul. R€duta witk

5 801 618,03 zl.
(słownie: pięć mitionów
osiemset jeden tysięcy
sześćset osiemnaście
ztotych i trzy grosze)/

7 135 990,18 zł.
(słownĺe: siedem
mitionów sto tnydzieści
pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdáesiąt złotych
i osiemnaście groszy)

75,75628070
08858%

4 395 090,CI4 zł. {słownie:
cztery mĺ{iony truystä
dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy dziewięćdziesĺąt
ztotych i cztery grosze)/

5 405 960,75 ĺł. {slownie:
pięć ľniĺionów czterysta
pięć tysięcy dzĺewięćset
sześćdriesiąt złotych i
siedemdziesĺąt pięć
groszy)

t
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Budowa ciągu
pieszego na odc.
od skrzyżowania
ul" Dobrej z
pľzedłużeniem
ul' Pľuyokopowej
do skrzyżowania
z ul.

Toruńską na
teľenach wzdłuż
Nowej Motławy
{011-2P62}1

7 b7Ą a%,*6 zl,
{stownĺe: dwa milĺony
sześćset dwadzieścĺa
cztery tysiące
dzĺewięćdzĺesiąt trzy
złote i sześćdziesiąt
sześć gľoszy)/

3 777 635,7a zł.
(stownie: trzy miliony
dwĺeście dwadzieścia
siedem tysięcy sześćset
tľzydzĺeści pięć złotych i
dwadzĺeścĺa groszy)

50,2*7A743
1 8453%

7ó zł. (słownie:
jeden milion trzysta
osiemnaśc'ie tysięcy
dzĺewĺęćset sz*śćdziesiąt
sześć złotych i
siedemdzies'iąt sześć
gľoszy}l

1 62z3Żę,11 zł' {stownĺe:
jeden mĺtion saeśćset
dwadzieścia dwa tysĺące
trzysta dwadzĺęścĺa
dziewięć złotych ĺ
jedenaścĺ* groszy}

1 3í8 9óú,

Remont ciągu
pĺeszego na odc.
od skrzyźowania
ul, Dobrej i ul.
Toruńskiej,
wzdłuż ul'
Kaľnĺenna Grobla
do

południowej
granicy
nieruchomości
dz.ew.17Q/1 z
obľębu 1002

3 042 8óŤ,ĺ3 zl.
{stownie: tľĺy miliony
czteľdzieści dwa tysiące
osiemset sześćdziesiąt
jeden złotych i
trzynaście graszy}/

3 747 7ł9,19 zł.
(stownie: tny ľnitiony
síedernset czteľdzieści
dwa tysiące siedernset
dziewiętnaście złotych i
dziewiętnaście groszy}

37,38082782
63ĄŻ5%

1 137 4Ą6,ő8 z{. {słowĺie:
jeden milion sto
trzydzieści siędem tysięcy
czterysta czterdzieścĺ
sześć złotych i
sześćdziesĺąt osiem
groszy)/

't 399 059'42 zł. {stownie:
jeden milĺon třŻy$tä
dziewięćdziesiąt dziewĺęŕ
tysięcy pięćdzĺesiąt
dzĺewięć ztotych i
czterdzieści dwa gľosze}

Ż" Centrum Aktywności
Lokalnej, w tym;

18 764 695,73 zł,
{slownie; osiemnaścię
milĺonów dwieście
sześćdziesĺąt cztery
tysĺące sześćset
dziewĺęćdziesíąt pięć
złotych i siedemdziesiąt
trzy gľosze)/

Ż2.4b3 575,7Ą z|.
(stownie: dwadzieścĺa
dwa rniliony czterysta
sześĆdzĺesiąt p'ĺęć

55,35449574
11672yo

10 í10 330,22 zł.
{słownie: dziesięć
milionów stCI dzĺesięć
tysięcy třysta trzydzieści
złotych i dwadzieścia dwa
groszell

12 435 70ó,18 zł. {stownie
dwanaście miĺĺonów
czterysta trzydzieści pĺęć
tysięcy siedemsęt sześĆ
złotych ĺ osiemnaście
groszy)

t W z'ľiązkľ e nie ujęciern we wzorze porł}'Ższsj tabeli z{dania pll. ,,ReĺnłJnt ? zej*ć rvzdłuź cĺągu
konrunikacyjnego ul. Kanrieĺna {irobla - ul' Dobĺa" 1ptĺ lll.l.4 załącznikä l l do Umowy)' lv'niniejxaej p"'yčjĺ
ĺlokonałĺl plzypisania 50% ko.ĺztórv tego zadĺnia. Jost tĺl pĺld1dtor.vane uwarunkorvaniani technĺczĺyĺlrĺ"ĺ
ekoncrruicznymi-
3 W z-lľiąeku ł nie ujęcieln we wu$ľŻr powyższej tabeli eadania pn. .,Remonr ? zejść rvzdłuż ciągu
komunikacyjnegľl ul. Kamienna Grobla - ul' Ďobrä'' 1pĹt ĺu' l.ĺ :ałącznikä l l do Unrowy), ďniniejszej pu"ý"ii
cJokonanĺr prąpisania 50% koszĺórv tego zadaĺia' Jest (o płldyktowane urvaľunkcrwátllami tcc*rnicznyńi'ĺ
ekonnrnicznyrni.
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sĺedemdziesiąt pi
złotych i siedeľndziesĺąt
cztery gľosze)

Rewaloryzacja
zabytkowego
obiektu pľzy ut"
Śĺuza 3 wraŻ u
upoľządkowanie
ľn obszaru
bezpośrednio
pr:yleglego

8 924 44ó'58 zt'
(słownie: osiem
mitĺonów dziewięćset
dwadzieścia cztery
tysĺące czterysta
czterdzĺeścĺ sześć
ztotych i pięćdziesiąt
oĺĺem groszy}/

10 977 0ó9,29 zł.
{stownie: dziesięć
milionów dziewięćset
siedemdziesĺąt siedem
tysięcy sześćdziesiąt
dziewięć zlotych i
dwadáeścia dziewięć
groszy)

52'9439910ó
59474y,

4 7Ż4 958,20 zl. {słown.ie:
cztery mił'ĺony siedemset
dwadzĺeściä cztery
tysiące dziewięćset
pięćdzĺesiąt osiem złatych
i dwadzieścia groszy}l

5 811 698'59 zt. (słownie:
pięć mitĺonów osĺemset
jedenaście tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt
osiem złotych i
pięćdziesiąt dziewięć
groszy)

Sudowa
przedszkota
publĺcznego przy
ul. Szuwary 2
wrazz
uporządkowanie
m obszaľu
bezpośrednio
pľzylegtego

7 450 459,45 zł.
(stownie: sĺedem
milĺonów czt€rysta
pięćdzĺesiąt tysięcy
czterysta pięćdziesiąt
dziewĺęć złotych i
czterdzieści pięć
Eraszy)/

9 164 065,1Ż zt.
(slownie: dziewięć
rnilionów sto
sześćdziesĺąt cztery
tysĺące sześćdziesiąt
pięć ztotych i dwanaście
gľoszy)

58,85330924
1?.173r

4 384 841 ,9ą zl. {siownie:
cztery mitiony trzysta
osiemdziesiąt cztery
tysięe osiemset
czterdzieścĺ jeden ztotych
i dziewięćdziesiąt cztery
groszell

5 393 355,59 zt. (s{ownie:
pięć mitionów tľ:ysta
dziewięćdziesiąt trĺy
tysiące tľrysta
pĺęćdziesĺąt pĺęć złotych i
pięćdzĺesiąt dziewĺęć
groszy)

Modernizacja
boiska przy
Szkote
Podstawowej nr
65 pny ut" Śluza
6

1 889 7B9'7Q zł.,

(słownĺel jeden mition
osiemset osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy
siedemset osiemdziesiąt
dziewĺęć złotych ĺ
siederndziesiąt groszy)/

Ż 3Ż4 441,33 zł'.
(stownie: dwa mĺtiony
truysta dwadzieścia
cztery tysiące czterysta
czterdzieścĺ

52,94399054
03231H

1 000 530,08 zi. {s{ownie:
jeden mitĺon pięćset
trzydzieści ztotyeh ĺ osiem
groszyll

1 230 ô5Ż,00 zt. {słownie:
jeden mi{ion dwieście
trzydzieści tysięcy
ĺześćset p:ięćdziesiąt dwa
ztote)

,lil!\
5



i trzydzi
trzy)

3. Iieĺone Tereny
Ŕskľeacyjne, w tym:

1 485 275,4Ż zł.
(slownie: jeden rnĺ[ion
czterylta osiemdziesiąt
pięć tysięcy dwieście
siedemdzĺesiąt pĺęć
złotych i czteľdzieści
dwa grosze)/

1 826 888,77 zł'
(slownie: jeden mĺlion
osiemset dwadzieścia
sześć tysĺęcy osiemset
osĺemdziesiąt osiem
złotych i sĺedemdziesiąt
siedęm gľoszy}

75,75628027
Ż97a7Y9

1 125 189,41 zl" {s{ownie:
jeden milion sto
dwadzieścia p'ięć tysięcy
sto osiemdziesiąt
dziewięĆ złotych ĺ
czterdzieścĺ j*den
groszy)/

1 383 982,97 zł. (stownie:
jeden milĺon trŻysta
osiemdziesiąt tľ:y tysiące
dziewĺęćset osĺemdz'ĺesĺąt
dwa złote í
dzi ewięćdziesi ąt si edeľn
groszy)

Budowa min.
jednego placu
zabaw

3ó 582,87 zł. {stownie:
trzydzieścĺ sześĆ tysięcy
pięćset osiemdziesiąt
dwa ztote i
osiemdziesiąt siedem
groszy)/

4Ą 9gb,93 zł. (słownie:
czterdzieści cztery
tysiące dziewięćset
dzĺewięćdzĺesiąt sześć
ztotych i
dziewięćdziesiąt tny
grosze)

75,756276Q9
31 551 %

27 713,82 zt. (słownie:
dwadzieścia siedem
t1'sięcy siedemset
tľzynaście złotych ĺ
osiemdziesiąt dwa
grosze)/

34 088,00 zł.{słownie:
trzydzieści cŻtery tysiące
osĺerndziesiąt osiem
złotych)

Budowa mĺn.
jednej siłownĺ
zewnętrznej

41 853'ó4 zł. {słownie:
czterdzieści jeden
tysięcy osiemset
plęćdziesiąt trzy ztote i
sześćdzĺesiąt czteľy
grosze)l

31 47g,98 zł. (słownie:
pięćdzĺesÍąt jeden
tysięcy czterysta
siedemdzĺesiąt dziewięć
ztotych i
dziewięćdziesiąt osiem
groszy)

75,75bŻ783a
b9764y"

31 706,76 zł' {słownie:
tľzydzieści Jeden tysięcy
siedemset sześć złotych ĺ
siedemdzĺesiąt sześć
groszy)/

38 999,31 zł. {słownie;
trzydzieści osiem tysięcy
dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięĆ
ztotych i tľzydzieści jeden
groszy)

Zagospodarowani
e zielonych
teľenów szesc

1 40ó 838,91 zl.
(stownie: jeden mition

75,756z8104ą
00967X

1 065 768,s3 ľt" {stownĺe;
jeden milion ĺześćdziesiąt

sĺedemset

r,łl 6
Jĺ
'í|- l!l,lrl I*\,L/



rekľeacyjnych
Bastionu Witk i
Bastionu Reduta
Wyskok

osÍemsęt trzydzieści
osĺem ztotych i
dziewięćdziesĺąt jeden
grosz)/

1 730 41Ť,86 zł'
{słownie: jeden milion
siedemset trzydzĺeśc1
tysięcy czterystä
jedenaście zlotych i
osiemdziesiąt sześć)

ztotych ĺ osiemdziesiąt
trzy grosze)/

1 3í0 895'ól zł, {słownie:
jeden milion trzysta
dz'ĺesięć tysięcy osĺemset
dziewięćdziesĺąt pięć
ztotych i sześćdziesiąt
sześć groszy)

ąt osiPm

SUMA {oot. pozycjr
numerowanycľl)

51 383 837,77 zl,
(słownie: pięćdzĺesiąt
jeden mitĺonÓw trŻysta
osiemdzĺesiąt tľzy
tysiące osiemset
trzydzieści siedem
złotych i siedemdziesĺąt
dwa grosze)/

ó3 202 120,40 zł.
{stownie: sześćdzĺesiąt
tľzy miliony dwieścje
dwa tysiące sto
dwadzĺeścia zlotych i
czterdzĺeścĺ groszy)

32 s59 559,46 zł.
{słownĺe: trzydzĺeści dwa
miliony osiemset
p'ięćdziesiąt dziewĺęć
tysięcy pięćset
pięćdzĺesiąt dzĺewięć
złotych i czterdzĺeści
sześć groszy)/

4a 417 75&,14 zł,
{słownie: czterdzieścĺ
mi{Íonów cuterysta
siedemnaście tysięcy
dwieście pięćdzĺesiąt
osiem zlotych ĺ
cztęľnaście gľoszy}

{l
i

7

lt/\t/



GGI
DOLNE MIASTO

Gdańsk, dnĺa 1-6 |ipca 20L9 r

GGI Dolne Miasto
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
ul. Leszczynowa 6

80-175 Gdańsk

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Bĺuro Zamówień Publicznych

ul. Nowe Ogrody B/1.2

80-803 Gdańsk

Pismo wyjaśniające do treści złożonej oferty

Dotyczy: postępowanie o zawarcie umowy partnerstwa pub|ĺczno_prywatnego w ceIu reaIizacjĺ
przedsięwzięcia pn.: ,,Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym
M ieście w G d a ńs ku" (sygn.. postę p. : BZP -27 1'-038 l w e c l ĺ6 1 

gg 
1 1g1

Działając w imieniu spółki pod fĺrmą GGI Dolne Miasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 48,80-298 Gdańsk, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, Vll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638432
(,,Spółka"), w nawiązaniu do ustaleń spotkania, które odbyło się w dniu 9lipca br., załączamy
zaktualizowaną tabelę (punkt 4.3 oferty) zawierającą wyodrębnione koszty realizacji podzadania
polegającego na remoncie 7 zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamĺenna Grobla iul' Dobra
wchodzącego w skład Zadania lnwestycyjnego lll' Zielone Tereny Rekreacyjne i zmodyfikowane _
w związku z powyższym wyodrębnienĺem - koszty realizacjidwóch podzadań polegających na budowie
ciągu pieszego na odcinku od skrzyzowania ul. Dobrejz przedłużeniem Przyokopowejdoskrzyżowania z
ul. Toruńską oraz remoncie ciągu pieszego na odcinku od skrzyżowania ul. Dobrejĺul. Toruńskiej,wzdłuŻ
ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości dz. Ew' I7O/1' z obrębu L00 wchodzących
w skład Zadania lnwestycyjnego l Układ Komunikacyjny. Dodane lub zmodyfikowane wiersze tabeli
zaznaczono kolorem żółtym.

W przypadku jakichkolwiek doda tkowych pytań prosimy o kontakt z

Z poważaniem,

Luĺza Gruntkowska
Wiceprezes Zarządu

GGI Dolne Miasto Sp. z o.o.
(kom plementariusz)

Mĺkołaj Konopka

Wiceprezes Zarządu

GGI Dolne Miasto Sp. z o.o.

(kom ple me nta rĺusz)

GGl Dolne Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
80-289 6dańsk / ul. Budowlanych 48 / Nlp 584-275-33-8l /tel. 58 BB8 26 oo





GGI
DOLNE MIASTO

Gdańsk, dnia 20 sierpnia 201'9 r

GGI Dolne Miasto
spółka z ograniczoną odpowiedzĺalnością sp.k
ul. Leszczynowa 6

80-1-75 Gdańsk

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Biuro Zamówień Publicznych
ul. Nowe Ogrody 811,2

80-803 Gdańsk

Pĺsmo wyjaśniające do treści złożonej oferty

Dotyczy: postępowanie o zawarcie umowy partnerstwa pubIiczno-prywatnego w ceIu reaIizacji
przedsięwzięcia pn.: ,,Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym
Mieście w Gdańsku" (sygn.. postęp.: BZP-27I-O3BlwPGhilKBllB)

Działając w imieniu spółki pod firmą GGl Dolne Miasto spółka z ogranĺczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Gdańsku, adres: ul' Budow|anych 48, BO-298 Gdańsk, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk_Północ
w Gdańsku, Vll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638432
(,,Spółka"), w nawiązaniu do ustaleń spotkania, które odbyło się w dniu 14 sierpnia br., załączamy
harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający poprawkę oczywistych omyłek w zakresie daty
zagwarantowania finansowania dla oCK nr 1B ĺ9 oraz oferowanego procentu partycypacji Podmiotu
Publicznego w kosztach wybudowania obiektów CeIu Publicznego.

