Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Nazwa i adres obiektu
Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk
2. Usytuowanie obiektu
Budynek teatru zlokalizowany jest na czterech działkach o numerach ewidencyjnych 349/2,
349/6, 349/8, 349/12, zlokalizowanych w Gdańsku (80-818), przy ul. Wojciecha
Bogusławskiego 1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg
Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00089122/1.
Od wschodu budynek Teatru graniczy z ulicą Zbytki, a od południa z ulicą Podwale
Przedmiejskie.
3. Opis ogólny, funkcje i przeznaczenie obiektu
Siedziba Teatru jest budynkiem wolnostojącym.
Budynek składa się z trzech elementów przestrzennych:
a) obramowania zamykającego i otaczającego cały obszar zajmowany przez kompleks;
b) budynku samego Teatru wraz z wieżą sceniczną;
c) występu budynku mieszczącego pomieszczenia pomocnicze i administracyjne.
Bryła budynku posiada urozmaicony kształt wznoszący się na różnych poziomach (jedna
kondygnacja podziemna oraz kondygnacje nadziemne o zmiennej liczbie) od poziomu -5,60 m
do +18,00 m w odniesieniu do poziomu terenu. W budynku można wyróżnić trzy bryły:
- BRYŁA A – garderoby, klub widza i aktora (Green Room), administracja,
- BRYŁA B – wieża sceniczna,
- BRYŁA C – teatr, foyer.
Kondygnacja podziemna pod BRYŁĄ A w części przeznaczona jest na parking (25 miejsc
parkingowych wykorzystywanych wyłącznie przez personel kompleksu), a w części
na pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Kondygnacja podziemna pod BRYŁĄ B
na poziomie -5,00 m przeznaczona jest w części na skład i wyładunek; natomiast na poziomie
-0,24 i -0,47 m
na magazyny związane z funkcjonowaniem wieży scenicznej. Kondygnacja podziemna
pod BRYŁĄ C przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne oraz na salę wystawienniczą.
Wzdłuż budynku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego znajdują się miejsca parkingowe
dla samochodów osobowych (parkowanie wyłącznie na podstawie identyfikatora wydanego
przez Gdański Teatr Szekspirowski). Wejście główne do budynku Teatru oraz wejście
dla aktorów znajdują się od strony ul. Wojciecha Bogusławskiego.
Budynek Teatru jest obiektem, w którym przewidziano następujące funkcje:
- teatralną,
- wystawienniczą
- administracyjną.

