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Bielsko-Biała, 30 grudnia 2016 roku

Murapol powiększył bank ziemi w Toruniu i Katowicach
Grupa Murapol, jeden z liderów rynku mieszkaniowego w Polsce, sfinalizowała zakupy działek
w Toruniu przy ul. H. Strobanda oraz nabyła grunt w Katowicach przy ul. Bytkowskiej. Wartość
inwestycji to odpowiednio 14,9 mln zł i 6,5 mln zł brutto.
Zakupione nieruchomości w Toruniu to dwie działki o łącznej powierzchni ponad 4 ha, na
których zostanie zrealizowany projekt deweloperski obejmujący 489 mieszkań o łącznej
powierzchni użytkowej ok. 20,2 tys. m². Podpisane umowy nabycia gruntów są efektem
przetargu wygranego przez Grupę Murapol w listopadzie br.
Inwestycja w Katowicach to grunt o powierzchni ok. 1,4 ha przy ul. Bytkowskiej, w sąsiedztwie
Parku Śląskiego. Grupa Murapol na nabytej nieruchomości zamierza zrealizować 1. etap
inwestycji Murapol Śląskie Ogrody, w ramach której w dwóch budynkach zaoferuje 243 lokale
mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej ok. 11,2 tys. m². Zawarcie umowy przenoszącej
własność nieruchomości jest warunkowe w zakresie jednej działki przy ul. Bytkowskiej, do której
Gminie Katowice przysługuje prawo pierwokupu.
- Stolica Górnego Śląska to jedno z głównych miast naszej działalności. Zrealizowaliśmy tam
wiele projektów deweloperskich, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród klientów.
Inwestycja, którą zamierzamy wybudować na nabytym gruncie, pozwoli nam umocnić pozycję
jednego z czołowych deweloperów na katowickim rynku mieszkaniowym. – mówi Michał
Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. – Nieco inaczej sytuacja wygląda w Toruniu, gdzie dopiero
rozpoczynamy działalność, a projekt przy ul. Strobanda będzie naszą drugą inwestycją w tym
mieście. – dodaje Michał Sapota.
Obecnie Grupa Murapol w Toruniu realizuje projekt deweloperski przy ul. Grudziądzkiej, w
ramach którego w dwóch budynkach oferuje klientom 182 mieszkania o łącznej powierzchni
użytkowej ok. 8 tys. m². Katowickie porfolio Murapolu tworzy ok. 1,5 tys. mieszkań w czterech
projektach: Murapol Śląskie Ogrody, Murapol Bażantów, Murapol Nowy Bażantów oraz Mała
Skandynawia.
_____________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 15 lat działającym w obszarze wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego. Od 2009 roku holding posiada w swoim portfelu inwestycyjnym także obiekty o profilu
komercyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora biurowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna
jest w 12 miastach w Polsce, w dwóch kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje realizacje projektów
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deweloperskich. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, m. in. do Niemiec (Berlin). W ciągu
trzech kwartałów br. Murapol podpisał 2.038 umów sprzedaży mieszkań, plan na cały 2016 r. zakłada 3.000, wobec
2.400 podpisanych w minionym roku. Holding Murapol, poza umacnianiem pozycji lidera rynku mieszkaniowego,
kładzie również nacisk na działalność pozabiznesową. Grupa angażuje się w inicjatywy promujące sport, jak również
wspiera rozwój młodych organizując staże studenckie.
Kontakt:
Małgorzata Gaborek | Dyrektor ds. Public Relations
E: malgorzata.gaborek@murapol.pl | M: 510 896 877
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