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Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do naszego ostatniego spotkania oraz ustaleń z zeszłego oraz bieżącego tygodnia przesyłam w
załączeniu finalne materiały wraz z zestawieniami liczbowymi powierzchni oraz kubatur w nowoprojektowanym
budynku przy Pl. Grzybowskim
Na przesłanych rysunkach wstępnej koncepcji architektonicznej funkcjonalno-przestrzennej budynku zostały opisane
poszczególne pomieszczenia oraz przestrzenie ujęte w rozliczeniu powierzchni:
- kolorem żółtym zostały zaznaczone pomieszczenia przeznaczone do wyłącznego użytku na cele statutowe Teatru
Żydowskiego,
- kolorem zielonym zostały zaznaczone pomieszczenia przeznaczone do wyłącznego użytku na cele statutowe TSKŻ,
- kolorem niebieskim zostały zaznaczone pomieszczenia do użytku wspólnego zarówno Teatru Żydowskiego oraz
TSKŻ. (dla uniknięcia ew. niejasności do ww. wyliczeń zostały tylko i wyłącznie wzięte pod uwagę kondygnacje od -1
do 5 bez pozostałych kondygnacji podziemnych.
Z podsumowania wynika, że dla wyłącznego korzystania Teatru Żydowskiego zagwarantowana jest powierzchnia
4211 m2 a po jej skorygowaniu o udział w powierzchniach wspólnych budynku ww. powierzchnia wynosi 4849 m2.
Ww. powierzchnia stanowi ponad 63% powierzchni całego budynku zajmującej jednocześnie ok. 72% łącznej
kubatury ze względu ponadstandardowe wysokości najważniejszych pomieszczeń Teatru.
W poniedziałek dostarczymy do Państwa kopie papierowe wydruków załączonych planów w skali:
1) 2 komplety dla Teatru Żydowskiego (dostarczony do p. M. Kraszewskiego)
2) 1 komplet dla TSKŻ (dostarczony do p. H. Alberta)
3) 2 komplety dla UM St. Warszawy (dostarczony do p. M. Biaduna)
Jeżeli jest zapotrzebowanie na inną ilość wydruków ww. dokumentacji uprzejma prośba o przesłanie
informacji w tym zakresie – dostarczymy tyle wydruków ile będzie wymaganych.
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W dniu jutrzejszym roześlę do wszystkich projekt notatki z naszego ostatniego spotkania koordynacyjnego wraz z
finalnymi ustaleniami do podpisania przez strony. Załącznikiem do ww. notatki będą załączone do maila wydruki
oraz zestawienie powierzchni wydrukowane w formacie A3.
Jednocześnie zwracam się z prośbą do mec. Moniki Król oraz mec. Huberta Tierentiew o przesłanie do stron projektu
aneksu do porozumienia wydłużającego ostateczny termin na finalizację wszystkich ustaleń do końca października
2014 r.
W przypadku wszelkich pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem
Damian Wozniak
Ghelamco Poland
607 041 833
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