Z poważaniem,

r
GGI Dolne Miasto Sp. z o.o. Sp. k

GGl Dolne Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
80-289 Cdańsk / ul. Budowlanych 48 / Nlp 584-275-33-8l /tel. 58 888 26 oo







GGI
DOLNE MIASTO

Gdańsk, dnia 2L listopada 201'9 r

GGl Dolne Mĺasto

spółka z ograniczoną odpowĺedzialnością sp.k.

ul. Leszczynowa 6

B0-L75 Gdańsk

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejskiw Gdańsku

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Nowe Ogrody B/1.2

80-803 Gdańsk

Pismo wyjaśniające do treści złożonej oferty

Dotyczy: postępowanie o zawarcie umowy partnerstwa publiczno_prywatnego w celu realizacji
przedsięwzięcia pn.: ,,Zagospodarowanie obszaru dawnej za1ezdni tramwajowej na Dolnym

Mieście w Gdańsku" (sygn.. postęp': BZP-271'-\38/NPG/I6/KB/|B)

Działając w imieniu spółki pod firmą GGl Dolne Miasto spółka z ogranĺczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 48,8O-29B Gdańsk, wpĺsanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, Vll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638432
(,,Spółka"), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20.1'I.2O1'9 r.:

CGl Do]nettl. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
BO-2B9 Cdańsk / ul, Budowlanych 48 / Nlp 584-275-33-8l /tel. 58 BB8 26 oo



GGI
DOLNE MIASTO

3' w związku ze zidentyfikowaniem przez Podmiot Publiczny oczywistej omyłki pisarskiej w załącznikach do
opisu Warunków Partnerstwa, polegającej na błędnej kwalifikacji jedne1 z Nieruchomości wnoszonych do
przedsięwzięcia przez Gminę Miasta Gdańska jako wkład własny Podmiotu Publicznego,
tj' działki 346/1" ob' 1"OO o powierzchni 17 m2 jako Nieruchomość Celu Komercyjnego, zamiast jako
Nieruchomość Celu Publicznego, składamy niniejszym sprostowanie oświadczenia ZaWartego w treści oferty
na str.9 i 10 pkt. 4'7 oferty, który otrzymuje poniższe brzmienie:

4'7. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowone w 5 ( słownie: pięciu) Etopach;

4'7'1' Partner Prywatny wskazuje, że w zakresie obiektów Celu Komercyjnego, poszczegolne Etapy będq
reolizowone na następujqcych działkach:

4.7.1'1' Etap l - działki nr 541; część 182/6;

4.7'1.2. Etap ĺl - działki nr 434/4; 435/2; 431/2; 416;

4'7'L.3' Etap lll - działki nr 198/8;

4.7.1.4' Etap lV - dziołki nr 352/9; 37O; 367; 366; 365/2; j46/2; 345; 344; 34j; 342; 341; 340; 339;

338; 373; 374; 375/1;47i/1; 37s/2; 376; i77; i78/2; 1"a0/1; i.aO/2; 544; i-45; 137; 292/2;
j2e/2;

4.7.1'5, Etap V _ działki numer Ęa/5; 405/4; j05;

4'7'2' Partner Prywatny wskazuje wstępnie, że poszczegotne obiekty Ce!u Publicznego będq real2owane
na następujqcych działkach (zakres ten jest uzależniony od ostatecznego projektu budowlanego):

4'7'2.1' UkładKomunikacyjny:

4.7'2'1'1, drogo publiczna na terenie O16-KD80 - działki nr 434/3;

4'7'2.1.2. przedłużenie ul' Radnejno odc. od ul' Zietonejdo ul' Fundacyjnej- działki nr 375/j;
4'7.2.1,3' ul. Radna no odc. od ut. Po!nej do ul. Zietonej - dziołki nr 433/j;

4'7.2'1.4' przedłużenie ul, Przyokopowej na odc' od ut' Zietonej do ul. Dobrej - dzigłki nr 352/7;

365/1; 347; 346/1;

4'7.2.1.5' ul' Zielona _ dziołki nr 379; 405/3;

4'7.2'L'6, ul. Fundacyjna _ dziqłki nr 364/2; j78/1;

4.7.2'L.7' ul. Dobra - działki nr 337/5;

4'7'2'1.8' ciqg pieszo-rowerowy wzdłuż ul' Reduto Wyskok, u!, Reduta Witk _ dziołki nr 436;

435/1; aB/2; 352/8;

4'7'2.1.9, przedłużenie ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do u!. Dobrej - działki nr 352/7;

365/1; j47;

4'7'2'1-.10. ciqg pieszy na odc, od skrzyżowanio ul' Dobrej z przedłużeniem ul' Przyokopowej do

skrzyżowanio z ul. Toruńskq nq terenach wzdłuż Nowej Motławy _ dziołki nr j36;

4,7.2'1.11' ciqg pieszy na odc. od skrzyżowonia ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamĺenna

Groblo do południowej granicy nieruchomości dz.ew'170/L z obrębu 1OO _ dzĺałki nr

170/s, 170/a;

Gcl Dolne Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
8O-2B9 Cdańsk / ul, Budowlanych 48 / NlP 584-275-33-8l /tel. 58 888 26 oo



GGI
DOLNE MII\STO

4.7.2.2' Centrum Aktywności Lokotnej:

4'7'2'2'1' zobytkowy obiekt przy ul. Śluza 3 wraz z uporzqdkowaniem obszaru bezpośrednio przy-

ległego _ działki nr część 182/6; L9a/1;

4'7'2'2'2' obiekt przedszkola pubticznego przy ul. Szuwary 2 wraz z uporzqdkowoniem obszaru
bezpośrednio przyległego - działki nr 2O8;

4'7.2'2'3. boisko przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul, Śluza 6 - działki nr częśĆ 195;

4.7.2.3. Zielone Tereny Rekreacyjne:

4'7'2'3'1' plac / place zobaw - dziołki nr 474/2, 474/1 (Bostiony) oraz 352/9 (tokalizacja nr 4),

434/4 (lokalizacjo nr 1), s41 (tokolizocja nr 9) oroz 208 (przedszkote);

4'7'2'j'2' siłownia / siłownie zewnętrzne - działkinr 378/2;473/L (tokalizacjo nr 3);

4'7'2'j'3' zielone tereny rekreocyjne Bostionu Witk i Bastionu Reduto Wyskok - działki nr 479;

480; 472; 474/1; 48j.; 470/j; a7O/2; 474/2; 475; 482; 477; 478;
4' przedstawiamy poniżej wyjaśnienia do tabelki złoŻone1 w piśmie z dnia 16 lipca 2OJ_9 r. polegające na

wskazaniu procentu pa rtycypacji Pod miotu Publicznego bez zaokrąglenia :

2

obiekĘ Celu Publicznego

Oferowany koszt
wybudowan ia Obiektu Celu

Publicznego

Netto/Brutto

Oferowany
proce nt

paĘcypacji
Podmiotu

Publicznego w
koszcie

wybudowania
Obiektu Celu
Publicznego

oferowana wysokość
parĘcypacji Podmiotu
Publicznego w kosztach

wybudowania Obiektu Celu
Publicznego

Netto/Brutto

I Układ Komunikacyjny w
tym:

3 1.250 085,52 (słownie:

trzydzieści jeden miIionów
dwieście pięćdziesiąt tysięcy
osiemdziesiąt pięć złotych i
pięćdziesiąt dwa grosze)/

38 437 605,20 (słownie:

trzydzieści osiem milionów
czterysta trzydzieści sledem
tysięcy sześćset pięć złotych i
dwadzieścĺa groszy)

68,6585585702

4227%

21' 455 858,27 (słownie:

dwadzieścia jeden milionów
czterysta pięćdziesiąt pięć
tysięcy osiemset pięćdziesiąt
osiem złotych i dwadzieścia
siedem groszy)/

26 390 705,67 (słownie:

dwadzieścia sześć milionów
trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy
siedemset pięć złotych i
sześćdziesĺąt siedem groszy)

Budowa drogi
publicznej na terenie
016-KD80
(projektowa na );

7 604136,31' zł (słownie:
jeden milion sześćset cztery
tysiące sto trzydzieści sześć
złotych i trzydzieści jeden
groszy)/

L 97 3 o87,66 zł (słownie:
jeden millon dziewięćset
siedemdziesiąt trzy tysiące

75,7562809609
36s%

t 21"5 234,0L zł (słownie: jeden
milion dwieście piętnaście
tyslęcy dwieście trzydzieści
cztery złote i jeden grosz)/

I 494 737 ,83 zł (słownie: jeden
m ilion czterysta dzlewięćdziesiąt
cztery tysiące siedemset
t ieści siedem złotych i

GGl Dolne Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
80-289 Cdańsk / ul. Budowlanych 48l NlP 584-275-33-8l /tel.58 BB8 26 oo



GGI
DOLNE MIASTO

GGl Do]ne Miasto Spółka
8o-2B9 Cdańsk / ul' Budowla

z ograniczoną odpowĺedzialnoścĺą Spółka komandytowa
nych 48 / ľĺlp seą-z75-33-Bl /tel. sa B88 26 oo

osiemdziesiąt siedem złotych i
sześćdziesiąt sześć groszy)

osiemdziesiąt trzy grosze)

Budowa przedłużenia

ul. Radnej na odc. od
ul. Zielonej do ul.

Fundacyjnej;

604 669,95 zł (słownle:
sześćset cztery tysiące
sześćset sześćdziesiąt dziewięć
złotych i dziewięćdziesiąt pięć
groszy)/

743 744,o4 zł (słownie:
siedemset czterdzieści trzy
tysiące siedemset czterdzieści
cztery złote i cztery groszy)

69,7207906s6r
257%

42L 580,67 zł (słownie: czterysta
dwadzleścia jeden tysięcy
pięćset oslemdziesiąt złotych i
sześćdziesiąt siedem groszy| /

51'8 544,22 zł (słownie: pięćset
osiemnaście tysięcy pięćset
czterdzieści cztery złote l

dwadzieścia dwa grosze)

Przebudowa/Moderni
zacja ul. Radnej na

odc. od ul. Polnej do
ul. Zielonej,

L 697 6t3,45 zł (słownie:
jeden milion sześćset
dziewięćdziesiąt siedem
tysięcy sześćset trzynaście
złotych i czterdzieści pięć
groszy)l

2 088 064,54 zł (słownie: dwa
miliony osiemdziesiąt osiem
tysięcy sześćdziesiąt cztery
złote i pięćdziesiąt cztery
groszy)

75,7562806174
4t6%

I286 o48,8t zł (słownie: jeden
milion dwieścle osiemdziesiąt
sześć tysięcy czterdzieści osiem
złotych i osiemdziesiąt jeden
groszy)/

1 581 840,04 zł (słownle: jeden
milion pięćset osiemdziesiąt
jeden tysięcy osiemset
czterdzleści złotych i cztery
grosze)

Budowa przedłużenia

ul. Przyokopowej na

odc. od ul, Zielonej
do ul. Dobrej

2 946 921,1"6 zł (słownie: dwa
miliony dziewięćset
czterdzieści sześć tysięcy
dziewięćset dwadzieścia jeden
złotych i szesnaście groszy)l

3 6Ż4 713,03 zł (słownie: trzy
miliony sześćset dwadzieścia
cztery tysiące sledemset
trzynaście złotych i trzy groszy)

69,7207905623
707%

2 o54 61"6,73 zł (słownie: dwa
miliony pięćdziesiąt cztery
tysiące sześćset szesnaście
złotych i siedemdziesiąt trzy
grosze)/

2 5z7 t78,58 zł (słownie: dwa
millony pięćset dwadzieścia
siedem tysięcy sto
siedemdziesiąt osiem złotych i
pięćdziesiąt osiem groszy)

Przebudowa/Modern
izacja ul. Zielonej

4798 024,00 zł (słownie:

cztery miliony siedemset
dziewięćdziesiąt oslem tysięcy
dwadzieścia cztery złote)/

5 901' 569,52 zł (słownie: pięć
milionów dziewięćset jeden
tysięcy plęćset sześćdziesiąt
dziewięć złotych i pięćdziesiąt
dwa groszy)

69,7207904754
124%

3 345 220,26 zł (słownie: trzy
miliony trzysta czterdzieści pięć
tysięcy dwleście dwadzieścia
złotych i dwadzieścia sześć
groszy)/

4 tI4 620,92 zł (słownie: cztery
miliony sto czternaście tysięcy
sześćset dwadzieścia złotych i
dziewięćdziesiąt dwa grosze)

Przebudowa/Modern
izacja ul. Fundacyjnej

2 680 597,51" zł (słownie: dwa
m iliony sześćset osiemdziesiąt
tysięcy pięćset
dziewięćdziesi t siedem

75,7s628091,96

223%

2o30720,98 zł (słownie: dwa
mlliony trzydzieści tysięcy
siedemset dwadzieścia złotych i
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złotych i pięćdziesiąt jeden
groszy)/

3 297 t34,94 zł (słownie: trzy
miliony dwieście
dziewięćdziesiąt siedem
tysięcy sto trzydzieści cztery
złote i dzlewięćdziesiąt cztery
grosze)

dziewięćdziesiąt osiem groszy) /

2 49-/ 786,8I zł (słownie: dwa
mlliony czterysta
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
siedemset osiemdziesiąt sześć
złotych i osiemdziesiąt jeden
groszy)

Przebudowa/Modern
izacja ul. Dobrej

5 833 331,37 zł (słownie: pięć
m ilionów osiemset trzydzieści
trzy tysiące trzysta trzydzieści
jeden złotych i trzydzieści
siedem groszy)/

7 174 997,59 zł (słownie:

siedem milionów sto
siedemdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset dziewlęćdziesiąt
siedem złotych i pięćdziesiąt
dziewięć groszy)

7s,7562807545

42s%

4 4I9 I1'4,89 zł (słownie: cztery
mi liony czterysta dziewiętnaście
tysięcy sto czternaście Złotych l

osiemdzlesiąt dziewięć groszy) /

5 435 511,31 zł (słownie: pięć
m ilionów czterysta trzydzieści
pięć tysięcy pięćset jedenaście
złotych i trzydzieści jeden
groszy)

Modernizacja ciągu
pieszo-rowerowego

wzdłuż ul. Reduta
Wyskok, ul. Reduta
wilk

5 801 618,03 zł (słownie: pięć
milionów osiemset jeden

tysięcy sześćset osiem naście
złotych itrzy grosze)/

7 135 990,18 zł (słownie:

siedem miIlonów sto
trzydzieścl pięć tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt
złotych i osiemnaście groszy)

15,7562807008

858%

4 395 090,04 zł (słownie: cztery
m iliony trzysta dziewięćdziesiąt
pięćtysięcy dziewięćdziesiąt
złotych i cztery grosze)/

5 405 960,75 zł (słownie: plęć
milionów Czterysta pięć tysięcy
dziewięćset sześćdzlesiąt
złotych i siedemdziesiąt pięć
groszy)

Budowa ciągu
pieszego na odc. od
skrzyżowania ul.

Dobrej z

przedtużeniem ul.

Przyokopowej do
skrzyżowania z ul,

Toruńską na

terenach wzdłuż
Nowej Motławy
(011-2P62)

2 432 203,1'3 zł (słownie: dwa
m iliony czterysta trzydzieści
dwa tysiące dwieście trzy złote
i trzynaście groszy)l

2 991' 609,85 zł (słownie: dwa
mlliony dziewięćset
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
sześćset dziewięć złotych i
osiemdziesiąt pięć groszy)

50,2637076205
0619%

1" 222 5L5,47 zł (słownie : jeden
milion dwieście dwadzieścia
dwa tysiące pięćset piętnaście
złotych i czterdzieści siedem
groszy)/

1' 503 694,02 zt (słownie: jeden
milion pięćset trzy tysiące
sześćset dziewięćdziesiąt cZtery
złote i dwa grosze)

Remont ciągu
pieszego na odc. od
skrzyżowania ul.

Dobrej i ul.

