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Ukończono prace konstrukcyjne związane z budową przejścia łączącego
flagową inwestycję Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

ጀ

kompleks

biurowo-handlowy SKYSAWA i stację metra Rondo ONZ.
W połowie kwietnia ukończone zostały prace konstrukcyjne związane z budową
podziemnego przejścia łączącego kompleks biurowo-handlowy SKYSAWA ze stacją
metra Rondo ONZ. Tunel, który w ostatnich dniach został przebity do istniejącego
korytarza metra, poprowadzono pod chodnikiem u zbiegu ul. Świętokrzyskiej z al.
Jana Pawła II.
SKYSAWA jest jednym z nielicznych budynków biurowych w Warszawie, z którego
będzie można przejść do stacji metra bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
Prace związane z budową bezpośredniego, podziemnego przejścia z kompleksu do
stacji metra są już tak zaawansowane, że wkrótce będziemy mogli zobaczyć jego
wnętrze nie tylko na wizualizacjach. Łącznik oraz sklepy i punkty handlowousługowe ulokowane w podziemiu kompleksu zostaną udostępnione mieszkańcom
miasta wraz z oddaniem do użytkowania pierwszego budynku

ጀ

powiedział

Tomasz Górnicki, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Polskiego Holdingu
Nieruchomości.
Wraz z przebiciem tunelu do istniejącego przejścia podziemnego metra zamknięto
etap robót konstrukcyjnych związanych z budową tunelu łączącego SKYSAWA ze
stacją Rondo ONZ. Warto podkreślić, że realizacja tego połączenia miała pod
względem

technicznym

bezprecedensowy

charakter.

PORR

zawsze

chętnie

podejmuje się projektów wymagających niestandardowego podejścia. Obecnie
teren

przed

kompleksem,

na

którym

prowadzono

prace,

stopniowo

jest

przywracany do stanu pierwotnego. Zespół realizujący tę część inwestycji ma
jeszcze przed sobą prace instalacyjne i wykończeniowe, które w całości będą
prowadzone z podziemia –

powiedział Dariusz Wietrzyński, Członek Zarządu PORR S.A., generalnego
wykonawcy wieżowca SKYSAWA.
Budowę przejścia łączącego SKYSAWA ze stacją metra Rondo ONZ rozpoczęto w
czerwcu 2020 r. od przeprowadzenia inwentaryzacji infrastruktury znajdującej się
w ziemi. Następnie w sierpniu i wrześniu wykonano palisadę zabezpieczającą
wykop, w którym powstawał strop łącznika. Po jego ukończeniu wykop częściowo
zasypano, a resztę prac związanych z wycięciem otworu w ścianie szczelinowej
budynku SKYSAWA , drążeniem tunelu, wykonaniem płyty fundamentowej, ścian
łącznika i otworu do połączenia z istniejącym korytarzem metra prowadzono
metodą podstropową, czyli pod ziemią z poziomu -2 budynku. Przed przebiciem
się tunelu łącznika do stacji metra, dla bezpieczeństwa osób korzystających z
metra, w miejscu przebicia tunelu do korytarza stacji, między zejściami nr 2 i 3 do
metra, została ustawiona tymczasowa ściana odgradzającą miejsce prowadzenia
prac od przestrzeni metra.

***
O inwestycji SKYSAWA
SKYSAWA to nowoczesny kompleks biurowo-handlowy o powierzchni ok. 34 550
mkw., którego budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca 2019 r. Kluczowym
atutem inwestycji jest doskonała lokalizacja w ścisłym centrum stolicy tuż obok
Ronda ONZ, w kwartale ulic Świętokrzyskiej, Twardej, Mariańskiej i alei Jana Pawła
II. SKYSAWA jako jedna z nielicznych inwestycji w Warszawie będzie mieć
bezpośrednie połącznie ze stacją metra. Obiekt posiada certyfikat BREEAM Interim
na najwyższym poziomie Outstanding. Zgodnie z harmonogramem budynek A
inwestycji liczący około 9.880 mkw. ma być gotowy w trzecim kwartale 2021 r.,
zaś

zakończenie

budowy

budynku

B

-

wieży

liczącej

155

m

wysokości

zaplanowano na trzeci kwartał 2022 r. Inwestorem kompleksu SKYSAWA jest
Polski Holding Nieruchomości. Za realizację inwestycji odpowiada konsorcjum firm
PORR, TKT engineering i ELIN. Nadzór inwestorski nad budową sprawuje polski
oddział międzynarodowej grupy konsultantów – Gleeds Polska.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości
Grupa

Polskiego

Holdingu

Nieruchomości

jest

wiodącym

inwestorem

i

zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z

największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który
skupia ok. 140 nieruchomości i ok. 600 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in.
w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie
doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji
projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
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