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Murapol wybuduje osiedle przy ul. Klasztornej we Wrocławiu
Grupa Murapol zakupiła nieruchomość o powierzchni 1,24 ha zlokalizowaną przy ul. Klasztornej
we Wrocławiu za kwotę 6,4 mln zł netto. Na nabytym gruncie Murapol zrealizuje inwestycję, w
ramach której w trzech pięciokondygnacyjnych budynkach powstanie 280 mieszkań o łącznej
powierzchni użytkowej ok. 11,3 tys. mkw. Ponadto w halach garażowych, usytuowanych w
kondygnacjach podziemnych budynków, przewidziano 273 miejsca postojowe o łącznej
powierzchni ok. 6 tys. mkw.
Harmonogram realizacji inwestycji przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych w lipcu br., a zakończenie
w sierpniu 2018 roku. Autorem projektu architektonicznego jest pracownia Murapol Architects Drive Sp. z
o.o., należąca do Grupy Abadon Real Estate skupiającej segment wykonawczy holdingu Murapol.
- Wrocław oferuje interesujący klimat do prowadzenia działalności deweloperskiej dlatego jest na stałe
wpisany w naszą mapę inwestycji. Dynamiczny rozwój miasta sprzyja dużej chłonności rynku
mieszkaniowego, co także przekłada się na wysoki poziom konkurencji wśród operujących w stolicy
Dolnego Śląska firm deweloperskich. Murapol działa na tym rynku z sukcesem od kilku lat i liczymy, że
przygotowywana inwestycja przy ul. Klasztornej będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem
wśród Wrocławian jak nasze wcześniejsze realizowane tutaj projekty deweloperskie. Do dyspozycji
klientów postawimy ciekawą architekturę inwestycji oraz szeroką ofertę mieszkań, tak aby każdy
zainteresowany mógł znaleźć lokal odpowiadający jego potrzebom. - mówi Michał Sapota Prezes
Zarządu Murapol S.A.
Obecna wrocławska oferta mieszkaniowa Grupy Murapol obejmuje ok. 760 lokali mieszkalnych w trzech
inwestycjach: Murapol Apartamenty Słubicka, II etap osiedla Nowy Wrocław oraz dwa etapy projektu
Nowa Toskania. W przygotowaniu, poza inwestycją przy ul. Klasztornej, mamy ponad 450 mieszkań o
łącznej powierzchni użytkowej ponad 20 tys. mkw. Powstaną one w ramach III etapu inwestycji Nowy
Wrocław oraz w projekcie zaplanowanym przy ul. Dożynkowej. Ambitne plany działalności na
wrocławskim rynku mieszkaniowym opieramy na bogatym portfolio inwestycji już skomercjalizowanych.
W projektach Mała Toskania, Różana Dolina, Zielony Zakątek oraz w pierwszych etapach Nowego
Wrocławia i Nowej Toskanii nabywców znalazło blisko 1,2 tys. mieszkań.

_____________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 16 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 czterech 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 oraz Wielkiej Brytanii.
W 2016 roku Murapol podpisał 3.042 umowy sprzedaży mieszkań, wobec 2.400 zakontraktowanych rok wcześniej.
Plan na 2017 rok zakłada sprzedaż min. 4.000 mieszkań. 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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