Toruńskiej, wzdłuż ul

Kamienna Grobla do
niowej gran

2 850 970,6I zł (słownie: dwa
miliony osiemset pięćdziesiąt
tysięcy dziewięćset
siedemdziesiąt złotych i
sześćdziesiąt jeden groszy)/

3 506 693,85 zł (słownie: trzy

37,3808279980
8308%

I 065 ]1'6,42 zł (słownie: jeden
mlIion sześćdziesiąt pięć tysięcy
siedemset szesnaście złotych i
czterdzieści dwa grosze)/

]' 310 83L,19 zł (słownie: jeden
milion trzysta dziesięć tysięcy
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nieruchomości
dz.ew.17011. z

obrębu 100

miliony pięćset sześć tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt trzy
złote i osiemdZiesiąt pięć
groszy)

oslemset trzydzieści jeden
złotych i dziewiętnaścle groszy)

Ż. Centrum AkĘwności
Lokalnej, w tym;

18264 695,73 zł (słownie:
osiemnaście milionów
dwieście sześćdziesląt cztery
tysiące sześćset
dziewięćdziesiąt pięć złotych i
siedemdziesiąt trzy grosze)/

22 465 575,74 zł (słownie:
dwadzieścia dwa miliony
czterysta sześćdziesiąt pięć
tysięcy pięćset siedemdziesiąt
pięć złotych i siedemdziesiąt
cztery grosze)

55,3544957411

672%

10 110 330,22 zł (słownie:
dziesięć milionów sto dziesięć
tysięCy trzysta trzydzieści
złotych i dwadzieścia dwa
grosze)/

12 435 706,I8 zł (słownie
dwanaście millonów czterysta
trzydzieści pięć tysięcy
siedemset sześć złotych i
osiemnaścle groszy)

Rewaloryzacja
zabytkowego obiektu
przy ul. śluza 3 wraz
z uporządkowaniem
obsza ru

bez poś red n i o
przyległego

8 924 446,58 zł (słownie:

osiem milionów dziewięćset
dwadzieścia cztery tysiące
czterysta czterdzieści sześć
złotych i pięćdziesiąt osiem
groszy)l

Io 977 069,29 zł (słownie:
dzlesięć milionów dziewięćset
siedemdziesiąt siedem tysięcy
sześćdziesiąt dziewięć złotych i
dwadzieścia dziewięć groszy)

s2,9439910659
424%

4724958,2o zł (słownie: cztery
miliony siedemset dwadzieścia
cztery tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt osiem złotych i
dwadzieścia groszy\/

5 81]_ 698,59 zł (słownie: pięć
miIlonów osiemset jedenaście
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt
oSiem Złotych i pięćdziesiąt
dziewięć groszy)

Budowa przedszkola
publicznego przy ul,
Szuwary 2 wraz z

uporządkowaniem
o bsza ru
bezpośred nio
przyległego

7 450 459,45 zł (słownie:

siedem milionów czterysta
pięćdziesiąt tysięcy czterysta
pięćdziesiąt dziewięć złotych i
czterdzieści pięć groszy)/

9 L64 065,1'2 zł (słownie:
dziewięć milionów sto
sześćdziesiąt cztery tysiące
sześćdziesiąt pięć złotych i

dwanaście groszy)

58,8533092412
173%

4 384 841',94 zł (słownle: cztery
m iliony trzysta oslemdziesiąt
cztery tysiące osiemset
czterdzieści jeden złotych i
dzlewięćdziesiąt cztery grosze)/

5 393 355,59 zł (słownie; pięć
milionów trzysta
dziewięćdziesiąt trzy tysiąCe
trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i
pięćdziesiąt dziewięć groszy)

Modernizacja boiska
przy Szkole
Podstawowej nr 65
przy ul. śluza 6

1' 889 789,70 zł (słownie:
jeden milion osiemset
osiemdziesiąt dziewięć tysięcV
siedemset osiemdziesiąt
dziewięć złotych i
siedemdziesiąt groszy)/

Ż 324 441',33 zł (słownie: dwa
miliony trzysta dwadzieścia
czte ce czterysta

52,9439905403
23r%

1 000 530,08 zł (słownie: jeden
milion pięćset trzydzieści złotych
i osiem groszy)/

1"230 652,00 zł (słownie:jeden
milion dwieście trzydzieści
tysięCy sześćset pięćdziesiąt dwa
złote)
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czterdzieści jeden złotych i
trzydzieści trzy)

3. Zielone Tereny Rekreacyj-
ne, w tym:

1 869 056,47 zł (słownie:
jeden milion osiemset
sześćdziesiąt dziewięć tyslęcy
pięćdziesiąt sześć złotych i
czterdzieści siedem groszy) /

2 298 939,46 zł (słownie: dwa
miliony dwieście
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset trzydzieści
dziewięć złotych i czterdzieści
sześć groszy)

69,1991_382154

447%

7293 370,97 zł (słownie: jeden
milion dwieście dziewięćdziesiąt
trzy tysiące trzysta
siedemdziesiąt złotych l
dziewięćdziesiąt siedem groszy) l
I 590 846,29 zł (słownie: jede n

milion pięćset dziewięćdziesiąt
tysięCy osiemset czterdzieści
sześć złotych i dwadzieścia
dziewięć groszV)

Budowa min.
jednego placu zabaw

36 582,87 zł (słownie:

trzydzieści sześć tysięcy
pięćset osiemdziesiąt dwa
złote i osiemdzlesląt siedem
groszy)/

44 996,93 zł (słownie:

czterdzieści cztery tysiące
dziewięćset dziewięćdziesiąt
sześć złotych i dziewięćdziesiąt
trzy grosze)

75,7562760931
551%

27 773,82 zł (słownie:

dwadzieścia siedem tysięcy
siedemset trzynaście złotych i
osiemdziesiąt dwa grosze)/

34 088,00 zł.(słownie:
trzydzieści cztery tysiące
osiemdziesiąt osiem złotych)

Budowa min. jednej

siłowni zewnętrznej

41853,64 zł (słownie:

czterdzieścl jeden tysięcy
osiemset pięćdzlesiąt trzy
złote l sześćdziesiąt cztery
grosze)l

5t 479,98 zł (słownie:
pięćdziesiąt jeden tysięcy
czterysta siedemdziesiąt
dziewięć złotych i
dziewięćdziesiąt osiem groszy)

75,7562783069
764%

31'706,76 zł (słownie;

trzydzieści jeden tysięcy
siedemset sześć złotych i
siedemdziesiąt sześć groszy) l
38 999,31zł (słownie:

trzydzieści osiem tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych i trzydzieści
jeden groszy)

Zagospoda rowa n ie
zlelonych terenów
rekreacyjnych
Bastionu Wilk i

Bastionu Reduta
Wyskok

L 406 838,9L zł (słownie:
jeden milion czterysta sześć
tysięcy osiemset trzydzieści
osiem złotych i
dziewięćdziesiąt jede n grosz) /

L730 4II,86 zł (słownie:
jeden milion siedemset
trzydzieści tysięcy czterysta
jedenaście złotych i
osiemdziesiąt sześć)

75,7562804400
967o/o

1 065 768,83 zł (słownie: jeden
milion sześćdziesiąt pięć tysięcy
siedemset sześćdziesiąt osiem
złotych i osiemdziesiąt trzy
grosze)/

1 310 895,66 zł (słownie: jeden
milion trzysta dziesięć tysięcy
osiemset dziewięćdziesiąt pięć
złotych i sześćdziesiąt sześć
groszy)
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5' przedstawiamy w załączeniu do niniejszego plsma zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy
Przedsięwzięcia, który uwzg|ędnia zapIanowany termin podpisania Umowy o Partnerstwie Publiczno-

Prywatnym na dzień 22 listopada 201'9 r.

Z powazaniem,

Luiza Gruntkowska

Wiceprezes Zarządu

GGI Dolne Miasto Sp. z o,o.
(kom plementa riusza )

Mikołaj Konopka

Wiceprezes Zarządu

GGI Dolne Miasto 5p. z o.o.
(kom plementa riusza)

Zqłqczniki:
1. Strony od 15 do 20 części opisowej Koncepcji urbonistyczno-architektonicznej
2. Rysunki nr 48 i 49 części rysunkowej Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
3. Harmonogram rzeczowo-fĺnonsowy Przedsięwzięcĺo

Do wiqdomości:
1. Urzqd Miejski w Gdańsku Wydział Politykĺ Gospodarczej

GGl Dolne Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Bot28g Cdańsk / ul. Budowlanych 48 / Nlp 584-275-33-8'l /tel.58 BB8 26 oo

Remont 7 ze1ść
wzdłuż ciągu
komunikacyjnego ul.
Kamienna Grobla - ul
Dobra

383 781,05 zł (słownie: trzysta
osiemdziesiąt trzy tysiące
siedemset osiemdziesiąt jeden
złotych i pięć groszy)

472 050,69 zł (słownie:
Czterysta siedemdziesiąt dwa
tysiące pięćdziesiąt złotych i

sześćdziesląt dziewięć groszy)

43,822267937r

55%

168 181,56 zł (słownie: sto
sześćdziesiąt osiem tysięcy sto
osiemdziesiąt jeden złotych i
pięćdziesiąt sześć groszy)

206 863,32 zł (dwleście sześć
tysięcy osiemset sześćdziesiąt
trzy złote i trzydzieści dwa
grosze 

)

SUMA (dot. pozycji
numerowa nych)

51 383 837,72 zł (słownie:
pięćdziesiąt jeden milionów
trzysta osiemdziesiąt trzy
tysiące osiemset trzydzieści
siedem złotych i
siedemdziesiąt dwa grosze)/

63 202120,40 zł (słownie
sześćdziesiąt trzy mlIiony
dwieście dwa tysiące sto
dwadzieścia złotych i
czterdzieści groszy)

32 859 559,46 zł (słownie:

trzydzieści dwa miliony osiemset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
pięćset pięćdziesiąt dziewięć
złotych i czterdzieści sześć
groszy)/

40 4I7 258,74 zł (słownie:
czterdzieści milionów CZterysta
siedemnaście tysięcy dwieście
pięćdziesiąt osiem złotych i
czternaście groszy)
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

STRUKTURA KOSZTÓW NETTO OBIEKTÓW CELU PUBLICZNEGO: 

 

I.  KOSZTY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

1. Koszty projektów budowlanych.  

2. Koszty opracowania zestawień kosztów inwestorskich dla rozwiązań docelowych i tymczasowych. 

3. Koszty opracowań specjalistycznych (o ile nieujęte jako opracowania dodatkowe w projektach 

budowlanych) w zakresie: 

3.1. ochrony środowiska, 

3.2. fizyki budowli i ochrony cieplnej, 

3.3. ochrony akustycznej i wibracyjnej, 

3.4. ochrony przeciwpromiennej i jonizującej, 

3.5. zabezpieczeń antykorozyjnych, mikologicznych, przeciwwybuchowych, 

3.6. charakterystyki energetycznej budynków, 

3.7. analiz możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i 

środowiskowym odnawialnych źródeł energii, 

3.8. certyfikacji BREEAM, 

3.9. opracowań ochrony i zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków i budowli (scenariusze 

pożarowe), 

3.10. ochrony katodowej konstrukcji i urządzeń podziemnych, 

3.11. koszty projektów wnętrz, oświetlenia zewnętrznego itp. 

3.12. inne ekspertyzy. 

4. Koszty opracowań map do celów projektowych. 

5. Koszt rozpoznania warunków gruntowo wodnych (w tym zanieczyszczeń). 

6. Koszty inwentaryzacji zieleni i projektu zarządzania istniejącym drzewostanem. 

7. Koszty opracowania programów prac konserwatorskich. 

8. Koszty opracowania wytycznych do projektu organizacji ruchu. 

9. Studium ruchu dla parkingów. 

10. Koszty harmonogramów prac. 

11. Koszty nadzorów autorskich. 

12. Koszty postępowania administracyjnego oraz opracowania i przygotowania wniosków w zakresie: 

12.1. uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, Decyzji Budowlanych i innych, 

12.2. warunków technicznych, 

12.3. odstępstw, 

12.4. decyzji środowiskowych (w tym opracowania raportów), 

12.5. procedury ZRiD,  

12.6. koszty opracowań dla PWKZ, 

12.7.  i innych.  

13. Koszt projektów wykonawczych rozwiązań docelowych i tymczasowych.  

 

II.   KOSZTY PRAC BUDOWLANYCH. 

1. Koszty prac archeologicznych. 

2. Koszty wycinek drzew. 

3. Koszty pomiarów geodezyjnych dla celów podatkowych – operaty podatkowe. 

4. Koszty tymczasowych zabezpieczeń.  

5. Koszty projektów organizacji ruchu. 

6. Opłaty administracyjne: za wydanie Decyzji (PnB, PnU, opłaty za wycinkę drzew – koszty nasadzeń 

zamiennych, PINB,PIP, PSP,UDT, UTK i inne). 
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7. Opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

8. Opłaty związane z rekultywacją materiałów pochodzących z rozbiórek. 

9. Koszty umów przyłączeniowych. 

10. Koszty przed przekazaniem obiektów Podmiotowi Publicznemu (ochrona, sprzątanie inne). 

11. Koszty robót budowlano-montażowych (rozwiązań docelowych i tymczasowych). 

 

III.  KOSZTY NADZORU INWESTORSKIEGO. 

1. Koszty nadzoru inwestorskiego. 

2. Koszty nadzoru zewnętrznego w tym: 

2.1 Nadzór archeologiczny, 

2.2 Nadzór BHP, 

2.3 Urząd dozoru technicznego. 

 

IV.  KOSZTY FINANSOWE. 

1. Koszt faktycznie pobranych przez Instytucję finansową lub podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 4 

Umowy opłat związanych z przygotowaniem do udzielenia finasowania (np. opłaty przygotowawcze). 

2. Koszt faktycznie poniesionych odsetek od uruchomionej i wypłaconej części kredytu, koszt 

spłaconego kapitału.  

3. Faktycznie poniesione koszty marży lub prowizji i innych opłat związanych z udzielonym 

kredytem/pożyczką. 

 

V.   KOSZTY ZARZĄDZANIA I UTRZYMANIA.   

1. Koszt bieżącego nadzoru i obsługi urządzeń instalacji, w które wyposażony jest obiekt zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi, zapisami gwarancji i normami technicznymi. 

2. Koszt prowadzenia przeglądów technicznych obiektu. 

3. Koszt utrzymania w ruchu urządzeń i instalacjami elektryczno-energetycznych. 

4. Koszt realizacji planowych remontów okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Koszt napraw bieżących, usuwania usterek i awarii. 

6. Koszt sprawowania opieki nad zielenią towarzyszącą obiektowi. 

7. Koszt świadczenia usług pogotowia technicznego. 

8. Koszt kontroli obiektu/ów pod względem ochrony p.poż. 

 

Koszty utrzymania i zarzadzania mieszczą się w kwocie wynagrodzenia Partnera Prywatnego z 

tytułu realizacji Obiektów Celu Publicznego. Koszty te nie mogą przekroczyć, w wymiarze rocznym, 

1% wartości Obiektu Celu Publicznego rozumianego jako wysokość partycypacji Podmiotu 

Publicznego - zgodnie z Ofertą.   

 

Uwaga - Uznanie kosztów finansowych wskazanych powyżej wymaga pisemnego potwierdzenia 

przez Instytucję finansową lub podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy , że koszty te były 

bezpośrednio związane z realizacją OCP.      

Niniejszy załącznik znajdzie odpowiednie zastosowanie w przypadku rozliczeń pomiędzy Stronami 

w odniesieniu do Obiektów Celu Komercyjnego. Partner Prywatny żądając zwrotu od Podmiotu 

Publicznego poniesionych nakładów inwestycyjnych, zgodnie z postanowieniami § 30 lub 33 

Umowy, przygotuje odpowiednie ich zestawienie w oparciu o strukturę kosztów przedstawioną w 

pkt I-IV powyżej.  
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Załącznik nr 4 do Umowy  

 

Wzór raportu kwartalnego ze stanu prac w zakresie Obiektów Celu Komercyjnego  

 

 

___________________, dnia ____________________ roku 

 

 

Od: 

________________________________ 

(oznaczenie Partnera Prywatnego) 

 

Do: 

Gminy Miasta Gdańska  

ul. Nowe Ogrody 8/12 

 

 

Dotyczy kwartału _________________.  

