
      
   

 

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: 20.12.2016 r. 

INPRO poszerzyło ofertę w ramach osiedla OPTIMA 

Spółka INPRO wprowadziła do sprzedaży trzy kolejne budynki w ramach osiedla 

OPTIMA w Gdańsku Jasieniu. Tym samym, oferta dewelopera została wzbogacona o 

kolejne 112 mieszkań. W ramach całego osiedla w aktualnej ofercie znajduje się 195 

mieszkań. Zakończenie realizacji pierwszego etapu inwestycji planowane jest na 

koniec października 2017 roku. 

 
 

Osiedle OPTIMA powstaje przy ul. Stężyckiej w Gdańsku Jasieniu, w bliskiej odległości od 

centrum handlowego Fashion House i wjazdu na trójmiejską obwodnicę, dzięki której 

przyszli mieszkańcy dotrą do centrum w zaledwie 15 minut. Okolica bogata jest także w liczne 

ścieżki rowerowe i spacerowe, które sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. 

Osiedle będzie składać się z cztero- i pięciokondygnacyjnych budynków wraz z dużym 

placem zabaw dla najmłodszych. Na terenie inwestycji powstaną także dwa wielofunkcyjne, 

profesjonalne boiska, dostosowane do różnego rodzaju gier sportowych.  



      
   

 

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. 

  2 

Wszystkie mieszkania na parterze będą posiadały przestronne ogródki, a lokale na wyższych 

piętrach oszklone balkony. Tereny wokół osiedla zostaną wzbogacone w zieleń, staw i liczne 

ścieżki spacerowe. Osiedle będzie częściowo ogrodzone, planowana jest także budowa części 

usługowej.  

Poszczególne pomieszczenia zostały tak rozmieszczone aby dawały możliwość maksymalnego 

wykorzystania przestrzeni i światła dziennego. Zaprojektowano także halę garażową, komórki 

lokatorskie, a w każdej klatce znajdą się windy.     

Mieszkania na osiedlu OPTIMA kwalifikują się do programu MdM. Deweloper oferuje pomoc w 

uzyskaniu rządowej dopłaty w postaci skorzystania z bezpłatnej usługi doradcy 

kredytowego. Ceny mieszkań zaczynają się od 4.428 zł brutto za mkw. Powierzchnia lokali 

wynosi od 31,06 mkw. do 67,10 mkw.  

 

 

 

*** 

 

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. 
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Dodatkowych informacji udzielają: 

Tauber Promotion 

 

Mariusz Skowronek 

tel. 22 833 35 02 w. 101,  

mobile: 698 612 866 

mskowronek@tauber.com.pl 
 

Dominika Nosal 

tel. 22 833 35 02 w. 111,  

dominika@tauber.com.pl 
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