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Murapol wybuduje kolejne mieszkania dla bielszczan
Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę dotyczącą zakupu gruntu o powierzchni 0,97
ha przy ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej za cenę 4 mln zł netto. Na zakontraktowanym terenie
zostanie zrealizowany projekt mieszkaniowy składający się z trzech pięciokondygnacyjnych
budynków, w których powstanie 180 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej
przekraczającej 7,5 tys. mkw. Dla przyszłych mieszkańców inwestycji przewidziano także 183
miejsca postojowe.
Ostateczna umowa przenosząca własność gruntu zostanie podpisana do 30.09.2018 roku pod
warunkiem nieskorzystania przez miasto Bielsko-Biała z prawa pierwokupu do tego terenu, a także po
spełnieniu warunków zawieszających, w tym m.in. uzyskaniu przez Grupę Murapol prawomocnego
pozwolenia na budowę zaplanowanego na nim projektu deweloperskiego.
- Bielski rynek mieszkaniowy jest nam bardzo dobrze znany, gdyż wywodzimy się ze stolicy Podbeskidzia i
tutaj stawialiśmy pierwsze kroki w biznesie deweloperskim. Miasto to jest znaczącym ośrodkiem
kulturalnym i turystyczno-wypoczynkowym południa Polski, co czyni z niego interesującą destynację
turystyczną. Z kolei systematyczny rozwój Bieska i towarzysząca mu rozbudowa infrastruktury drogowokolejowej, sprzyja napływowi kapitału i prowadzeniu tutaj biznesu, który tworzy miejsca pracy. Wszystko
to sprawia, że obok rozwiniętego, wtórnego rynku mieszkaniowego jest w Bielsku miejsce także dla
nowych inwestycji nieruchomościowych. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A.
W 2001 roku Grupa Murapol rozpoczęła realizację swojego pierwszego projektu nieruchomościowego i
była to trzyetapowa inwestycja Słoneczne Bulwary, zlokalizowana przy Bulwarach Straceńskich w BielskuBiałej. W ciągu 16 lat aktywności wybudowaliśmy dziesięć inwestycji mieszkaniowych w stolicy
Podbeskidzia, w których zaoferowaliśmy ok. 730 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej
przekraczającej 44,8 tys. mkw.
________
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
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
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sport, jak również wspiera rozwój młodych organizując staże studenckie.
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