 

 

RAPORT KWARTALNY ZE STANU PRAC W ZAKRESIE OBIEKTÓW CELU KOMERCYJNEGO 

 

 

Działając w imieniu Partnera Prywatnego, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z §13 ust. 12 

Umowy, niniejszym wskazuję/wskazujemy na stan prac wykonanych w kwartale ___________________ oraz na 

planowane do podjęcia czynności w ramach kolejnego kwartału: 

 

1. Wskazanie, który Etap jest realizowany (jeżeli kilka Etapów jest realizowanych jednocześnie, wskazanie 

wszystkich Etapów realizowanych w kwartale, którego dotyczy raport): 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________.  

 

2. Wskazanie czy Etap jest realizowany w Okresie Przygotowawczym czy w Okresie Realizacyjnym 

(jeżeli kilka Etapów jest realizowanych jednocześnie, powyższe wskazanie powinno odnosić się do 

każdego z Etapów realizowanych w kwartale, którego dotyczy raport): 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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3. Wskazanie kwotowego i procentowanego stanu zaawansowania Etapu w stosunku do założeń 

wynikających z Harmonogramu (jeżeli kilka Etapów jest realizowanych jednocześnie, powyższe 

wskazanie powinno odnosić się do każdego z Etapów, które są realizowane w kwartale, którego dotyczy 

raport): 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

4. Wskazanie Obiektów Celu Komercyjnego realizowanych w kwartale, którego dotyczy raport: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

5. Wskazanie jakie postępowania administracyjne są w toku w związku z Przedsięwzięciem w zakresie 

Obiektów Celu Komercyjnego, z zaznaczeniem czego dotyczy postępowanie, przed jakim organem 

jest prowadzone, kiedy został złożony wniosek o wszczęcie postępowania wraz z krótkim opisem 

sprawy:  

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

6. Wskazanie konkretnej daty złożenia prawidłowego wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Obiektów Celu Komercyjnego lub 

dokonania zgłoszenia prac budowlanych w powyższym zakresie (dotyczy wniosków złożonych w 

kwartale, którego dotyczy raport) oraz dołączenie do niniejszego raportu powyższego 

wniosku/wniosków lub zgłoszenia/zgłoszeń poświadczonego/poświadczonych za zgodność z 

oryginałem: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

7. Wskazanie wszystkich przypadków opóźnień występujących w kwartale, którego dotyczy raport, w 

szczególności niezachowanie terminu rozpoczęcia lub zakończenia odpowiednio Okresu 

Przygotowawczego oraz Okresu Realizacyjnego danego Etapu w stosunku do Harmonogramu oraz 

udzielenie informacji o wdrożonych działaniach naprawczych: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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8. Udzielenie informacji o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na niezachowanie terminu zakończenia 

Etapu/Etapów wynikającego z Harmonogramu oraz informacji o wdrożonych działaniach 

naprawczych:  

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

9. Wskazanie najważniejszych prac i zadań realizowanych w kwartale, którego dotyczy raport: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

10. Wymienienie wszystkich podwykonawców Partnera Prywatnego, którzy wykonywali prace w 

ramach Przedsięwzięcia w kwartale, którego dotyczy raport, w tym udzielenie informacji jaki zakres 

prac był wykonywany przez każdego z podwykonawców: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

11. Wskazanie okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację Przedsięwzięcia (m.in. wypadki na 

placu budowy, strajki na placu budowy, wystąpienie z roszczeniem przez osobę trzecią itp.): 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

12. Wskazanie przyczyn niewykonania prac, które w poprzednim raporcie zostały określone w zestawieniu 

planowanych czynności do podjęcia w przyszłym kwartale: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

13. Zestawienie planowanych czynności do podjęcia w przyszłym kwartale: 

__________________________________________________; 

___________________________________________________; 

___________________________________________________; 

 

 

____________________________________ 

(podpis) 
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Załączniki (w tym m.in. wydane uzgodnienia, decyzje, protokoły, dokumentacja fotograficzna 

prowadzonych prac): 

__________________________________________________; 

__________________________________________________; 

__________________________________________________; 

 

Uwagi Podmiotu Publicznego: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

 

Wzór raportu kwartalnego ze stanu prac w zakresie Obiektów Celu Publicznego 

 

 

___________________, dnia ____________________ roku 

 

 

Od: 

________________________________ 

(oznaczenie Partnera Prywatnego) 

 

Do: 

Gminy Miasta Gdańska  

ul. Nowe Ogrody 8/12 

 

Dotyczy kwartału_________________.  

 

RAPORT KWARTALNY ZE STANU PRAC W ZAKRESIE OBIEKTÓW CELU PUBLICZNEGO 

 

Działając w imieniu Partnera Prywatnego, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z § 13 ust. 13 

Umowy, niniejszym wskazuję/wskazujemy na stan prac wykonanych w kwartale ___________________ oraz na 

planowane do podjęcia czynności w ramach kolejnego kwartału: 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

OPIS STANU PRAC WYKONANYCH: 

 

1. Wskazanie Obiektów Celu Publicznego realizowanych w kwartale, którego dotyczy raport: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

2. Wskazanie czy Obiekt/Obiekty Celu Publicznego jest/są realizowany/e w Okresie 

Przygotowawczym czy w Okresie Realizacyjnym:  

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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3. Wskazanie kwotowego i procentowanego stanu zaawansowania budowy Obiektu/Obiektów Celu 

Publicznego w stosunku do założeń wynikających z Harmonogramu oraz ewentualnych odchyleń: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

4. Wskazanie jakie postępowania administracyjne są w toku w związku z Przedsięwzięciem w zakresie 

Obiektów Celu Publicznego, z zaznaczeniem czego dotyczy postępowanie, przed jakim organem jest 

prowadzone, kiedy został złożony wniosek o wszczęcie postępowania wraz z krótkim opisem sprawy:  

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

5. Wskazanie konkretnej daty złożenia prawidłowego wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Obiektów Celu Publicznego lub 

dokonania prawidłowego zgłoszenia prac budowlanych w powyższym zakresie (dotyczy wniosków 

złożonych w kwartale, którego dotyczy raport) oraz dołączenie do niniejszego raportu kopii powyższego 

wniosku/wniosków lub zgłoszenia/zgłoszeń poświadczonego/poświadczonych za zgodność z 

oryginałem: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

6. Wskazanie konkretnej daty złożenia prawidłowego wniosku o wydanie decyzji o wydaniu pozwolenia 

na użytkowanie dla Obiektów Celu Publicznego lub dokonania prawidłowego zgłoszenia Obiektów 

Celu Publicznego do użytkowania (dotyczy wniosków złożonych w kwartale, którego dotyczy raport) 

oraz dołączenie do niniejszego raportu powyższego wniosku/wniosków lub zgłoszenia/zgłoszeń 

poświadczonego/poświadczonych za zgodność z oryginałem: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

7. Wskazanie wszystkich zaistniałych ryzyk oraz ich rozwiązań, przypadków opóźnień występujących w 

kwartale, którego dotyczy raport, w szczególności niezachowanie terminu rozpoczęcia lub zakończenia 

odpowiednio Okresu Przygotowawczego oraz Okresu Realizacyjnego danego Obiektu/Obiektów 

Celu Publicznego oraz udzielenie informacji o wdrożonych działaniach naprawczych: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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8. Udzielenie informacji o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na niezachowanie terminu zakończenia 

Okresu Realizacyjnego wynikającego z Harmonogramu w zakresie Obiektu/Obiektów Celu 

Publicznego oraz informacji o wdrożonych działaniach naprawczych:  

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

9. Wskazanie najważniejszych prac i zadań realizowanych w zakresie Obiektu/Obiektów Celu 

Publicznego w kwartale, którego dotyczy raport wraz ze wskazaniem najważniejszych zdarzeń. Jeżeli 

Obiekt/Obiekty Celu Publicznego jest/są realizowany/e w Okresie Przygotowawczym to należy 

wskazać m.in. stan zaawansowania Dokumentacji Projektowej. Jeżeli Obiekt/Obiekty Celu 

Publicznego jest/są realizowany/e w Okresie Realizacyjnym to należy wskazać m.in. stan 

zaawansowania robót budowlanych, opisać technologię i organizację wykonywanych prac oraz 

planowane przeglądy i odbiory prac budowlanych: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

10. Wymienienie wszystkich podwykonawców Partnera Prywatnego, którzy wykonywali prace w 

ramach Przedsięwzięcia w zakresie Obiektów Celu Publicznego w kwartale, którego dotyczy raport, 

w tym udzielenie informacji jaki zakres prac był wykonywany przez każdego z podwykonawców: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

11. Wskazanie okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację Obiektów Celu Publicznego (m.in. 

wypadki na placu budowy, strajki na placu budowy, wystąpienie z roszczeniem przez osobę trzecią 

itp.): 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

12. Wskazanie poniesionych kosztów w kwartale, którego dotyczy raport, w zakresie realizacji Obiektów 

Celu Publicznego z wyszczególnieniem jakie koszty zostały poniesione na dany Obiekt Celu 

Publicznego: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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13. Wskazanie przyczyn niewykonania prac, które w poprzednim raporcie zostały określone w zestawieniu 

planowanych czynności do podjęcia w przyszłym kwartale: 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

14. Zestawienie planowanych czynności do podjęcia w przyszłym kwartale: 

__________________________________________________; 

___________________________________________________; 

___________________________________________________; 

 

 

Załączniki (w tym m.in. wydane uzgodnienia, decyzje, protokoły, dokumentacja fotograficzna 

prowadzonych prac): 

__________________________________________________; 

___________________________________________________; 

___________________________________________________; 

 

 

Uwagi Podmiotu Publicznego: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

____________________________________ 

(podpis) 
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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

L.p. Obiekt Celu Publicznego 

Oferowana wysokość 
partycypacji 
Podmiotu 

Publicznego w 
kosztach 

wybudowania 
Obiektu Celu 

Publicznego według 
Oferty 

Koszty opracowania dokumentacji 
projektowej 

poz. I wg Struktury Kosztów Netto 
Obiektów Celu Publicznego 

Koszty prac budowlanych 
poz. II wg Struktury Kosztów Netto 

Obiektów Celu Publicznego 

Koszty nadzoru inwestorskiego poz. 
III wg Struktury Kosztów Netto 

Obiektów Celu Publicznego 

Koszt całkowity Zaawansowanie Koszt całkowity Zaawansowanie Koszt całkowity Zaawansowanie 

Netto/Brutto  
PLN 

Netto/Brutto 
PLN 

Netto/Brutto 
PLN 

Netto/Brutto 
PLN 

Netto/Brutto 
PLN 

Netto/Brutto 
PLN 

Netto/Brutto 
PLN 

1.                 

a)                 

b)                 

c)                 

d)                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

ŁĄCZNIE:               
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         Załącznik nr 6 do Umowy 

 

Wzór raportu półrocznego dla Obiektów Celu Publicznego przekazywanych do utrzymania i zarządzania 

 

___________________, dnia ____________________ roku 

 

Od: 

________________________________ 

(oznaczenie Partnera Prywatnego) 

 

Do: 

Gminy Miasta Gdańska  

ul. Nowe Ogrody 8/12 

 

 

Dotyczy miesięcy (półrocza) _________________.  

 

 

RAPORT PÓŁROCZNY DLA OBIEKTÓW CELU PUBLICZNEGO  

PRZEKAZYWANYCH DO UTRZYMANIA I ZARZĄDZANIA  

 

 

Działając w imieniu Partnera Prywatnego, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z § 13 ust. 14 

Umowy, niniejszym przekazuję/przekazujemy poniżej informacje dotyczące Obiektów Celu Publicznego 

przekazanych do utrzymania i zarządzania:  

 

1. Wskazanie Obiektów Celu Publicznego znajdujących się w utrzymaniu i zarządzaniu Partnera 

Prywatnego w okresie, którego dotyczy raport:  

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

2. Wskazanie czynności podjętych przez Partnera Prywatnego w związku z realizacją obowiązku 

zarządzania i utrzymania, dot. Obiektów Celu Publicznego znajdujących się w utrzymaniu i 

zarządzaniu Partnera Prywatnego w okresie, którego dotyczy raport:  

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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3. Udzielenie informacji o stanie technicznym Obiektów Celu Publicznego znajdujących się w 

utrzymaniu i zarządzaniu Partnera Prywatnego w okresie, którego dotyczy raport:  

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

4. Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Partnera Prywatnego w związku z utrzymaniem 

i zarządzaniem Obiektów Celu Publicznego znajdujących się w utrzymaniu i zarządzaniu Partnera 

Prywatnego w okresie, którego dotyczy raport: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

5. Wskazanie okoliczności i zdarzeń, które utrudniły lub uniemożliwiły normalne korzystanie z Obiektów 

Celu Publicznego, które wystąpiły w okresie, którego dotyczy raport, w tym wszelkich zdarzeń, 

których wystąpienie ograniczyło lub wyłączyło dostępność danego Obiektu Celu Publicznego wraz z 

informacją o podjętych przez Partnera Prywatnego działaniach naprawczych: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

____________________________________ 

(podpis) 

 

Załączniki (w tym m.in. wydane uzgodnienia, decyzje, protokoły, dokumentacja fotograficzna 

prowadzonych prac): 

__________________________________________________; 

___________________________________________________; 

___________________________________________________; 

 

Uwagi Podmiotu Publicznego: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 
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      Załącznik nr 7 do Umowy  

 

Wzór oświadczenia potwierdzającego zakończenie Etapu 

 

 

___________________, dnia ____________________ roku 

 

 

Dotyczy Etapu _________________.  

 

OŚWIADCZENIE O ZAKOŃCZENIU ETAPU 

 

Działając na podstawie § 23 ust. 6 Umowy, niniejszym Strony potwierdzają zakończenie Etapu ________ 

Przedsięwzięcia. 

 

Partner Prywatny oświadcza, że uzyskał ostateczną decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub 

dokonał zgłoszenia bez sprzeciwu dla ostatniego Obiektu Celu Komercyjnego realizowanego w ramach 

Etapu ___________________ w dniu ______________________ roku. 

 

Partner Prywatny oświadcza, że zakończył Etap ____________ zgodnie z Harmonogramem/z 

wyprzedzeniem w stosunku do Harmonogramu/z opóźnieniem w stosunku do Harmonogramu (w 

przypadku opóźnienia należy wskazać okres opóźnienia, przyczynę opóźnienia oraz uzasadnienie opóźnienia). 

 

Partner Prywaty oświadcza, że w okresie realizacji Etapu _______________ żadna z osób trzecich, w tym żaden 

z podwykonawców Partnera Prywatnego, nie wystąpiła z roszczeniem związanym z Przedsięwzięciem 

(w przypadku wystąpienia z roszczeniem przez osobę trzecią należy wskazać rodzaj roszczenia, sposób 

zakończenia postępowania w sprawie roszczenia oraz przedstawić stanowisko Partnera Prywatnego w 

zakresie roszczenia).  

 

Strony oświadczają, że złożenie niniejszego oświadczenia, potwierdzającego zakończenie Etapu _________, 

nie stanowi zwolnienia z odpowiedzialności Partnera Prywatnego w stosunku do Podmiotu Publicznego 

z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikających z Umowy. 

 

Przedmiotowe oświadczenie potwierdza jedynie faktyczne zakończenie Etapu _______________________. 

Uwagi Podmiotu Publicznego: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ . 
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Uwagi Partnera Prywatnego: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Podmiot Publiczny     Partner Prywatny  

 

Załączniki: 

__________________________________________________; 

__________________________________________________; 

__________________________________________________; 
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Załącznik nr 8 do Umowy  

 

Wzór oświadczenia potwierdzającego zakończenie Okresu Realizacji Przedsięwzięcia 

 

 

___________________, dnia ____________________ roku 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAKOŃCZENIU OKRESU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 

Działając na podstawie § 23 ust. 7 Umowy, niniejszym Strony potwierdzają zakończenie Okresu Realizacji 

Przedsięwzięcia. 

 

Partner Prywatny oświadcza, że uzyskał ostateczną decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub 

dokonał zgłoszenia bez sprzeciwu dla ostatniego Obiektu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 

___________________ w dniu ______________________ roku. 

 

Partner Prywatny oświadcza, że zakończył Okres Realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z 

Harmonogramem/z wyprzedzeniem w stosunku do Harmonogramu/z opóźnieniem  w stosunku do 

Harmonogramu (w przypadku opóźnienia należy wskazać okres opóźnienia, przyczynę opóźnienia oraz 

uzasadnienie opóźnienia). 

