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Murapol planuje kolejną inwestycję w Gdańsku
Grupa Murapol zawarła przedwstępną umowę dotyczącą zakupu nieruchomości
o powierzchni ok. 3,7 ha w gdańskiej dzielnicy Łostowice. Na zakontraktowanym terenie
deweloper planuje realizację dziewięciu kameralnych budynków wielorodzinnych,
w których powstanie ok. 300 mieszkań.
Zgodnie z wprowadzonym w styczniu br. standardem wszystkie budynki, które powstaną
w ramach nowego gdańskiego projektu deweloperskiego, wyposażone zostaną w Home
Management System, autorski system infrastruktury i instalacji umożliwiający zastosowanie
w mieszkaniach rozwiązań smart home – Murapol Appartme, monitoringu części wspólnych
oraz wideodomofonów. Lokale dostępne w inwestycji będą posiadały również pakiet
antysmogowy. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży mieszkań to trzeci kwartał 2020 roku.
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mieszkaniowych, który stanowi atrakcyjną destynację zarówno do zamieszkania, jak
i prowadzenia działalności biznesowej. To także chętnie odwiedzany turystycznie region, co
stwarza duże perspektywy dla działalności deweloperskiej. Dostrzegamy ten potencjał,
dlatego od 11 lat z sukcesem realizujemy kolejne projekty na terenie Gdańska, a od ponad
2 lat także Gdyni – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA. - Liczymy, że nowa
gdańska inwestycja będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem, co wcześniejsze
nasze projekty w tym mieście – dodaje Nikodem Iskra.
Do tej pory deweloper oddał do dyspozycji mieszkańców Gdańska i Gdyni ponad tysiąc lokali
mieszkalnych w wieloetapowych inwestycjach Orle Gniazdo i Osiedle Vivaldiego, w projekcie
Murapol Nowa Morena oraz w premierowej gdyńskiej inwestycji Murapol Nadmorskie Tarasy.
W stolicy województwa pomorskiego Murapol zrealizował także budynek biurowo-usługowy
Nordika.
Dostrzegając potencjał stolicy województwa pomorskiego, spółka realizuje tu kolejny projekt Murapol Nowa Jabłoniowa, powstający w południowej części miasta przy ul. Jabłoniowej.
Zaprojektowano w nim 224 mieszkania, które powstają w 3 budynkach.
____________________
Grupa Murapol jest holdingiem od 18 lat działającym w obszarze wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego. W swojej dotychczasowej działalności Murapol zrealizował ok. 100 inwestycji, w których
powstało ok. 10 tys. lokali zamieszkałych przez 30 tys. osób. Obecna mapa inwestycji Grupy obejmuje 15
miast w Polsce, w 2 kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje projekty deweloperskie. W ciągu
pierwszego półrocza 2019 r. Grupa sprzedała blisko 1 696 mieszkań wobec 1 798 w analogicznym okresie
minionego roku, uzyskując drugi rynkowy wynik. W całym 2018 roku mieszkania Grupy nabyło 3 560 osób,
wobec 3 605 rok wcześniej i 3 042 w 2016 r. Grupa Murapol, poza umacnianiem pozycji jednej

z wiodących firm deweloperskich, kładzie nacisk na działalność pozabiznesową. Firma angażuje się w
inicjatywy promujące sport zarówno profesjonalny, jak i projekty propagujące aktywność fizyczną wśród
dzieci i młodzieży, co zostało dostrzeżone przez kapitułę konkursu Responsible Business Awards, która
przyznała firmie nagrodę w kategorii Mecenas Sportu 2017. Grupa Murapol została doceniona również
za swoją działalność deweloperską w obszarze zielonego budownictwa, otrzymując nagrodę Leading
Green Building Development w konkursie CIJ Awards 2017.
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