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poprzednie  następne  Ulica Cedrowa w Gdańsku ...
 
poprzednie
 następne
 
Ulica Cedrowa w Gdańsku, która do 2018 r. zyska nowy wyjazd do ul. Kartuskiej poprzez ul. Nową
Olchową.
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W 2018 roku dzielnica Ujeścisko zyska lepszy wyjazd m.in. w kierunku ul. Kartuskiej. Deweloper wspólnie
z miastem sfinansuje ulicę Nową Olchową - droga umożliwi ominięcie wyjątkowo wąskiej ul. Cedrowej
na Zaborni i uruchomienie nowej linii autobusowej.
 
Miasto Gdańsk z firmą Eco-Classic, budującą przy ulicy Cedrowej osiedle Wolne Miasto, podpisało
umowę drogową na budowę ulicy Nowej Olchowej.
 
Ta ulica będzie stanowiła dodatkowe połączenie pomiędzy wąską i zapchaną w godzinach szczytu ul.
Cedrową a ul. Kartuską. Na ogromny ruch w tym miejscu narzekali zwłaszcza mieszkańcy domów
jednorodzinnych, bo ul. Cedrowa to świetny skrót do ul. Kartuskiej od strony Ujeściska.
 
Droga będzie miała jedną jezdnię i dwa pasy ruchu. Do tego mają pojawić się chodniki i trasa rowerowa.
 
Miasto zobowiązało się do uruchomienia linii autobusowej, której trasa przebiegać będzie nową drogą
i już istniejącą ul. Cedrową. Dodatkowo w ramach inwestycji ma powstać przystanek autobusowy przy
osiedlu Wolne Miasto, który z pewnością ucieszy spieszących do pracy dorosłych oraz dojeżdżające do
szkoły dzieci.
 
- Budowa Nowej Olchowej poprawi komfort życia mieszkańców, zarówno jeżdżących samochodami, jak
i tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej - mówi Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych Eco-
Classic.
 
Planowana lokalizacja ul. Nowej Olchowej.
 
graf. Trojmiasto.pl - Roboty drogowe zostaną wykonane przez jednostkę budżetową miasta - Dyrekcję
Rozbudowy Miasta Gdańska. Realizacja przedmiotowej inwestycji polepszy skomunikowanie
nieruchomości położonych w jej okolicy z miejskim układem komunikacyjnym - mówi Michał Piotrowski
z gdańskiego magistratu.
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Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2018 roku.
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Inwestycja
 
Wolne Miasto miejscowość:
 
Gdańsk miejsce: ul. Cedrowa (Ujeścisko) deweloper:
 
ECO Classic
 
Zaletą inwestycji jest lokalizacja niedaleko centrum Gdańska i al. Armii Krajowej, która łączy centrum
Gdańska z trójmiejską obwodnicą. Mieszkańcy osiedla mogą spacerować wokół zagospodarowanego
zbiornika wodnego przy ul. Cedrowej.
 
Osiedle powstaje etapami na jedenastu hektarach, docelowo powstanie to około 1200 mieszkań. Wolne
Miasto składało się będzie z budynków wielorodzinnych z płaskim...
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