 

Partner Prywatny oświadcza, że całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wyniósł ______________________ 

(słownie: ___________________________) złotych.  

 

Partner Prywatny oświadcza, że w Okresie Realizacji Przedsięwzięcia żadna z osób trzecich, w tym 

żaden z podwykonawców Partnera Prywatnego, nie wystąpiła z roszczeniem związanym z 

Przedsięwzięciem (w przypadku wystąpienia z roszczeniem przez osobę trzecią należy wskazać rodzaj 

roszczenia, sposób zakończenia postępowania w sprawie roszczenia oraz przedstawić stanowisko Partnera 

Prywatnego w zakresie roszczenia).  

 

Strony oświadczają, że złożenie niniejszego oświadczenia, potwierdzającego zakończenie Okresu 

Realizacji Przedsięwzięcia nie stanowi zwolnienia z odpowiedzialności Partnera Prywatnego w 

stosunku do Podmiotu Publicznego z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikających z Umowy.  
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Uwagi Podmiotu Publicznego: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

Uwagi Partnera Prywatnego: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Podmiot Publiczny     Partner Prywatny  

 

Załączniki: 

__________________________________________________; 

__________________________________________________; 

__________________________________________________; 

 



Strona 1 z 4 

 

Załącznik nr 9 do Umowy  

 

Wzór protokołu Odbioru Obiektu Celu Publicznego 

 

 

___________________, dnia ____________________ roku 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU OBIEKTU CELU PUBLICZNEGO 

 

Działając na podstawie § 24 ust. 1 Umowy, niniejszym Strony dokonują Odbioru Obiektu Celu 

Publicznego :________________________________. Wraz z Odbiorem Obiektu Celu Publicznego zostaje 

przekazana przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego Dokumentacja Realizacji 

Przedsięwzięcia dotycząca przekazanego Obiektu Celu Publicznego, zgodnie z § 20 ust. 5 Umowy.  

 

1. Opis odbieranego Obiektu Celu Publicznego: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________. 

 

2. Autorem/autorami Dokumentacji Projektowej dotyczącej odbieranego Obiektu Celu Publicznego 

jest/są: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

3. Zestawienie Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia dotyczącej Obiektu Celu Publicznego 

odbieranego przez Podmiot Publiczny, którego dotyczy niniejszy protokół: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________. 

 

4. Oświadczenia Stron: 

 

1) Partner Prywatny oświadcza, że odbierany Obiekt Celu Publicznego zrealizowano na podstawie 

ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z 

dnia ____________________, nr __________________________ lub na podstawie zgłoszenia robót budowanych z 

dnia ________________________, przyjętego bez sprzeciwu.  
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2) Partner Prywatny oświadcza, że uzyskał ostateczną decyzję o udzieleniu pozwolenia na 

użytkowanie lub dokonał zgłoszenia bez sprzeciwu dla odbieranego Obiektu Celu Publicznego 

___________________ w dniu ______________________ roku. 

 

3) Partner Prywatny oświadcza, że zakończył Okres Realizacyjny odbieranego Obiektu Celu 

Publicznego zgodnie z Harmonogramem/z wyprzedzeniem w stosunku do Harmonogramu/z 

opóźnieniem w stosunku do Harmonogramu (w przypadku opóźnienia należy wskazać okres 

opóźnienia, przyczynę opóźnienia oraz uzasadnienie opóźnienia). 

 

4) Partner Prywatny oświadcza, że koszt realizacji odbieranego Obiektu Celu Publicznego, zgodnie 

ze Strukturą kosztów Obiektów Celu Publicznego, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy, wyniósł 

______________________ (słownie: ___________________________) złotych.  

 

5) Partner Prywatny oświadcza, że w Okresie Przygotowawczym i Okresie Realizacyjnym 

odbieranego Obiektu Celu Publicznego żadna z osób trzecich, w tym żaden z podwykonawców 

Partnera Prywatnego, nie wystąpiła z roszczeniem związanym z Przedsięwzięciem (w przypadku 

wystąpienia z roszczeniem przez osobę trzecią należy wskazać rodzaj roszczenia, sposób zakończenia 

postępowania w sprawie roszczenia oraz przedstawić stanowisko Partnera Prywatnego w zakresie 

roszczenia).  

 

6) Strony oświadczają, że dokonanie przez Podmiot Publiczny Odbioru Końcowego Obiektu Celu 

Publicznego oraz Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia w zakresie odbieranego Obiektu 

Celu Publicznego, nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za wadliwie wykonane 

roboty budowlane lub wadliwie wykonany Obiekt Celu Publicznego, jak również nie powoduje 

zwolnienia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za wykonanie robót lub odbieranego 

Obiektu Celu Publicznego niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Decyzjami Budowlanymi, 

postanowieniami Umowy i przepisami Prawa. 

 

7) Zgodnie z § 10 ust. 8-13 Umowy, Partner Prywatny dokonał wyboru zabezpieczenia w zakresie 

gwarancji jakości w postaci________________________(gwarancja bankowa/gwarancja 

ubezpieczeniowa/kaucja). Partner Prywatny dołącza do niniejszego protokołu oryginał gwarancji 

bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej obejmującej Okres gwarancyjny dla Dokumentacji 

Projektowej odbieranego Obiektu Celu Publicznego, tj. obowiązującej do dnia ______________________ 

oraz dołącza do niniejszego oświadczenia oryginał gwarancji bankowej/gwarancji 

ubezpieczeniowej obejmującej Okres gwarancyjny dla odbieranego Obiektu Celu Publicznego, tj. 

obowiązującej do dnia ______________________. (Powyższy obowiązek dotyczy wyboru przez Partnera 

Prywatnego innego zabezpieczenia, niż kaucja, o której mowa w § 11 ust. 8 Umowy). Nadto Partner 

Prywatny dołącza do niniejszego protokołu oryginał karty gwarancyjnej dla obieranego Obiektu 

Celu Publicznego (nie dotyczy Obiektów Celu Publicznego przekazanych Partnerowi 

Prywatnemu do utrzymania i zarządzania).  
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8) Zgodnie z § 12 ust. 3 i 10 Umowy, Partner Prywatny dołącza do niniejszego protokołu oryginał 

polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 12 ust. 3 Umowy (nie dotyczy Obiektów Celu 

Publicznego przekazanych Partnerowi Prywatnemu do utrzymania i zarządzania), lub jej kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem zapłaty składki ubezpieczeniowej 

oraz warunkami ubezpieczenia na okres ubezpieczenia ____________________________________.  

 

9) Wykaz Wad lub niezgodności ujawnionych podczas Odbioru Końcowego w ramach 

Dokumentacji Projektowej odbieranego Obiektu Celu Publicznego: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

10) Termin usunięcia wad lub niezgodności ujawnionych podczas Odbioru Końcowego, o których 

mowa w pkt 9) powyżej: 

_________________________________________________________________________ 

 

Uwagi Podmiotu Publicznego: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

Uwagi Partnera Prywatnego: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

_____________________________     ____________________________ 

Podmiot Publiczny      Partner Prywatny 

 

W obecności: 

kierownik budowy/kierownik robót _________________ 

inspektor nadzoru inwestorskiego _________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja Realizacji Przedsięwzięcia w jednym egzemplarzu (oryginał); 

2. Oryginał gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej; 

3. Oryginał karty gwarancyjnej; 

4. Oryginał polisy ubezpieczeniowej/kopię polisy ubezpieczeniowej poświadczą za zgodność z 

oryginałem wraz z potwierdzeniem płatności składki. 
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Załącznik nr 10 do Umowy  

 

Wzór protokołu przekazania 

Obiektu Celu Publicznego do utrzymania i zarządzania 

 

 

___________________, dnia ____________________ roku 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA OBIEKTU CELU PUBLICZNEGO DO UTRZYMANIA I ZARZĄDZANIA  

 

Działając na podstawie § 25 ust. 1 Umowy, niniejszym Podmiot Publiczny przekazuje Partnerowi 

Prywatnemu do utrzymania i zarządzania Obiekt Celu Publicznego: ________________________________ na 

Okres Utrzymania i Zarządzania tj. od _______________ do _________________ (wskazanie zgodnie z 

Harmonogramem).  

 

1. Opis przekazanego Obiektu Celu Publicznego: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________.  

 

2. Oświadczenia Stron: 

 

1) Strony oświadczają, że protokołem Odbioru Obiektu Celu Publicznego z dnia _________________ 

dokonano Odbioru Obiektu Celu Publicznego, którego dotyczy niniejszy protokół. Protokół 

Odbioru Obiektu Celu Publicznego stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. 

2) Partner Prywatny zobowiązuje się do utrzymania i zarządzania Obiektem Celu Publicznego, 

opisanym w pkt. 1 powyżej, zgodnie z Umową i przepisami Prawa.  

3) Partner Prywatny, na zasadach przewidzianych w Umowie, zobowiązuje się do ponoszenia 

wydatków, kosztów i ryzyk związanych z utrzymaniem, zarządzaniem i użytkowaniem 

przekazanego mu Obiektu Celu Publicznego.  

4) Zgodnie z § 11 ust. 3 i 8 Umowy, Partner Prywatny oświadcza, że ustanowił zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w zakresie utrzymania i zarządzania przekazanym Obiektem Celu 

Publicznego i przedkłada do niniejszego oświadczenia dowód ustanowienia zabezpieczenia, 

uprawniający do skorzystania z tego zabezpieczenia (oryginał), ustanowionego na okres 

________________________________________. (Powyższy obowiązek przedłożenia dowodu ustanowienia 

zabezpieczenia w oryginale nie dotyczy zabezpieczenia w pieniądzu) 

 

 



Strona 2 z 2 

 

Uwagi Podmiotu Publicznego: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

Uwagi Partnera Prywatnego: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Podmiot Publiczny     Partner Prywatny 

 

Załączniki: 

1. Protokół Odbioru Obiektu Celu Publicznego; 

2. Dowód ustanowienia zabezpieczenia, uprawniający do skorzystania z tego zabezpieczenia 

(oryginał). 



 ZADANIE INWESTYCYJNE PODZADANIE INWESTYCYJNE GŁÓWNE PARAMETRY WYTYCZNE OBEJMUJĄCE WYKONANIE DANEGO OBIEKTU CELU PUBLICZNEGO UWAGI

1.1 Budowa drogi publicznej na terenie oznaczonym 016-KD80 (projektowana) zgodnie z mpzp Śródmieście - 

rejon Dolnego Miasta [1113]
dł. 80m

1.2 Budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej dł. 20m

1.3 Przebudowa/Modernizacja ul. Radnej na odc. od ul.Polnej do ul. Zielonej dł.80m

1.4 Budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej dł.120m

1.5 Przebudowa/Modernizacja ul. Zielonej dł.220m

1.6 Przebudowa/Modernizacja ul. Fundacyjnej dł.140m

1.7 Przebudowa/Modernizacja ul. Dobrej dł.260m

1.8 Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  ul. Reduta Wyskok-ul. Reduta Wilk ok.dł.400m

1.9 Budowa ciągu pieszego na odc.od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do 

skrzyżowania ul. Dobrej z  ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy (teren objęty granicami karty 

011-ZP62 mpzp Śródmieście - rejon Dolnego Miasta części mieszkaniowej w mieście Gdańsku [1124] ) 

ok.dł.275m

1.10 Remont ciągu pieszego na odc.od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla 

do południowej granicy nieruchomości dz.ew.170/1 z obrębu 100 (teren objęty granicami karty 011-ZP62 

mpzp Śródmieście - rejon Dolnego Miasta części mieszkaniowej w mieście Gdańsku [1124] ) 

ok.dł.330m

1.1 Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio 

przyległego Pc=2570,0m2

Puż=1808,7m2

Zgodnie z opracowniami/wytycznym/informacjami, ujętymi w Załączniku nr 11 ZI.II 

CAL 1.1 Śluza 3 Koncepcja projektowa, ZI.II CAL 1.1 Ekspertyza techniczna i ZI.II Śluza 

3 i Śluza 6 Plany GPEC:

1. Koncepcja architektoniczna pn.: "Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku szkoły 

przy ul. Śluza 3 w Gdańsku na siedzibę instytucji publicznej" sporządzona przez 

arch.K.Piątkowską, czerwiec 2017r. 

2. "Ekspertyza techniczna dotycząca oceny stanu technicznego konstrukcji budynku 

dawnego Gimnazjum Nr 9 przy ul. Śluza 3 w Gdańsku" sporządzona przez R.Wojdaka, 

czerwiec 2017r. - określająca przyczyny powstania uszkodzeń,ich wpływu na 

bezpieczeństwo dalszego użytkowania obiektu oraz zakresu niezbędnych prac naprawczych 

i remontowych dla jego adaptacji na nową siedzibę instytucji publicznej. 

3. Wniosek HVAC dotyczący czasowego przyznania prawa do czasowego zajęcia 

nieruchomości w celu budowy sieci ciepłowniczej, 2017 r.

1. Realizacja zadania inwestycyjnego winna nastapić zgodnie z koncepcją 

architektoniczną  pn.: "Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku szkoły przy 

ul. Śluza 3 w Gdańsku na siedzibę instytucji publicznej" sporządzoną przez arch. K 

Piątkowską, czerwiec 2017r. oraz w oparciu o "Ekspertyzę techniczną dotyczącą oceny 

stanu technicznego konstrukcji budynku dawnego Gimnazjum Nr 9 przy ul. Śluza 3 w 

Gdańsku" sporządzoną przez R.Wojdaka, czerwiec 2017r. 

2. Należy bezwzględnie dostosować harmonogram przedsięwzięcia PPP do założeń 

projektu GPEC związanego z rozbudową sieci ciepłowniczej w obrębie nieruchomości.

3. Po wybudowaniu OCP, konieczne jest dokonanie podziału geodezyjnego przez Podmiot 

Publiczny nieruchomości 182/6 z obrębu 100, celem zagospodarowania cześci (ok. 

połowy) przedmiotowej działki na Cel Komercyjny. 

1.2  Budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2 wraz z uporządkowaniem obszaru 

bezpośrednio przyległego

6 oddziałów przedszkolnych

150 dzieci

Zgodnie z opracowniem ujętym w Załączniku nr 11 ZI.II CAL 1.2 Szuwary 2 Analiza:

1. Opracowanie pn.:"Analiza możliwości inwestycyjnych ze wstępnym rozplanowaniem 

funkcji na terenie działki nr 208 z obrębu 100 w Gdańsku na Dolnym Mieście, przy ul. 

Szuwary 2"sporządzone przez arch.K. Piątkowską, czerwiec 2017r.

Materiały informacyjne zgodnie z Załącznikiem nr 11 ZI.II CAL 1.2 Szuwary 2 

Standardy jakości (opracowania mają wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy):

1. Wyciąg z Projektu wykonawczego dla budynku użyteczności publicznej, żłobek 

modułowy 3-oddziałowy z częścią biurowo-administracyjną Gdańskiego Zespołu Żłobków 

na ul. Srebrnej/Kolorowej w Gdańsku.

2. Opracowanie dotyczące kosztów budowy obiektów o konstrukcji modułowej.

1. Realizacja zadania inwestycyjnego winna nastapić zgodnie z programem funkcjonalno-

użytkowym wskazanym dla realizacji przedszkola publicznego ujętym w 

opracowaniu "Analiza możliwości inwestycyjnych ze wstępnym rozplanowaniem 

funkcji na terenie działki nr 208 z obrębu 100 w Gdańsku na Dolnym Mieście przy ul. 

Szuwary 2" sporządzoną przez arch. K. Piątkowską, czerwiec 2017r. oraz zgodnie z 

obowiązującym dla przedmiotowego terenu mpzp.

2. Należy przewidzieć w ramach harmonogramu przedsięwzięcia PPP etapowanie zadania 

umożliwiające ciągłe funkcjonowanie placówki oświatowej. 

