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Informacja prasowa: 29.10.2012 r. 

Inpro przekazuje mieszkania  

na Osiedlu Jabłoniowa 

Inpro SA, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowany na GPW  

w Warszawie, przekazuje mieszkania na Osiedlu Jabłoniowa przy ulicy Morelowej  

w Gdańsku. Zostało oddanych 50% lokali mieszkalnych z I etapu (budynki A-E).  

W aktualnej ofercie sprzedaży jest 39 mieszkań, spośród 264 zaprojektowanych  

w całej inwestycji.  

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie pierwszych  

5 budynków Osiedla Jabłoniowa ma datę  

3 października br. Do tej pory Inpro oddało do 

użytkowania 59 lokali mieszkalnych, spośród 

sprzedanych 118 mieszkań w I etapie inwestycji.  

W aktualnej ofercie sprzedaży pozostało  

39 lokali, w tym tylko 2 z I etapu.    

Osiedle Jabłoniowa to kompleks dziesięciu 

czterokondygnacyjnych budynków zlokalizowanych 

w Gdańsku, z doskonałym dojazdem do centrum 

miasta oraz trójmiejskiej obwodnicy. Cała inwestycja 

obejmuje 264 mieszkania o powierzchni od 34 m2 

do 77,5 m2 (z możliwością łączenia). Ceny lokali 

mieszkalnych kształtują się w granicach między 

3.800 zł a 4.550 zł netto za m2. Osiedle 

Jabłoniowa spełnia kryteria rządowego 

programu „Rodzina na Swoim”.  

Inwestycja wyróżnia się ciekawie zaprojektowanymi terenami zielonymi i rekreacyjnymi z placem 

zabaw oraz boiskiem funkcyjnym. Dla wygody mieszkańców zadbano o naziemne miejsca 

postojowe oraz osobne pomieszczenie do przechowywania rowerów i skuterów. Osiedle będzie 

wyposażone w ogrodzenie systemowe oraz instalację telewizji przemysłowej z możliwością 

dozoru z pomieszczenia dla ochrony.  

Osiedle Jabłoniowa zostało zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych.  

Mieszkańcy, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich, będą mieli zapewniony 
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łatwy dostęp do budynków, dzięki bezpośredniemu, z poziomu parteru, wejściu do klatek 

schodowych. Osoby niepełnosprawne będą mogły również, bez ograniczeń technicznych, 

korzystać z terenów rekreacyjnych osiedla. 

Prace budowlane I etapu (budynki A-E) inwestycji Osiedla Jabłoniowa rozpoczęły się w IV 

kwartale 2010 roku. PUM pierwszych pięciu budynków wynosi 5635,4 mkw. Oddanie budynków 

F-H zaplanowane jest na grudzień 2012 r., natomiast budynków I-J na II kwartał 2013 r. 

Autorem projektu Osiedle Jabłoniowa jest architekt Marcin Kaniewski z zespołem Proconcept. 

 

*** 

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich 

działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania  

o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele 

apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Inpro kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe 

lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w 

pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa Inpro posiada wykwalifikowaną, 150-osobową kadrę 

budowlaną. Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych. Inpro jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki 

odpowiedniemu dopasowaniu oferty do wymagań klientów 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Tauber Promotion 

 

Mariusz Skowronek 

tel. 22 833 35 02 w. 101,  

mobile: 698 612 866 

mskowronek@tauber.com.pl 

 

Justyna Płocica 

tel. 22 833 35 02 w. 107,  

mobile: 668 205 562 

jplocica@tauber.com.pl 
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