
      
   

 

www.inpro.com.pl         

 
INPRO S.A., ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk, tel.: (58) 34 00 370, e-mail: sekretariat@inpro.com.pl 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306071. Spółka Emitenta została zarejestrowana w rzeczonym rejestrze 

przedsiębiorców dnia 29 maja 2008 roku. Spółka posiada również numer identyfikacji podatkowej NIP 589-000-85-40 oraz numer 
ewidencji statystycznej REGON 008141071. 

  1 

Informacja prasowa: 18.09.2015 r. 

Specjalne ceny mieszkań w INPRO 

INPRO wprowadziło specjalne ceny na wybrane mieszkania w trzech inwestycjach  

w Gdańsku: Wróbla Staw Mieszkania, Czwarty Żagiel i Kwartał Uniwersytecki.  

W specjalnej ofercie każdy klient znajdzie coś dla siebie: atrakcyjną lokalizację, 

przestronne balkony i tarasy, przynależne ogródki, hale garażowe,  

czy wielofunkcyjne boisko i siłownię. INPRO proponuje niższe ceny również dla osób 

poszukujących mieszkań w programie MdM.  

Specjalne ceny obejmują łącznie 71 mieszkań o powierzchniach od 33 mkw. do 96 mkw.,  

w zależności od inwestycji. Wśród nich w ramach osiedla Wróbla Staw Mieszkania znajdują się 

dwu, trzy lub czteropokojowe lokale, zarówno z ogródkiem, jak i dwupoziomowe. Ich cena 

zaczyna się od 4.100 zł netto za mkw. Niektóre z tych mieszkań objęte są również programem 

MdM. W Kwartale Uniwersyteckim mieszkania z niższymi cenami są jedno, dwu lub trzypokojowe, 

niektóre z przynależnym ogródkiem. Ich cena zaczyna się od 6.400 zł netto za mkw. W inwestycji 

Czwarty Żagiel ze specjalnymi cenami można znaleźć mieszkania trzypokojowe od 5.200 zł netto 

za mkw. 

 

Wróbla Staw Mieszkania w Gdańsku Jasieniu to osiedle położone w malowniczej otulinie 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, idealne miejsce dla osób poszukujących ciszy i spokoju,  
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a jednocześnie w doskonałej lokalizacji pozwalającej na szybki dojazd do aglomeracji miejskiej. 

Inwestycja znajduje się 600 m od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, dzięki której mieszkańcy 

osiedla będą mogli w ciągu kilkunastu minut komfortowo dojechać zarówno na lotnisko  

w Rębiechowie, jak i do innych dzielnic Gdańska. Mieszkania znajdują się zaledwie 5,5 km  

od centrum i są bardzo dobrze skomunikowane z pozostałymi dzielnicami miasta, dzięki 

dynamicznie rozwijającej się w tym rejonie sieci dróg. Całe osiedle składa się z czternastu trzy  

i czterokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych. W ramach inwestycji powstało 

wielofunkcyjne boisko, siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw, a także piwnice, parkingi 

naziemne oraz hala garażowa. 

 

Czwarty Żagiel to nowoczesny budynek zlokalizowany na Gdańskim Przymorzu  

blisko Parku Reagana i w odległości 1,5 km od morza. Do centrum Sopotu i Gdańskiej Starówki 

jest zaledwie 5 km. Okolica posiada doskonale rozwiniętą infrastrukturę oraz zagospodarowane 

terany zielone, idealne na spacery z dziećmi, dla rowerzystów, rolkarzy i biegaczy. Tuż obok 

osiedla znajduje się szkoła, przychodnia, sklepy, centra handlowe oraz przystanek autobusowy, 

pozwalający m.in. na szybki dojazd do stacji SKM. Niewątpliwym udogodnieniem dla rodziców 

jest żłobek i przedszkole, które znajduje się na terenie sąsiadującego osiedla Trzy Żagle  

i przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla najmłodszych mieszkańców inwestycji INPRO. 

Mieszkania wyposażone są w przestronne i nasłonecznione tarasy, które zapewnią przepiękny 

widok na Zatokę Gdańską oraz wzgórza morenowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  
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Dla wygody mieszkańców zaprojektowano dwie hale garażowe i indywidualne piwnice  

w podziemnych kondygnacjach. Na terenie inwestycji powstały również naziemne miejsca 

parkingowe, z których będą mogli korzystać mieszkańcy i ich goście. 

 

Kwartał Uniwersytecki to najnowsza inwestycja Spółki INPRO. Osiedle znajduje się w Gdańsku 

Przymorzu, dzielnicy w centrum, świetnie skomunikowanej z innymi częściami miasta. Inwestycja 

położona jest 5 minut od stacji SKM, w sąsiedztwie Kompleksu Alchemia, Alfa Centrum i innych 

popularnych obiektów handlowych. Osiedle znajduje się 1,2 km od biznesowego centrum miasta 

Olivia Business Centre oraz 5,5 km od morza. Okolica, w której powstaje nowa inwestycja  

to niska zabudowa, zielone tereny i domy jednorodzinne. Kwartał Uniwersytecki położony jest 

900 m od Uniwersytetu Gdańskiego, w sąsiedztwie znajdują się również liczne szkoły  

i przedszkola. Osiedle składać się będzie z dwóch budynków, trzy, pięcio  

i ośmiokondygnacyjnych, których nowoczesną architekturę uzupełniać będą duże nasłonecznione 

balkony oraz tarasy i przynależne ogródki. Budynki będą wyposażone w hale garażowe  

oraz piwnice. Na terenie osiedla znajdować się będzie wózkarnia oraz rowerownia.  

Dla jednośladów deweloper przeznaczył również miejsce na zewnętrzny parking. 

 

*** 

 

 



      
   

 

www.inpro.com.pl         

 
INPRO S.A., ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk, tel.: (58) 34 00 370, e-mail: sekretariat@inpro.com.pl 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306071. Spółka Emitenta została zarejestrowana w rzeczonym rejestrze 

przedsiębiorców dnia 29 maja 2008 roku. Spółka posiada również numer identyfikacji podatkowej NIP 589-000-85-40 oraz numer 
ewidencji statystycznej REGON 008141071. 

  4 

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 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 
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