1.3 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6 

Zgodnie z projektem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ujętym w Załączniku nr 11 

ZI.II CAL 1.3 Śluza 6 Projekt budowlany i z uwzględnieniem Załącznika nr 11 ZI.II 

Śluza 3 i Śluza 6 Plany GPEC:                                                                                                                                                                                                          

1. Projekt budowlany pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 65 w 

Gdańsku przy ul. Śluza 6 Etap 2 Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

remontem ogrodzenia", 2014r. w zakresie dotyczącym zagospodarowanie części dz.ew. nr 

195 z obr.100 dotyczącym realizacji boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i okółnej, 

zeskoczni do skoku w dal, remontu ogrodzenia, zadaszonego stanowiska na rekreacyjny 

sprzęt wodny, monitoring terenu, odwodnienie terenu, 2014r.                                                                                                                         

2. Projekt wykonawczy pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 65 w 

Gdańsku przy ul. Śluza 6 Etap 2 Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

remontem ogrodzenia", 2014r. w zakresie zagospodarowania części dz.ew. nr 195 z obr.100 

dotyczącym realizacji boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej i okółnej, zeskoczni do skoku 

w dal, remontu ogrodzenia, zadaszonego stanowiska na rekreacyjny sprzęt wodny, 

monitoring terenu, odwodnienie terenu, 2014r.                                                                                                                                                                                                                                     

3. Wniosek HVAC dotyczący czasowego przyznania prawa do czasowego zajęcia 

nieruchomości w celu budowy sieci ciepłowniczej, 2017 r. 

1. Realizacja zadania inwestycyjnego winna nastapić zgodnie z projektem budowlanym 

DRMG pn.:"Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 65 w Gdańsku 

przy ul. Śluza 6 Etap 2 Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

remontem ogrodzenia" 2014r. oraz z projektem wykonawczym  DRMG 

pn.:"Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 65 w Gdańsku przy ul. 

Śluza 6 Etap 2 Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą i remontem 

ogrodzenia" 2014r. 

2. Należy dostosować harmonogram przedsięwzięcia PPP w zakresie modernizacji boiska 

do harmonogramu robót budowlanych Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w zakresie 

drogowym wynikającym z ww. projektu budowlanego.

3. Należy bezwzględnie dostosować harmonogram przedsięwzięcia PPP do założeń 

projektu GPEC związanego z rozbudową sieci ciepłowniczej w obrębie nieruchomości.

1.1 Budowa min. jednego placu zabaw 

Zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Nawierzchnia wyrównana, płaska, amortyzująca upadki. Należy przewidzieć 

nawierzchnię piaszczystą lub trawiastą.

2. Wokół urządzeń przewidzieć strefę bezpieczną. Urządzenia powinny posiadać wszelkie 

certyfikaty dopuszczające do eksploatacji,

3. Wyposażenie małego placu zabaw (ok. 150 m2) zawierć powinno 2-3 zestawy 

wielofunkcyjne i kilka pojedynczych urządzeń. Ilość zależy od przeznaczonego na to zadanie 

przez partnera budżetu i wielkości stref bezpiecznych wokół urządzeń. Inne elementy to: 

ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem i zasadach bezpiecznego użytkowania,

4. Preferowany zestaw urządzeń: huśtawka ważka podwójna, pająk linowy, równoważnia 

„wiszący mostek” ślizg – zjeżdżalnia mała.

5. Po zainstalowaniu placu zabaw należy przewidzieć jego serwisowanie: kontrolę,  

konserwację, naprawy i zabezpieczenia wyposażenia placu zabaw (np. uszkodzenia, 

dewastacja).

Wybór lokalizacji pozostawiamy uznaniu Oferenta.

1.2 Budowa min. jednej siłowni zewnętrznej

Zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Nawierzchnia wyrównana płaska, amortyzująca upadki. Należy przewidzieć nawierzchnię 

żwirowo - gliniastą lub trawiastą ograniczoną obrzeżami betonowymi (preferowana jest 

nawierzchnia syntetyczna)

2. Wokół urządzeń przewidzieć strefę bezpieczną. Urządzenia powinny posiadać wszelkie 

certyfikaty dopuszczające do eksploatacji,

3. Wyposażenie siłowni zewnętrznej  zależy od przeznaczonego na to zadanie przez 

partnera budżetu i wielkości stref bezpiecznych wokół urządzeń zgodnie z koncepcją 

partnera prywatnego. Inne elementy to: ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem i 

zasadach bezpiecznego użytkowania,

4. Minimalny zestaw urządzeń: biegacz, wyciąg górny odwodziciel, drabinka, wioślarz,

5. Po zainstalowaniu siłowni należy przewidzieć jej serwisowanie: kontrolę,  konserwację, 

naprawy i zabezpieczenia wyposażeniu siłowni (np. po dewastacji, uszkodzeniu).

Wybór lokalizacji pozostawiamy uznaniu Oferenta.

1.3 Zagospodarowanie zielonych terenów rekreacyjnych Bastionu Wilk i Bastionu Reduta Wyskok

Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania oraz 

poniższymi wytycznymi.

Zagospodarownie obszarów zielonych, w tym wyposażenie ich w elementy małej 

infrastruktury stanowi element koncepcji przedstawionej wraz z ofertą i wraz z nią 

podlegać będzie ocenie. Podmiot Publiczny wskazuje na konieczność uwzględnienia w 

stosowanych rozwiązaniach charakteru miejsca oraz standardu realizacji zgodnego z 

koncepcją Oferenta oraz pracami wykonanymi uprzednio w ramach projektu rewitalizacji.  

Dodatkowo wskazujemy na konieczność uzgodnienia proponowanych rozwiazań z 

Miejskim Konserwatorem Zabytków, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Ogrodnikiem 

Miejskim.

1.4 Remont  7 zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla-ul.Dobra 

Zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Zadanie Partnera Prywatnego nie wiąże się, w żadnym razie, z koniecznością przebudowy 

pionowej części nabrzeża (w tym szczególnie części poniżej poziomu wody),  

2. Zakres prac obejmuje powierzchnię, która powinna być estetycznie zagospodarowana 

(zieleń z preferencją drzew i krzewów) i wyposażona w elementy małej architektury. 

3. Koncepcja zagospodarowania zielonych terenów rekreacyjnych leży w gestii Oferenta i jej 

jakość podlega ocenie w ramach oceny jakości koncepcji, przy czym Podmiot Publiczny 

wskazuje na koniecznosc uzgodnienia proponowanych rozwiązań z Miejskim 

Konserwatorem Zabytków, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Ogrodnikiem Miejskim

4. Remont zejść: przedmiotem partnerstwa jest wykonanie w odniesieniu do zejść prac o 

charakterze estetyzacyjnym i naprawczym zgodnie z koncepcją Partnera Prywatnego, więc  

zakres i sposób zagospodarowania będzie uzależniony od przeznaczonego na ten cel 

budżetu przez Oferenta. Podmiot Publiczny sygnalizuje konieczność pozostawienia barierek 

ochronnych, z uwagi na funkcje platform widokowych. 

Materiały Informacyjne, zgodnie z opracowaniami w Załączniku nr 11 ZI.III ZTR

1. Mapy zasadnicze dla obszaru usytuowanego wzdłuż ul. Kamienna Grobla-ul. Dobra.

2. Rysunek poglądowy przedstawiający 7 zejść ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla-

ul. Dobra niezbędnych do realizacji w ramach przedsięwzięcia.

3. Karta projektu Przystań kajakowa i przenoska przy Opływie Motławy - Kamienna Grodza, 

Pomorskie Szlaki Kajakowe, październik 2016r., wraz z mapą do celów projektowych 

przedstawiającą granice projektu, 2016r.

4. Mapa do celów projektowych DHV Hydroprojekt przedstawiająca granice projektu 

związanego z realizacją pomostu przy jednym z zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego przy 

ul. Kamienna Grobla realizowanego z Budżetu Obywatelskiego, 2017r. 

* w przypadku, jeśli w Okresie Realizacji Przedsięwzięcia, w związku z realizacją Obiektów Celu Publicznego, zaistnieje konieczność wprowadzeniazmian geodezyjnych dotyczących Nieruchomości Celu Publicznego, zostaną one dokonane przez Podmiot Publiczny zgodnie z wnioskiem Partnera Prywatnego, z uwzględnieniem wymagań Organu konserwatorskiego

II. CENTRUM AKTYWNOŚCI 

LOKALNEJ

III. ZIELONE TERENY REKREACYJNE

I. UKŁAD KOMUNIKACYJNY

1. Koncepcja zagospodarowania tych obszarów leży w gestii Oferenta i jej jakość podlega 

ocenie w ramach oceny jakości Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Zakres 

Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ujęty jest w Załączniku nr 3 do Opisu 

Warunków Partnerstwa Wymogi do Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. 

2. W zakresie uzgadniania i opiniowania inwestycji zlokalizowanych w obszarach 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków kompetentny jest Miejski Konserwator 

Zabytków.

3. W zakresie uzgadniania i opiniowania projektów realizowanych w obrębie terenów 

zieleni kompetentny jest Ogrodnik Miejski - Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki 

Miasta.

4. W zakresie wytworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej uwzględniającej istniejącą 

sieć ciagów pieszych dla właściwego eksponowania walorów fortyfikacji bastionowych 

oraz urządzeń planowanych do zlokalizowania w ramach OCP kompetentnymi jednostkami 

będą Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Miejski 

Konserwator Zabytków i Biuro Rozwoju Gdańska.

5. Nalezy dostosować  zakres zagospodarowania dz.ew. nr 336  z obrębu 100 przez 

Oferenta do zakresu  planowanej przez DRMG inwestycji "Przystań kajakowa i przenoska 

przy Opływie Motławy - Kamienna Grodza, Pomorskie Szlaki Kajakowe" -  materiał 

informacyjny o planowanych inwestycjach w obrębie przedmiotowej nieruchomości ujęty 

w Załączniku nr 11 ZI.III Zielone Tereny Rekreacyjne

6. Nalezy dostosować zakres zagospodarowania dz.ew. nr 170/5 z obrębu 100 przez 

Oferenta do zakresu planowanej inwestycji : "DHV Hydroprojekt przedstawiająca granice 

projektu związanego z realizacją pomostu przy jednym z zejść wzdłuż ciągu 

komunikacyjnego przy ul. Kamienna Grobla realizowanego z Budżetu Obywatelskiego" i w 

oparciu o "Rysunek poglądowy przedstawiający 7 zejść ciągu komunikacyjnego ul. 

Kamienna Grobla-ul. Dobra" - materiały informacyjne o planowanych inwestycjach w 

obrębie przedmiotowej nieruchomości ujęte w Załączniku nr 11 ZI.III Zielone Tereny 

Rekreacyjne.

Zasady kształtowania układu drogowego:

1. Podstawowe obowiazki dotyczące zasad kształtowania układu drogowego określają 

zapisy obowiązujących dla nieruchomości drogowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.

2. W zakresie uzgadniania i opiniowania inwestycji zlokalizowanych w obszarach 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków kompetentny jest Miejski Konserwator 

Zabytków. 

3. W zakresie rozwiązań projektowych bezwzględnie wymaga się uzgodnienia z Pomorskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4. W zakresie uzgadniania i opiniowania projektów realizowanych w obrębie terenów 

zieleni kompetentny jest Ogrodnik Miejski - Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki 

Miasta.

5. W zakresie dostosowania konstrukcyjnego drogi do warunków ruchu jaki zaistnieje po 

zabudowaniu obszaru inwestycji konieczne jest uzgodnienie z Miejskim Inżynierem Ruchu 

(Wydział Gospodarki Komunalnej) oraz Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

Zadanie polegające na budowie/przebudowie/modernizacji układu komunikacyjnego w 

ramach przedsięwzięcia PPP obejmuje  kompleksowe działania w zakresie realizacji dróg 

obejmujące co najmniej: budowę nawierzchni, chodników, oświetlenia, przebudowę 

infrastruktury podziemnej (o ile taka występuje).

Uwaga 1): Droga 016-KD80 (PZ.1.1 Budowa drogi publicznej na terenie 016-KD80) może 

mieć charkater pieszo-jezdny lub pieszy (deptak) zależnie od wariantu przedstawionego w 

ramach koncepcji. Mozliwe jest połaczenie drogi z placem publicznym, droga może mieć 

układ jednoprzestrzenny.

Uwaga 2): Ostateczna szerokość ciągu pieszo - rowerowego  (PZ.1.8 Modernizacja ciągu 

pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Reduta Wyskok,ul. Reduta Wilk) określona będzie na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej, uwzględniającej uwarunkowania terenowe (np. 

istniejące miejsca parkingowe, rosnące drzewa w ciągu komunikacyjnym itp.)

Zgodnie z opracowaniami/wytycznymi, ujętymi w Załączniku nr 11 ZI.I Układ 

Komunikacyjny:

1. Wytyczne do projektowania ulic na terenie Dolnego Miasta opracowanie sporządzone na 

potrzeby postępowania, 2017r.

2. Wytyczne do projektowania ulic na obszarach rewitalizowanych opracowanie 

sporządzone przez Biuro Rozwoju Gdańska, 2017r.

3. Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn.:"Przebudowa ulic Łąkowa, Wróbla w 

Gdańsku oraz ulic przyległych wraz z infrastrukturą podziemną" Zarząd Dróg i Zieleni w 

Gdańsku, 2009-2010.

4. Zarządzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania , projektowania i 

organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w 

trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz wprowadzenia 

wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych

5. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 

2012r. w sprawie wymogów dotyczących parkingów rowerowych.

6. Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w 

Gdańsku, Gdyni i Sopocie, opracowanie Nizielski & Borys Consulting, 2008r.

Załącznik nr 11 do Umowy - Wytyczne dotyczące realizacji Obieków Celu Publicznego
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1 434/4 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Kurza 1-7 GD1G/00048569/7 Bp 0,3386 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G177 0,3386 Kurza 1-7 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

2 435/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Kurza 8 GD1G/00047908/9 Bp X Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 58 G236 0,0766 Kurza 8 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

3 434/5 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Radna 6 GD1G/00048569/7 Bi 0,6232 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G177 0,6232 Radna 6 własność Bi Gmina Miasta Gdańska

4 473/1 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Zielona 12 GD1G/00056442/0 Bp 0,0144 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 27 G171 0,0144 Zielona 12 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

5 375/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Zielona 10 GD1G/00055906/4 Bp 0,0116 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 52 G131 0,0116 Zielona 10 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

6 376 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Zielona 10 GD1G/00048569/7 Bp 0,0298 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0298 Zielona 10 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

7 377 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Zielona 11 GD1G/00048569/7 Bp 0,0341 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0341 Zielona 11 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

8 378/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Zielona 12 GD1G/00047908/9 Bp X Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 58 G236 0,0393 Zielona 12 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

9 352/9 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk X GD1G/00031797/2 B 0,7355 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 16 G385 0,7355 x własność B Gmina Miasta Gdańska

10 370 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Fundacyjna 9 GD1G/00045985/8 Działka 

Zabudowana

0,0439 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 69 G226 0,0439 Fundacyjna 9 własność B Gmina Miasta Gdańska

11 367 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Fundacyjna 5-6 GD1G/00045887/1 Bp 0,0674 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 21 G225 0,0667 Fundacyjna 5-6 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

12 366 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Fundacyjna 3-4 GD1G/00045887/1 B 0,0658 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 21 G225 0,0685 Fundacyjna 3-4 własność B Gmina Miasta Gdańska

13 365/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Fundacyjna 1-2 GD1G/00056442/0 Bp x Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 27 G393 0,0434 Fundacyjna 1-2 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

14 346/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Dobra 9B GD1G/00048569/7 Bp 0,0174 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0174 Dobra 9B własność Bp Gmina Miasta Gdańska

Lokalizacja nr 3 FUNDACYJNA

Nieruchomości Celu Komercyjnego

Lokalizacja nr 1 KURZA

Lokalizacja nr 2 WIOSENNA

Lokalizacja nr 4 DOBRA
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Informacja z prowadzonej dla nieruchomości księgi wieczystej Dane z katastru nieruchomości



15 345 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Dobra 10A GD1G/00048569/7 Bp 0,0180 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0186 Dobra 10A własność Bp Gmina Miasta Gdańska

16 344 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Dobra 10B GD1G/00048569/7 Bp 0,0170 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0168 Dobra 10B własność Bp Gmina Miasta Gdańska

17 343 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Dobra 11A GD1G/00048569/7 Bp 0,0170 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0175 Dobra 11A własność Bp Gmina Miasta Gdańska

18 342 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Dobra 11B GD1G/00048569/7 Bp 0,0170 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0171 Dobra 11B własność Bp Gmina Miasta Gdańska

19 341 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Dobra 12A GD1G/00048569/7 Bp 0,0180 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0182 Dobra 12A własność Bp Gmina Miasta Gdańska

20 340 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Dobra 12B GD1G/00048569/7 Bp 0,0180 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0177 Dobra 12B własność Bp Gmina Miasta Gdańska

21 339 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Dobra 13A GD1G/00048569/7 Bp 0,0190 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0192 Dobra 13A własność Bp Gmina Miasta Gdańska

22 338 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Dobra 13B GD1G/00048569/7 Bp 0,0198 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0222 Dobra 13B własność Bp Gmina Miasta Gdańska

23 373 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Zielona GD1G/00048088/1 Budowlana 0,0350 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 15 G335 0,0350 Zielona 8 własność

trwały zarząd

B Gmina Miasta Gdańska

GZNK

24 374 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Zielona GD1G/00048088/1 Budowlana 0,0298 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 15 G335 0,0298 Zielona 9 własność B Gmina Miasta Gdańska

25 375/1 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Zielona 9 GD1G/00055906/4 B 0,0078 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 52 G131 0,0078 Zielona 9 własność B Gmina Miasta Gdańska

26 405/4 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Zielona 14 GD1G/00047908/9 Bp x Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 58 G236 0,0347 Zielona 14 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

27 416 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Wierzbowa 6 GD1G/00047908/9 Bp 0,0304 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów 

x x Brak 

wpisów

x 58 G236 0,0304 Wierzbowa 6 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

28 431/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Toruńska 34 GD1G/00052446/0 Bp x Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 56 G2 0,0788 Toruńska 34 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

29 541 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Jałmużnicza 2 GD1G/00249439/6 Bp 0,4087 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Tak Ograniczone 

prawo 

rzeczowe

Odpłatna 

służbność 

przesyłu na 

rzecz GPEC 

Sp. z o.o. 

