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Budowa Wydziału Chemii UG
Nowa infrastruktura Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstaje w ramach projektu
„Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”, który stanowi część
programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt ten znalazł się na Liście
Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie 13.
Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2007-2013).
W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę robót budowlanych budynku Wydziału Chemii,
którym zostało konsorcjum firm ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE
Construction Polska sp. z o.o. z którym w dniu 14 maja 2010 r. została podpisana umowa na
realizację obiektu. Wybrany w przetargu wykonawca – koncern ALPINE jest jednym z wiodących
koncernów budowlanych w Europie, który posiada doświadczenie i kompetencje w dziedzinie
budowy dużych obiektów na całym świecie. W Polsce ALPINE w konsorcjum jest Generalnym
Wykonawcą Stadionu Narodowego w Warszawie, Stadionu Baltic Arena w Gdańsku, a także stadionu
Lecha w Poznaniu. Natomiast w Krakowie ALPINE w konsorcjum buduje stadion miejski dla
najstarszej drużyny piłkarskiej w Polsce - Cracovii.
Koszt umowny budowy Wydziału Chemii wyniesie 121 525 039,84 zł.

Budynki Wydziału Chemii todwa zintegrowane obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną
bazę dla kierunków chemia, ochrona środowiska oraz nowotworzonych specjalności na tym Wydziale,
również we współpracy zarówno z innymi Wydziałami UG jak i innymi uczelniami .
Powierzchnia całkowita nowej siedziby Wydziału Chemii to 28 180 m2. Zaplanowano w nich m.in.
laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla
studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania
naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. Istotnym
elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych
gromadzących nowoczesną aparaturę badawczą świadczącą usługi naszym uczonym, doktorantom
i studentom.
W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości
przystosowanym do realizacji branżowych badań zleconych. Powstanie także parking naziemny na
166 miejsc postojowych.
Przewidziano jednoetapową realizację obiektu, z podziałem na dwie części: Chemię I i Chemię II.
Wydział Chemii powstanie na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.
Uniwersytet Gdański
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