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Informacja prasowa: 15.06.2018 r. 

 

INPRO wprowadziło do sprzedaży II etap osiedla Debiut 

INPRO rozpoczęło sprzedaż II etapu nowoczesnego osiedla Debiut w Pruszczu 

Gdańskim. Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów, którzy chcą 

zamieszkać blisko dużej aglomeracji, a jednocześnie cenią spokój. Do oferty trafiło 89 

mieszkań o powierzchni od 35 do 110 m2. 

 

Osiedle Debiut powstaje przy ul. Dybowskiego, zaledwie 10 km od centrum Gdańska. Jest 

to pierwsza inwestycja INPRO w Pruszczu Gdańskim. W ramach osiedla powstaną eleganckie 

części wspólne, piwnice i nowoczesna hala garażowa, połączona bezpośrednio z 

mieszkaniami windą.  

Do lokali na parterze będą przynależeć ogródki przydomowe. Ponadto, do wszystkich mieszkań 

na wyższych piętrach zaprojektowano słoneczne balkony i loggie.  

Aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców osiedle będzie monitorowane i dodatkowo 

zabezpieczone automatycznie sterowanym na pilota szlabanem wjazdowym. Na terenie 

inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko, duży plac zabaw, zewnętrzna siłownia, 
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tereny rekreacyjne oraz bezpieczne przestrzenie dla najmłodszych mieszkańców. W 

ramach zagospodarowania terenu zostaną również wykonane naziemne miejsca postojowe 

dla samochodów oraz rowerów. W bliskiej odległości od osiedla władze miasta planują 

wybudować zagospodarowany zbiornik wodny.  

 

Powierzchnia lokali wprowadzonych do sprzedaży wyniesie od 35 m2 do 110 m2, ceny zaczynają 

się od 5292 zł brutto za m2. Budowa II etapu osiedla Debiut rozpoczęła się 1 czerwca, a 

planowany termin zakończenia inwestycji to 30 października 2019 roku. 

Pruszcz Gdański jest doskonale skomunikowany z Trójmiastem. W miejscowości bardzo dobrze 

rozwinięta jest sieć komunikacji miejskiej i kolejowej, dzięki której szybko i komfortowo 

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. 

  3 

można dotrzeć do dowolnego miejsca w regionie. Z roku na rok miasto staje się coraz bardziej 

istotnym ośrodkiem na Pomorzu i jest coraz częściej wybieranym miejscem do życia.  

 

 

 

*** 

 

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,  

dominika@tauber.com.pl 
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