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Informacja prasowa: 11.01.2019 r. 

 

Trzy etapy osiedla Harmonia Oliwska sprzedane w 100% 

Osiedle Harmonia Oliwska przy ulicy Opackiej w Gdańsku-Oliwie cieszy się dużym 

zainteresowaniem Klientów. Wszystkie mieszkania z I, II i III etapu zostały już 

sprzedane. Budowa II etapu inwestycji zakończyła się w IV kwartale 2018 r., a trzeci 

etap zostanie ukończony pod koniec września br. W aktualnej ofercie znajduje się 

blisko 150 mieszkań w czwartej i zarazem ostatniej fazie projektu.  

 
 

Osiedle Harmonia Oliwska znajduje się 1,5 km od Uniwersytetu Gdańskiego oraz 1,2 km od 

centrum biznesowego Olivia Business Centre. Inwestycja powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabytkowego Parku Oliwskiego i Wzgórza Pachołek, z którego roztacza się piękny widok na 

pobliskie lasy i tereny zielone. Dodatkowym atutem osiedla jest niewielka odległość, niecałych 3 

km od plaży w Jelitkowie, która uznawana jest za jedną z najurokliwszych i jednocześnie 

najspokojniejszych w okolicy.  
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W ramach osiedla Harmonia Oliwska powstają budynki sześcio- i ośmiokondygnacyjne. Teren 

wokół inwestycji jest częściowo ogrodzony i monitorowany z pomieszczenia ochrony. Dużym 

udogodnieniem są ogólnodostępne naziemne miejsca postojowe, hale garażowe dla samochodów 

i stojaki rowerowe. Inwestycja składa się z czterech etapów, w których powstanie łącznie ponad 

550 mieszkań. Budowa drugiej etapu „Rotty” zakończyła się w IV kwartale 2018 roku. W trakcie 

realizacji jest obecnie III i IV etap osiedla, których finalizacja nastąpi odpowiednio pod koniec 

września 2019 i 2020 roku. Aktualnie w sprzedaży znajduje się wyłącznie ostatni, czwarty etap 

Harmonii Oliwskiej. 

 

Osiedle zlokalizowane jest przy skrzyżowaniu ulicy Opackiej i alei Grunwaldzkiej, dzięki czemu 

mieszkańcy mają bezpośredni dostęp do dogodnej komunikacji miejskiej, która umożliwia 

dotarcie do każdego miejsca w Trójmieście. Tuż przy inwestycji znajduje się przystanek 

tramwajowy i autobusowy, a w odległości 850 metrów mieści się stacja SKM Gdańsk Żabianka. 

Zaledwie niecały kilometr od osiedla położony jest drugi przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej – 

Gdańsk Oliwa.  

 

W sprzedaży zostało 149 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 28 mkw. do 98 mkw. Ceny 

lokali zaczynają się od 9 612 zł brutto. Planowany termin zakończenia budowy IV etapu 

inwestycji Harmonia Oliwska to 30 września 2020 r. 

 

 

*** 

 

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 
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mskowronek@tauber.com.pl 
 

Diana Zyglewska 

Tel. +48 22 833 35 02 

dzyglewska@tauber.com.pl 
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