Brak 

wpisów

x 13 G562 0,4087 Jałmużnicza 2 własność Bp Gmina Miasta Gdańska

30 198/8 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Jaskółcza 28 GD1G/00255461/4 B 0,2968 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Tak Ograniczone 

prawo 

rzeczowe

Odpłatna 

służbność 

przesyłu na 

rzecz GPEC 

Sp. z o.o. 

Brak 

wpisów

x 2 G566 0,2968 Jaskółcza 28 własność B Gmina Miasta Gdańska

31 140/1 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul. Łąkowa 51 GD1G/00045985/8 Działka 

zabudowana

x Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 69 G226 0,0245 ul. Łąkowa 51 własność B Gmina Miasta Gdańska

Lokalizacja nr 11 JASKÓŁCZA 28

Lokalizacja nr 14 Łąkowa 50,51,52

Lokalizacja nr 6 ZIELONA 14

Lokalizacja nr 7 WIERZBOWA 6

Lokalizacja nr 8 TORUŃSKA 34

Lokalizacja nr 5 ZIELONA 8/9

Lokalizacja nr 9 JAŁMUŻNICZA 2



32 140/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul. Łąkowa 51 GD1G/00045985/8 B x Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 69 G226 0,0394 ul. Łąkowa 51 własność B Gmina Miasta Gdańska

33 544 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul. Łąkowa 52 GD1G/00045985/8 B 0,0846 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 69 G226 0,0846 ul. Łąkowa 52 własność B Gmina Miasta Gdańska

34 145 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Ułańska GD1G/00048569/7 Budowlana 0,0417 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0417 x własność Bp Gmina Miasta Gdańska

35 137 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul. Łąkowa 50 GD1G/00045887/1 Działka 

zabudowana

0,0302 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 21 G225 0,0302 ul. Łąkowa 50 własność B Gmina Miasta Gdańska

36 292/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Łąkowa 46A-C GD1G/00017475/5 Bi 0,3170 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów 

x x Brak 

wpisów

x 10 G135 0,0317 Łąkowa 46 A-C własność Bi Gmina Miasta Gdańska

37 329/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Stefanii 

Sempołowskiej 9

GD1G/00055906/4 Bp 0,0450 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów 

x x Brak 

wpisów

x 52 G131 0,0450 Stefani 

Sempołowskiej 9

własność Bp Gmina Miasta Gdańska

38 305 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk x GD1G/00048569/7 B 0,0417 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów 

x x Brak 

wpisów

x 36 G134 0,0417 x własność B Gmina Miasta Gdańska

39 część 

182/6

100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Śluza 3 GD1G/00249428/6 Bi *0,1926 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Tak Ograniczone 

prawo 

rzeczowe

Odpłatna 

służbność 

przesyłu na 

rzecz GPEC 

Sp. z o.o. 

Brak 

wpisów

x 1 G559 0,1926 Śluza 3 własność Bi Gmina Miasta Gdańska

3,7437

Lokalizacja nr 18 ŚLUZA 3

Lokalizacja nr 15 ŁĄKOWA 46A-C

Lokalizacja nr 16 SEMPOŁOWSKIEJ 9

Lokalizacja nr 17 REDUTA DZIK

Łącznie

* wielkość szacunkowa, ostateczna wielkość powierzchni zostanie ustalona w wyniku przedstawienia przez Partnera Prywatnego projektu podziału nieruchomości, zgodnie z Dokumentacją Projektową, sporządzoną na podstawie Koncepcji urbanistyczno - architektonicznej  stanowiącej element Oferty
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30 część 195 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Śluza 6 GD1G/00249437/2 Bi *0,4108 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Tak Ograniczone 

prawo 

rzeczowe

Odpłatna 

służbność 

przesyłu na 

rzecz GPEC 

Sp. z o.o. 

Brak 

wpisów

x 15 G558 0,4108 Śluza 6 własność Bi Gmina Miasta 

Gdańska

32 208 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Szuwary 2 GD1G/00052446/0 B 0,3329 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 56 G83 0,3329 Szuwary 2 własność B Gmina Miasta 

Gdańska/

Przedszkole nr 

46

43 część 

182/6

100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Śluza 3 GD1G/00249428/6 Bi *0,1926 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Tak Ograniczone 

prawo 

rzeczowe

Odpłatna 

służbność 

przesyłu na 

rzecz GPEC 

Sp. z o.o. 

Brak 

wpisów

x 1 G559 0,1926 Śluza 3 własność Bi Gmina Miasta 

Gdańska

44 194/1 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Śluza 3 GD1G/00249440/6 Dr 0,0345 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Tak Ograniczone 

prawo 

rzeczowe

Odpłatna 

służbność 

przesyłu na 

rzecz GPEC 

Sp. z o.o. 

Brak 

wpisów

x 5 G557 0,0345 Śluza 3 własność dr Gmina Miasta 

Gdańska

0,9708

* -  wielkość szacunkowa, ostateczna wielkość powierzchni zostanie ustalona w wyniku przedstawienia przez Partnera Prywatnego projektu podziału nieruchomości, zgodnie z Dokumentacją Projektową, sporządzona na podstawie Koncepcji urbanistyczno - architektonicznej  stanowiącej 

element Oferty

Łącznie

Nieruchomości Celu Publicznego

Lokalizacja nr 10 ŚLUZA 6

Lokalizacja nr 12 SZUWARY 2

Lokalizacja nr 18 ŚLUZA 3
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Informacja z prowadzonej dla nieruchomości księgi wieczystej Dane z katastru nieruchomości
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1 479 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

x x GD1G/00280101/7 Ba 0,0615 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisu 

x x Brak 

wpisów

x 1 G585 0,0615 X własność Ba Gmina 

Miasta 

Gdańska

2 480 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk x GD1G/00280102/4 Ba 0,0871 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 1 G586 0,0871 X własność Ba Gmina 

Miasta 

Gdańska

3 472 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk do ul. Kurzej GD1G/00056442/0 Dr 0,0955 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 27 G171 0,0955 X własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

4 474/1 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul. Reduta Wilk 1/3 GD1G/00045985/8 B 0,1392 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 69 G226 0,1392 X własność B Gmina 

Miasta 

Gdańska

5 481 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul. Reduta Wilk GD1G/00055906/4 Bp 0,072 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 52 G293 0,0720 ul. Reduta 

Wyskok

własność Bp Gmina 

Miasta 

Gdańska

6 470/3 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul. Reduta Wyskok GD1G/00017475/5 Bp 0,87 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 10 G191 0,8700 X własność Bp Gmina 

Miasta 

Gdańska

7 470/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul. Reduta Wyskok GD1G/00017475/5 Dr 0,0245 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 10 G403 0,0245 X własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

8 474/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul. Reduta Wilk 1 GD1G/00045985/8 B 2,2241 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 69 G226 2,2241 ul. Reduta 

Wilk 1

własność B Gmina 

Miasta 

Gdańska

9 475 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul. Reduta Wilk GD1G/00055906/4 Bp 0,0748 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 51 G293 0,0748 X własność Bp Gmina 

Miasta 

Gdańska

10 482 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk x GD1G/00056442/0 Dr 0,261 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 24 G171 0,2610 X własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

11 477 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul.Reduta Wilk GD1G/00055906/4 Bp 0,0829 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 52 G293 0,0829 X własność Bp Gmina 

Miasta 

Gdańska

12 478 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk ul. Reduta Wyskok GD1G/00055906/4 Ba 0,0796 Gmina Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 52 G293 0,0796 X własność Ba Gmina 

Miasta 

Gdańska

13 170/4 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk x GD1G/00248434/4 Bz 0,0732 Skarb 

Państwa- 

Prezydent 

Miasta 

Gdańska

Tak Ograniczone 

prawo 

rzeczowe

Odpłatna 

służbność 

przesyłu na 

rzecz GPEC Sp. 

z o.o. 

Brak 

wpisów

x 3 G556 0,0732 x własność/

gs

Bz Skarb 

Państwa/

Prezydent 

Miasta 

Gdańska

14 170/5 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk x GD1G/00248434/4 Bz 0,4846 Skarb 

Państwa- 

Prezydent 

Miasta 

Gdańska

Tak Ograniczone 

prawo 

rzeczowe

Odpłatna 

służbność 

przesyłu na 

rzecz GPEC Sp. 

z o.o. 

Brak 

wpisów

x 3 G556 0,4846 x własność/

gs

Bz Skarb 

Państwa/

Prezydent 

Miasta 

Gdańska

15 336 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk x GD1G/00032154/0 Bz *0,5015 Skarb 

Państwa

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 1 G153 0,5015 x własność Bz Skarb 

Państwa

Łącznie 5,1315*wskazana powierzchnia dotyczy całej nieruchomości, powierzchnia jaka podlega zagospodarowaniu wynika z zakresu jaki jest opisowo wskazana w Załączniku nr 11 do Umowy oraz uzupełniająco (w razie wątpliwości) z Załącznika nr 20 do Umowy .

Bastion I REDUTA WYSKOK

Bastion II WILK

Nabrzeże ciąg Dobra-Kamienna Grobla

Nieruchomości Celu Publicznego
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Informacja z prowadzonej dla nieruchomości księgi wieczystej  Dane z katastru nieruchomości
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1 436 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Reduta Wyskok GD1G/00052446/0 Dr 0,0821 Gmina 

Miasta 

Gdańsk

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 56 G261 0,0821 Reduta Wyskok własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

2 435/1 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Reduta Wyskok GD1G/00047908/9 Dr X Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 58 G510 0,0143 Reduta Wyskok własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

3 473/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Reduta Wilk 

Reduta Wyskok

GD1G/00056442/0 Dr 0,6698 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 27 G171 0,6698 Reduta Wilk, 

Reduta Wyskok

własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

4 352/8 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Reduta Wilk 

Reduta Wyskok

GD1G/00031797/2 Dr 0,0207 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 16 G385 0,0207 Reduta Wilk, 

Reduta Wyskok

własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

Droga projektowana 016-KD80 przy lokalizacji 

1. Kurza i lokalizacji 2. Dobra

5 434/3 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk x GD1G/00048569/7 Bp 0,0765 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów 

x x Brak 

wpisów

x 36 G177 0,0765 x własność Bp Gmina 

Miasta 

Gdańska

Istniejąca ul. Dobra 6 337/5 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Dobra GD1G/00056442/0 Dr X Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 27 G190 0.2299 Dobra własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

Istniejąca ul. Zielona 7 379 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk X GD1G/00052446/0 Dr 0.1756 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 56 G261 0,1756 Zielona własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

Istniejąca ul. Radna 8 433/3 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Radna GD1G/00048569/7 Dr 0,0801 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G175 0,0801 Radna własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

Przedłużenie ul. Radnej 9 375/3 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk X GD1G/00055906/4 Dr 0,0231 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 52 G131 0,0231 x własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

10 364/2 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Fundacyjna 

Przyokopowa

GD1G/00024955/6 Dr X Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 4 G54 0,1418 Fundacyjna, 

Przyokopowa

własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

11 378/1 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Fudacyjna GD1G/00047908/9 Dr x Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 58 G510 0,0008 Fundacyjna własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

12 352/7 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Przyokopowa GD1G/00031797/2 Dr 0,0385 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 16 G385 0,0385 Przyokopowa własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

13 365/1 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Przyokopowa GD1G/00056442/0 Dr x Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 27 G393 0,0296 Przyokopowa własność Bp Gmina 

Miasta 

Gdańska

14 347 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Przyokopowa GD1G/00048569/7 Bp 0,024 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0269 Przyokopowa własność Bp Gmina 

Miasta 

Gdańska

15 346/1 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Przyokopowa GD1G/00048569/7 Bp 0,0017 Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów

x x Brak 

wpisów

x 36 G400 0,0017 Przyokopowa własność Bp Gmina 

Miasta 

Gdańska

Działka drogowa przy ul. Zielona 14 16 405/3 100 Pomorskie Gdańsk 

Miasto

Gdańsk Zielona 14 GD1G/00047908/9 Dr x Gmina 

Miasta 

Gdańska

Brak 

wpisów 

(n/d)

x x Brak 

wpisów

x 58 G510 0,0008 Radna własność dr Gmina 

Miasta 

Gdańska

wskazana powierzchnia dotyczy całej nieruchomości, powierzchnia jaka podlega zagospodarowaniu wynika z zakresu jaki jest opisowo wskazany w Załączniku nr 11 do Umowy oraz uzupełniająco (w razie wątpliwości) z Załącznika nr 20 do Umowy .

Działki drogowe wzdłuż Bastionów Reduta 

Wyskok-Wilk

Istniejąca ul. Fundacyjna 

Nieruchomości Celu Publicznego

L
.p

. 

N
u
m

e
r 

d
z
ia

łk
i

O
b
rę

b
 e

w
id

e
n
c
y
jn

y

Informacja z prowadzonej dla nieruchomości księgi wieczystej Dane z katastru nieruchomości

Przedłużenie ul. Przyokopowej
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Załącznik nr 13 do Umowy  

 

Wzór protokołu przekazania Obiektu Celu Publicznego Podmiotowi Publicznemu 

 

 

___________________, dnia ____________________ roku 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA OBIEKTU CELU PUBLICZNEGO PODMIOTOWI PUBLICZNEMU 

 

 

Działając na podstawie § 25 ust. 13 Umowy, niniejszym Partner Prywatny przekazuje 

Podmiotowi Publicznemu Obiekt Celu Publicznego: ________________________________po 

zakończeniu Okresu Utrzymania i Zarządzania.  

 

1. Opis przekazanego Obiektu Celu Publicznego: 

 

Stan Obiektu Celu Publicznego na dzień 

przekazania Obiektu Celu Publicznego 

Partnerowi Prywatnemu na Okres 

Utrzymania i Zarządzania 

Stan Obiektu Celu Publicznego na dzień 

przekazania Obiektu Celu Publicznego 

Podmiotowi Publicznemu 

    

    

    

    

    

    
 

2. Wykaz prac do wykonania przez Partnera Prywatnego oraz termin ich wykonania 

(wskazanie zgodnie z § 25 ust. 12 Umowy).  

1) ________________________ termin wykonania: _____________________________; 

2) ________________________ termin wykonania: _____________________________; 

3) ________________________ termin wykonania: _____________________________; 

4) ________________________ termin wykonania: _____________________________; 

5) ________________________ termin wykonania: _____________________________. 
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3. Oświadczenia i zobowiązania Stron: 

 

1) Strony oświadczają, że protokołem przekazania Obiektu Celu Publicznego do 

utrzymania i zarządzania z dnia _________________ dokonano przekazania Obiektu Celu 

Publicznego Partnerowi Prywatnego na Okres Utrzymania i Zarządzania, który 

zakończył się ___________________________.  

 

2) Partner Prywatny zobowiązuje się do wykonania prac, o których mowa w pkt 2 powyżej, 

w terminach tam wskazanych na własny koszt i ryzyko, w celu przekazania Obiektu Celu 

Publicznego Podmiotowi Publicznemu w stanie niepogorszonym. 

