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Biurowiec Grand Central powstanie w Katowicach. Jest zgoda na budowę
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Przy Spodku powstaje pierwszy z dwóch biurowców .KTW. Zaś inwestor wysokościowca z pl. Szewczyka ma już pozwolenie na budowę.
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Katowicach wydał pozwolenie na budowę
biurowca Grand Central przy placu Szewczyka. Pozwolenie jest ostateczne. Jak dowiedzieliśmy się nieo cjalnie,
rozpoczęcie budowy jest już tylko kwestią czasu.
Ponad 23 tys. m kw. powierzchni najmu, 10 kondygnacji, w tym większość na biura - tak będzie wyglądał
biurowiec, który ma stanąć na placu Szewczyka, tuż przy hali dworca kolejowego i Galerii Katowickiej.
Inwestorem jest właściciel GK - fundusz Meyer Bergman.
10 pięter - to o trzy kondygnacje więcej niż pierwotnie planowano. A przypomnijmy, że biurowiec na placu
Szewczyka miał powstać już w trakcie budowy nowego dworca i galerii handlowej, czyli w 2012 albo 2013 r.
Inwestor wstrzymał jego budowę, jak wówczas słyszeliśmy, przez sytuację na rynku nieruchomości. Wstrzymał,
ale nigdy o cjalnie z niej nie zrezygnował. Świadczyć mogą o tym przygotowane pod przyszły biurowiec
fundamenty, szyb windy (widać go na placu, został ogrodzony, tak jak i spora część działki pod budowę) oraz
połączenie tej działki z podziemnym parkingiem pod galerią handlową.

Biurowiec Grand Central powstaje w sąsiedztwie
dworca PKP i Galerii Katowickiej. Będzie
górował nad innymi budynkami ©mat. prasowe
inwestora

Sonda
Czy w Katowicach powinna powstać dzielnica drapaczy chmur?
TAK, bo to wielkie miasto i centrum Śląska
TAK, ale inne dzielnice powinny być z niską zabudową
NIE, głupi pomysł
Głosuj

Handel, usługi i biura

Wniosek o pozwolenie na budowę inwestor złożył do katowickiego Urzędu Miasta już kilka miesięcy temu, ale postępowanie zawieszono, bo urzędnicy
musieli zwrócić się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o wydanie zgody na odstępstwo od wymagań przeciwpożarowych dla tej inwestycji.

(http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/katowice/g/grand-

wizualizacje,9854109,18024753/?
url_powrotu=http%3A%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fwiadomosci%2Fkatowice%2Fa%2Fbiurowiec-

Grand Central: oto biurowiec, jaki stanie na placu Szewczyka w Katowicach. 10 pięter. WIZUALIZACJE
budowe%2C10563859%2F)

(http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/katowice/g/grand-central-oto-biurowiec-jaki-stanie-naplacu-szewczyka-w-katowicach-10-pieter-wizualizacje,9854109,18024803/?
url_powrotu=http%3A%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fwiadomosci%2Fkatowice%2Fa%2Fbiurowiecgrand-central-powstanie-w-katowicach-jest-zgoda-na-budowe%2C10563859%2F)
Tak ma wyglądać Grand Central w Katowicach ©Wizualizacje za katowice.pro
Pokaż miniatury

- Minister dał zgodę na odstępstwo, a my wydaliśmy pozwolenie na budowę - potwierdza Roman Olszewski, naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania
Przestrzennego UM w Katowicach. Jak dodaje, projekt biurowca pozostał bez zmian, pozwolenie wydano zaś na 10-kondygnacyjny budynek.
Za projekt wykonawczy budynku odpowiada Katarzyna Jakuć, która brała udział w pracach projektowych dworca kolejowego oraz Galerii Katowickiej wraz z
architektami z pracowni Sud Architectes. W Grand Central, bo taką nazwę ma nosić budynek, trzy pierwsze piętra zostaną przeznaczone na działalność
handlową i usługową.
- Siedem pięter stanowić będzie przestrzeń biurową. Do dyspozycji najemców, pracowników i klientów odwiedzających Grand Central oddanych zostanie
225 miejsc parkingowych - informowało biuro prasowe Galerii Katowickiej.
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Młyn-ska

A ja sie zastanawiam, jak będzie wyglądał dojazd do budowy, czy wykonawca postara się o urządzenia czyszczące ciężarówki wyjeżdżające z budowy? + organizacja ruchu ciężkiego
sprzętu w pobliżu.... rozwiń całość
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Ładne K-ce

Coraz ładniejsze te Katowice, szkoda że Bytomia tak nie budują jak Katowice. Ładne i nowoczesne się robią. Dolinę 3 stawów mogli by jakoś ogarnąć żeby się można było tam popływać.
Fajne miasto.... rozwiń całość
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Takie same paskudztwo...

... jak Wagina Center - będą do siebie pasować :P Tylko szkoda już całkowicie zasłoniętych ze wszystkich stron kielichów...

Skomentuj
Zgłoś naruszenie treści

/ 3 (?id_post=43904921&ocena=plus)

odpowiedzi (2)

/ 7 (?id_post=43904921&ocena=minus)

gość (gość)

29.08.16, 10:44:30

ech...

rozumiem że nie robisz zakupów w tej strasznej galerii? a kielichy gdzie zasłonięte bo ja widzę je nawet na wizu tego biurowca, aaa rozumiem "nie wiem ale się wypowiem", hejt dla
smego hejtu, z... rozwiń całość
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Widzę że nie rozróżniasz

hejtu od krytyki. Twój problem, mnie to rybka. Wyjaśniam o co chodzi: Po wybudowaniu biurowca kielichy będą widoczne (z daleka) tylko z tzw. Placu Szewczyka. Z rynku już nie bo zasłoni
je... rozwiń całość
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