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Granaria Gdańsk  – Granaria Development Gdańsk Sp. z o.o. powstała na potrzeby realizacji

Projektu Zagospodarowania Północnego Cypla Wyspy Spichrzów. Projekt zakłada zachowanie

pozostałości historycznych spichlerzy, wzbogacając współczesną tkankę o tradycyjne materiały

wykorzystywane  w  zabudowie  tego  niezwykłego  miejsca.  Integruje  zabytkowe  budynki  ze

współczesną wizją miasta.

Językiem projektu jest architektura wyrosła z twórczego dialogu i poszanowania historii, przy

pełnej świadomości zmieniających się funkcji miast i nowych potrzeb ich mieszkańców. Miejsce

będące niegdyś największym spichlerzem Europy zamieni się w tętniące życiem śródmieście

nowoczesnego Gdańska. 

Inwestycja zostanie zrealizowana w kilku fazach łącznie z szeregiem inwestycji  publicznych

związanych z  remontem infrastruktury  drogowej,  przebudową mostu Stągiewnego na most

zwodzony, rozbudową mariny czy budową kładki łączącej Wyspę z Długim Pobrzeżem. W ten

sposób  Gdańszczanie  otrzymają  nową  przestrzeń,  która  będzie  wpisana  w  klimat  miasta,

podkreślając jego historię i korzenie. Jednocześnie będzie to miejsce nowoczesne, funkcjonalne

i estetyczne, sprzyjające nie tylko zakupom, ale i spacerom. Stanie się jedną z turystycznych

wizytówek Gdańska-miasta które może się szczycić nie tylko swoją historią i tradycją, ale i

nowoczesnym  obliczem  na  miarę  metropolii  XXI  wieku.  W  celu  realizacji  Przedsięwzięcia

utworzono  Konsorcjum  składające  się  z  firm:  Multibud  W.  Ciurzyński  i  spółek  w  100%

zależnych od Immobel Poland Sp. z o.o. – Immobel SPV 10 Sp. z o.o. i Immobel SPV H11 Sp. z

o.o. 

31 marca 2015 roku nastąpiło podpisanie umowy inwestycyjnej przez Konsorcjum i  Miasto

Gdańsk.  Inwestycja  będzie  realizowana  w  podziale  na  fazy  wynikające  z  podziału  na

historycznie wyznaczone kwartały zabudowy oraz z wielkości podaży realizowanej powierzchni

użytkowej obiektów, która będzie oferowana rynkowi do wykorzystania w kolejnych latach. 



IMMOBEL od ponad 150 lat, jest jednym z ważniejszych graczy na rynku deweloperskim w

Belgii.  Aktywnie  działa  także  w  Wielkim  Księstwie  Luksemburga,  a  obecnie  rozwija  swoją

działalność w Polsce. W 2011 roku Spółka rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku pod

nazwą IMMOBEL POLAND,  gdzie  realizuje  projekty  biurowe oraz  mieszkaniowe.  Znajomość

rynku oraz bogata wiedza pozwalają firmie projektować, promować oraz zarządzać ambitnymi

projektami,  charakteryzującymi  się  długoterminową  wartością,  wynikającą  z  poszanowania

środowiska  naturalnego  oraz  uwzględnienia  ważnych  aspektów  społecznych.  IMMOBEL  jest

notowany na Euronext w Brukseli jako IMMOBEL. W obecnej chwili w portfolio Spółki znajdują

się m.in. tak znane projekty jak: poznański Okrąglak i Kwadraciak, warszawski CEDET, a także

tereny inwestycyjne pod zabudowę mieszkaniowa oraz biurową, zlokalizowane w Warszawie

oraz Gdańsku. 

MULTIBUD jest firmą znaną w branży usług inwestycyjno – budowlanych od kilkunastu lat, a

operującą na rynku w formie spółki jawnej i/lub działalności gospodarczej prowadzonej przez

Wojciecha  Ciurzyńskiego  oraz  członków  rodziny.  Wojciech  Ciurzyński,  jako  aktywny

budowniczy,  od  szeregu  lat  jest  zaangażowany  kapitałowo  w  projekty  deweloperskie  w

Warszawie  realizowane  z  partnerami  we  Włochach,  na  Ochocie,  na  Mokotowie  oraz  na

Żoliborzu.  Łączna  wartość  tych  projektów  przekracza  50  mln  PLN. 

MULTIBUD W. Ciurzyński jest firmą zarejestrowaną w 2011 roku z intencją działania na wielką

skalę  poprzez  stworzenie  wehikułu  inwestycyjnego  z  portfelem  znacznych  projektów

deweloperskich pozyskanych do realizacji w dostatecznie silnych konfiguracjach partnerskich. 


