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Informacja prasowa: 26.02.2018 r. 

Osiedle Azymut pnie się w górę 

Trwają prace związane z budową jednej z najnowszych inwestycji INPRO w Gdyni – 

osiedla Azymut. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem, planowany 

termin zakończenia budowy to czerwiec 2019 roku. W aktualnej ofercie pozostało 175 

mieszkań o zróżnicowanej powierzchni.  

 

 

Osiedle Azymut zlokalizowane jest przy ulicy Wielkopolskiej w Gdyni, w dzielnicy Mały Kack. 

Niewątpliwie jednym z największych atutów inwestycji jest przepiękny widok na pobliskie lasy 

i Zatokę Gdańską, którym będą mogli cieszyć się przyszli mieszkańcy. Zaledwie 3,5 km od 

osiedla mieści się słynne orłowskie molo oraz wjazd na trójmiejską obwodnicę. 

Inwestycja jest świetnie skomunikowana. W najbliższej okolicy osiedla powstała nowa stacja 

Pomorskiej Kolei Metropolitarnej – Karwiny. Nowy przystanek ułatwi mieszkańcom dojazd 

do centrum Gdyni, lotniska Rębiechowo i Gdańska Wrzeszcza.  

mailto:sekretariat@inpro.com.pl


 

 

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 

Projekt osiedla zakłada powstanie 7 budynków trzy-, cztero- i pięciokondygnacyjnych 

wyposażonych w windy. Oryginalny design zostanie podkreślony efektownymi ścianami 

oporowymi z kamienia tzw. gabionami.  

 

Teren inwestycji będzie częściowo ogrodzony i dozorowany z pomieszczenia ochrony. Pod 

budynkami zaprojektowano nowoczesną halę garażową oraz piwnice. Powstanie także 

rowerownia, wózkarnia, ogólnodostępne miejsca postojowe i plac zabaw dla 

najmłodszych, wzbogacony o zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń.  

Planowany termin zakończenia budowy to czerwiec 2019 roku. W aktualnej ofercie znajdują się 

175 mieszkań o powierzchni od 35 mkw do 96 mkw. Ceny brutto lokali rozpoczynają się od 7020 

zł za mkw.  

 

*** 
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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 
 

Dominika Nosal 

tel. 22 833 35 02 w. 111,  

dominika@tauber.com.pl  
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