 

4. Potwierdzenie wykonania prac przez Partnera Prywatnego zgodnie z pkt 2  

1) _________________________________________________; 

2) _________________________________________________; 

3) _________________________________________________; 

4) _________________________________________________; 

5)_________________________________________________. 

 

5. Wykaz prac do wykonania zgodnie z  § 25 ust. 16 Umowy: 

1) _________________________________________________; 

2) _________________________________________________; 

3) _________________________________________________; 

4) _________________________________________________; 

5)_________________________________________________. 

 

Uwagi Podmiotu Publicznego: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________. 

 

Uwagi Partnera Prywatnego: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________. 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Podmiot Publiczny      Partner Prywatny 

 

Załączniki: 

____________________________________________; 

____________________________________________; 

____________________________________________. 
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Załącznik nr 16 do  Umowy 

 

 

(Projekt)  

UMOWA NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI 

 

 

Zawarta w dniu […] roku w Gdańsku, pomiędzy: 

 

Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody 8/12, 

 

reprezentowaną przez: 

 

Aleksandrę Dulkiewicz - Prezydenta Miasta Gdańska 

 

zwaną dalej „Gminą” lub „Podmiotem Publicznym” 

 

a 

 

__________________________ z siedzibą w _______________________ przy ulicy _____________________, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

________________________ Wydział _________________________________ pod numerem KRS 

____________________________, NIP: _______________________________, REGON: __________________________, 

wysokość kapitału zakładowego ___________________ (słownie: _____________________) złotych, 

 

reprezentowanym przez: 

____________________________ - ______________________ 

 

należycie upoważnionym do reprezentacji na podstawie ____________________, 

zwanym dalej  „Partnerem Prywatnym” 

 

zwane dalej łącznie „Stronami”  

 

 

Definicje zawarte w niniejszej umowie mają znaczenie nadane im w Umowie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu obszaru dawnej 

zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku” (zwanej dalej „Umową”), zawartej między 

Stronami w dniu ………………  

 

 

 

 

W wykonaniu postanowień § 17 ust. 1 Umowy, Strony zawierają umowę o następującej treści: 
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§ 1 

1. W związku z realizacją przez Strony Przedsięwzięcia polegającego na Zagospodarowaniu 

obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku, Podmiot Publiczny 

udziela niniejszym Partnerowi Prywatnemu prawa do dysponowania wskazanymi w ust. 2 

poniżej Nieruchomościami na cele budowlane w rozumieniu przepisów Prawa 

budowlanego, tj. do podjęcia działań zmierzających do uzyskania przez Partnera 

Prywatnego niezbędnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 

pozwolenia na budowę Obiektów lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z art. 

30 Prawa budowlanego, prowadzenia Budowy oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych 

czynności z tym związanych oraz z realizacją Przedsięwzięcia.  

 

 

2. Podmiot Publiczny przekazuje, a Partner Prywatny przejmuje – zgodnie z art. 13 ust. 1a 

Ustawy o gospodarce nieruchomościami, do bezpłatnego korzystania teren stanowiący 

własność Podmiotu Publicznego, obejmujący działki lub odpowiednio ich fragmenty: 

 

 

Nieruchomości Celu Komercyjnego 

1) nr […] o pow. całkow. […], obr. […], KW nr […];  

2) nr […] o pow. całkow. […], obr. […], KW nr […];  

3) nr […] o pow. całkow. […], obr. […], KW nr […];  

4) nr […] o pow. całkow. […], obr. […], KW nr […];  

 

 oraz 

 

Nieruchomości Celu Publicznego 

5) nr […] o pow. całkow. […], obr. […], KW nr […];  

6) nr […] o pow. całkow. […], obr. […], KW nr […];  

7) nr […] o pow. całkow. […], obr. […], KW nr […];  

8) nr […] o pow. całkow. […], obr. […], KW nr […];  

 

3. Podmiot Publiczny zobowiązuje się, że na pisemne żądanie Partnera Prywatnego udzieli mu 

najpóźniej w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia przedłożenia 

odpowiedniego żądania, wszelkich wymaganych w procesie inwestycyjnym zgód, pozwoleń, 

pełnomocnictw, oświadczeń, aprobat itp., jakie mogą być wymagane od właściciela 

Nieruchomości.  

 

 

 

§ 2 

Czynności Partnera Prywatnego, o których mowa w §1, muszą być prowadzone zgodnie                           

z MPZP, Umową oraz w oparciu o wszelkie inne wymagania przewidziane przepisami Prawa. 
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§ 3 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia […]– odpowiednio dla następujących 

działek: 

a. wskazanych w §1 od pkt. 1) do pkt […]), do dnia przeniesienia przez Podmiot Publiczny 

prawa własności tych działek na rzecz Partnera Prywatnego; 

b. wskazanych w §1 od pkt […]) do […]), do dnia Odbioru Obiektu/Obiektów Celu 

Publicznego na zasadach określonych w §24 Umowy. 

2. Z upływem terminów wskazanych w ust. 1 lit. a. i b. powyżej, niniejsza umowa wygasa i nie 

może być przedłużona w sposób dorozumiany. 

3. Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia niniejszej umowy 

za 30-dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku korzystania przez Partnera 

Prywatnego z nieruchomości w sposób oczywiście sprzeczny z niniejszą umową lub Umową, 

a także jeżeli Partner Prywatny udostępnia Nieruchomość innej osobie nie będąc do tego 

upoważnionym na mocy niniejszej umowy lub Umowy.  

4. Strony postanawiają, że Partner Prywatny jest upoważniony do udostępniania 

Nieruchomości podmiotowi trzeciemu (odpłatnie lub nieodpłatnie) w celu wykonywania 

przez taki podmiot na Nieruchomościach określonych zadań wynikających z Umowy (np. w 

celu ubiegania się o Decyzje) w porozumieniu lub na zlecenie Partnera Prywatnego.  

5. Poza przyczynami wskazanymi w ust. 3 powyżej, Podmiot Publiczny ma możliwość 

wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym (z zastrzeżeniem 

odmiennych postanowień Umowy), w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. 

Wypowiedzenie niniejszej umowy powinno być dokonane na piśmie, przy czym Strony 

niniejszym postanawiają, że wypowiedzenie niniejszej umowy może być zawarte w 

wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy. 

  

§ 4 

Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 powyżej, Partner Prywatny zobowiązany będzie poinformować 

Podmiot Publiczny na piśmie o każdym przypadku udostępnienia (odpłatnego lub 

nieodpłatnego) osobie trzeciej Nieruchomości. 

 

§ 5 

1. Partner Prywatny zobowiązuje się do utrzymywania oddanych mu do korzystania działek  

w należytym stanie, do utrzymania porządku na terenie przedmiotowych działek oraz ich 

zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 

2. Zasady zwrotu lub rozliczenia nakładów poniesionych przez Partnera Prywatnego w 

związku z zagospodarowaniem oddanych mu do używania działek zostały określone w 

Umowie. 

3. Po zakończeniu trwania niniejszej umowy Partner Prywatny zobowiązany jest oddać 

Podmiotowi Publicznemu działki oddane mu do korzystania w stanie uporządkowanym                   

i zagospodarowanym, chyba że co innego wynika z Umowy. 
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§ 6 

1. Strony ustalają, że podane adresy są adresami dla korespondencji i zobowiązują się do 

niezwłocznego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. Każda ze Stron przyjmuje 

na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikające z powodu niewskazania 

drugiej stronie aktualnego adresu. Korespondencję przesłaną na powyższy adres przyjmuje się 

za prawidłowo doręczoną niezależnie od faktu jej odbioru.  

2. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub 

niewykonalne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień niniejszej 

umowy. W takiej sytuacji Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do niniejszej umowy, w 

którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub maksymalnie 

zbliżony do celu postanowień nieważnych, bezskutecznych lub niewykonalnych.  

3. Zmiana lub uzupełnienie niniejszej umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej. 

 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Podmiot Publiczny  Partner Prywatny 
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Załącznik nr 19 do Umowy 

Katalog informacji ujawnionych 

Przed turami negocjacyjnymi w siedzibie Podmiotu Publicznego udostępnione zostały 

Kandydatom następujące dokumenty, opracowania i projekty: 

 Wydruk z EKW Nieruchomości 

 Wypisy z EGiB 

 Wyrysy z EGiB 

 Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego rewitalizacji rejonu ul. Łąkowej 

Dolne Miasto. 

 Informacje od gestorów sieci 

 Opinia techniczna dla budynków przy ul. Łąkowej 50,51,52, GZNK ZB, Gdańsk 2016 

 Analiza możliwości inwestycyjnych, TBS Motława, Gdańsk 2009 

 

I. Tura Wstępna: 

1. Informacje ogólne: 

1.1 Harmonogram spotkań negocjacyjnych  

1.2 Memorandum informacyjne 

1.3 Matryca ryzyk 

1.4 Społeczne aspekty rewitalizacji obszaru Dolnego Miasta Gdańsk. Raport z badań 

socjologicznych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009 wraz z Załącznikiem nr 1 do 

Raportu z badań socjologicznych 

1.5 Lokalne przestrzenie publiczne Stare Przedmieście i Dolne Miasto. Prezentacja Biura 

Rozwoju Gdańska 

1.6 Zagospodarowanie Dolnego Miasta – Raport z badania ankietowego 

2. Aspekty techniczne: 

2.1 Informacje od gestorów dotyczące uzbrojenia terenu Dolnego Miasta. 

2.2 Opinia techniczna budynków przy ul. Łąkowej 50,51,52,Gdańsk 2016 

2.3  Transportowy model symulacyjny Miasta Gdańska – Raport Wynikowy, Gdańsk 2012 

2.4 Opracowania ekofizjograficzne i prognozy ooś 

2.5 Studium programowo przestrzenne dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnych 

Mieście w Gdańsku, Gdańsk 2013 

2.6 Przystań kajakowa i przenoska przy Opływie Motławy – Kamienna Grodza - karta 

informacyjna dla projektu unijnego wraz z PZT Kamienna Grodza. 

2.7 Projekt budowlany pn.: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 65 w 

Gdańsku przy ul. Śluzy 6 Etap2, Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

i remontem ogrodzenia. 

3. Aspekty prawne: 

3.1 Kopie map zasadniczych do celów projektowych 

3.2 Księgi Wieczyste – wyciągi 

3.3 Wypisy i wyrysy z Ewidencji Gruntów i Budynków  

3.4 Wykaz nieruchomości wchodzących w skład przedsięwzięcia  

4. Aspekty ekonomiczne – Formularz - Wstępna Analiza Finansowa  

 

II. Dokumentacja udostępniona Kandydatom po Turze Technicznej: 
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1. Informacja Podmiotu Publicznego na zagadnienia Kandydatów. 

2. Aktualizacja Obiektów Celu Publicznego 

3. Aktualizacja Mapy obszaru inwestycyjnego 

4. Prezentacja z Tury Technicznej 

5. Standardy wykonania infrastruktury drogowej – wyciąg z projektu wykonawczego 

„Przebudowy ulic Łąkowa, Wróbla w Gdańsku oraz ulic przyległych wraz z 

infrastrukturą podziemną” 

6. Przebudowa Podwala Przedmiejskiego- Załącznik mapowy  

7. Inwestycje UIE na Dolnym Mieście – Załącznik mapowy wraz z legendą  

8. Projekty TBS Motława - wyciągi dotyczące charakteru i standardu zabudowy 

realizowanej przez Miasto na terenie  

9. Wyciąg z operatu szacunkowego 

10. Zarządzenie Nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012r. w sprawie 

wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i 

organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w 

trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz wprowadzenia wskaźników 

i wytycznych dla parkingów rowerowych. 

 

III. Dokumentacja udostępniona Kandydatom po Turze Ekonomicznej: 

1.  Prezentacja z Tury Ekonomicznej 

IV. Dokumentacja udostępniona Kandydatom po Turze Prawnej: 

1. Wytyczne projektowe dla domu pomocy społecznej 

2. Wytyczne projektowe dla obiektu kultury 

3. Wytyczne projektowe dla przedszkola publicznego 

4. Wytyczne projektowe dla ogólnodostępnych miejsc parkingowych 

5. Wytyczne projektowe dla projektowania dróg wraz ze standardami realizacji dróg na 

terenie Dolnego Miasta na bazie projektu rewitalizacji ul. Łąkowej. 

6. Zarządzanie OCP przez Partnera Prywatnego 

7. Zarządzanie OCP przykładowa tabela czynności wchodzących w skład zarządzania  

8. Umowa PPP wersja 1.0 

 

V. Dokumentacja udostępniona Kandydatom po Turze Podsumowującej: 

1. Umowa PPP wersja 2.0 wraz z załącznikami: 

1.1 Załącznik nr 3 do Umowy Projekt umowy użyczenia 

1.2 Załącznik nr 4 do Umowy Struktura kosztów Obiektów Celu Publicznego 

1.3 Załącznik nr 5 do Umowy Wzór raportu kwartalnego ze stanu prac w zakresie 

Obiektów Celu Komercyjnego 

1.4 Załącznik nr 6 do Umowy Wzór raportu kwartalnego ze stanu prac w zakresie 

Obiektów Celu Publicznego 

1.5 Załącznik nr 7 do Umowy Wzór raportu półrocznego dla Obiektów Celu Publicznego 

przekazywanych do utrzymania i zarządzania 

1.6 Załącznik nr 8 do Umowy Wzór oświadczenia potwierdzającego zakończenie Etapu 
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1.7 Załącznik nr 9 do Umowy Wzór oświadczenia potwierdzającego zakończenie 

Okresu Realizacji Przedsięwzięcia 

1.8 Załącznik nr 10 do Umowy Wzór protokołu Odbioru Końcowego Obiektu Celu 

Publicznego 

1.9 Załącznik nr 11 do Umowy Wzór protokołu przekazania Obiektu Celu Publicznego 

do utrzymania i zarządzania 

1.10 Załącznik nr 12 do Umowy Wytyczne dotyczące realizacji Obiektów Celu 

Publicznego 

1.10.1 Załącznik nr 12 ZI.I Układ komunikacyjny 

1.10.2 Załącznik nr 12 ZI.II CAL 1.1 Śluza 3 Ekspertyza techniczna 

1.10.3 Załącznik nr 12 ZI.II CAL 1.1 Śluza 3 Koncepcja projektowa 

1.10.4 Załącznik nr 12 ZI.II CAL 1.2 Szuwary 2 Program funkcjonalno-użytkowy 

1.10.5 Załącznik nr 12 ZI.II CAL 1.3 Śluza 6 Projekt budowlany 

1.10.6 Załącznik nr 12 ZI.III Zielone tereny rekreacyjne 

1.11 Załącznik nr 13 do Umowy Wykaz nieruchomości  

1.12 Załącznik nr 14 do Umowy Wypisy i wyrysy 

1.13 Załącznik nr 17 do Umowy Wzór protokołu przekazana Obiektu Celu Publicznego 

Podmiotowi Publicznemu 

1.14 Załącznik nr 19 do Umowy Warunki poręczenia korporacyjnego 

2. Mapa obszaru inwestycyjnego 

 

VI. Dokumentacja po uwagach Kandydatów: 

1. Umowa PPP wersja 3.0 wraz z załącznikami. 

1.1 Załącznik nr 3 do Umowy Struktura kosztów Obiektu Celu Publicznego. 

1.2 Załącznik nr 4 do Umowy Wzór raportu kwartalnego ze stanu prac w zakresie 
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I

II

LOKALIZACJE OBLIGATORYJNE

1. Kurza

2. Wiosenna

3. Fundacyjna

4. Dobra

5. Zielona 8/9

6. Zielona 14

7. Wierzbowa 6

8. Toruńska 34

9. Jałmużnicza 2

10.  Śluzy 6

11.   Jaskółcza 28

12.   Szuwary 2

14.   Łąkowa 50-52

15.   Łąkowa 46A-C

16.   St. Sempołowskiej 9

17.   Reduta Dzik

18.   Śluza 3

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

1. Radna-Zielona-Fundacyjna-Dobra-

Przyokopowa-Wiosenna

2. Reduta Wyskok-Reduta Wilk-Kurza-

Wiosenna

ZIELONE TERENY REKREACYJNE

I. Bastion Reduta Wyskok

II. Bastion Wilk

III. Tereny zielone wzdłuż ciągu 

komunikacyjnego Kamienna 

Grobla-Dobra


