
 
 

8 września 2020r. 
 

INFORMACJE O INWESTYCJI  
WRÓBLA STAW_DOMY etap E  

 
W sprzedaży 4 ostatnie budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej 

Na istniejącym OSIEDLU 84 domów BLIŹNIACZYCH i szeregowych  

 
 

1. Lokalizacja: Gdańsk ul. Jasieńska, wewnętrzna ulica Świstaka, 80-175 GDAŃSK. Działki są własnością Inpro SA. Osiedle położone 

w przepięknej otulinie lasu, w niedalekim sąsiedztwie znajduje się jezioro Wróbla Staw oraz lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
wraz z Doliną Strzyży. PKM Jasień znajduje się w odległości od osiedla: pieszo 1,1 km (14 min), samochodem 1,1 km (4 min). Do 
centrum Gdańska 5,5km. Idealne miejsce do spacerów i rekreacji. Wokół osiedla panuje cisza i spokój.  
Osiedle jest  ogrodzone i chronione. Zostało wybudowane w 4 etapach. W ramach osiedla Inpro SA wybudowało i wykonało  tereny 
zielone, mała architektura, plac zabaw, parkingi naziemne, boisko wielofunkcyjne. 
 

2. Powierzchnia: domów – od 318,4 m2 do 360 m2 [Szczegółowe zestawienie powierzchni domów podane jest na www.inpro.com.pl ],  
3. Powierzchnia: działek – od 452 m2 do 924 m2 [Szczegółowe zestawienie powierzchni domów podane jest na www.inpro.com.pl ] 

 
4. Terminy: Budowa 4 ostatnich domów została zakończona.  
5. Terminy płatności  

I rata – 10% w 7 dni po podpisaniu umowy, b) II rata –80% w terminie 40 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy c) III rata –10% -  14 dni przed 
podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.  
 
Cena domu wraz z działką już od 2 100 000zł brutto [Szczegółowe zestawienie cen domów na www.inpro.com.pl  
Uwaga! Podatek VAT liczony zgodnie z obowiązującymi przepisami: 8% dla domów, 8% działka, 23% w udziale dla działek zabudowanych drogami oraz tereny zielone 
 

6. Standard domu: 
 
[Szczegółowy standard domu podany na www.inpro.com.pl ] 
 
 
 
 
Inpro SA powstało w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich działających na rynku Trójmiejskim. W swojej 
ofercie posiada przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy. 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. Główne realizacje to: Harmonia Oliwska w Gdańsku, Kwartał Kamienic w Gdańsku, City Park w Gdańsku, 
Azymut w Gdyni, Dom Zdrojowy w Jastarni – Hotel****SPA i apartamenty. Willa Krystyna w Sopocie, Willa Maria w Sopocie, Dworki Oliwskie w Gdańsku, 
Polski Rejestr Statków w Gdańsk, Hala Olivia w Gdańsku, Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji w Gdańsku, Kamienica Karlikowska i Willa 
Halina w Sopocie, Osiedle Myśliwskie I, II, III w Gdańsku, Osiedla Trzy Dęby w Gdańsku, Osiedle domów NOWIEC w Gdańsku, Osiedle Wróbla Staw 
Domy na Jasieniu, Golf Park w Tuchomiu.  
 
 
Adres: INPRO SA . Gdańsk-Oliwa,  ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, tel. 34-00-381 , e-mail: developing@inpro.com.pl, www.inpro.com.pl  
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