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Informacja prasowa: 16.08.2018 r. 

Kwarta – IV etap Harmonii Oliwskiej z ponadczasowymi 

wnętrzami 

Nowoczesne osiedle Harmonia Oliwska w Gdańsku realizowane przez trójmiejskiego 

dewelopera INPRO jest już na półmetku. Z końcem września zakończą się prace 

budowalne związane z II etapem inwestycji – Rotty, a tymczasem inwestor pokazał 

najnowsze wizualizacje niezwykle eleganckich części wspólnych IV etapu osiedla – 

Kwarty. Projekty odznaczają się ponadczasowym i oryginalnym designem. 

 

 

Harmonia Oliwska powstaje w Gdańsku Oliwie przy ul. Opackiej, w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabytkowego Parku Oliwskiego. Zaledwie 1,2 km od inwestycji znajduje się centrum biznesowe 

Olivia Business Centre, w odległości 1,5 km Uniwersytet Gdański, a niespełna 3 km dzielą 

osiedle od popularnej plaży w Jelitkowie.   

Cechą charakterystyczną projektu jest oryginalna, ponadczasowa architektura. W ramach 

inwestycji powstają sześcio- i ośmiokondygnacyjne budynki z dużymi nasłonecznionymi 

balkonami i tarasami. Elewacja wszystkich budynków będzie częściowo wykończona 

materiałami szlachetnymi, a części wspólne takie jak korytarze i klatki schodowe zostaną 

wykonane w podwyższonym standardzie.  

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 

 

 

 

Osiedle będzie częściowo ogrodzone i monitorowane z pomieszczenia ochrony. Pod 

budynkami powstają hale garażowe, a wokół znajdują się także ogólnodostępne naziemne 

miejsca postojowe oraz stojaki na rowery. Między poszczególnymi budynkami 

zaprojektowano zieleń parkową, małą architekturę i place zabaw.  

W aktualnej ofercie w sprzedaży znajduje się 20 mieszkań w ramach dwóch etapów: 1 

mieszkanie w etapie II i 19 mieszkań z etapu III. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 8 424 

zł brutto za mkw. Wkrótce do sprzedaży zostanie wprowadzony ostatni etap inwestycji.  
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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 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,  

mobile: 698 067 171 

dominika@tauber.com.pl 
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