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Szanowni Państwo,

 Serdecznie pozdrawiam organizatorów 
i uczestników Mieszkaniowych Targów Gdy-
nia Arena, z radością goszcząc Państwa 
w naszym mieście.
 Dziś coraz częściej przywiązujemy wagę 
do tego, gdzie i jak mieszkamy. Targi mie-
szkaniowe, skupiające w jednym miejscu 
i czasie specjalistów wszystkich dziedzin 
związanych z nieruchomościami: dewelope-
rów, architektów, pośredników czy ekspe-
rtów finansowych, są najlepszą okazją do 
zapoznania się z bieżącą ofertą mieszkań 
i domów, wraz z najnowszymi rozwiązania-
mi i technologiami proponowanymi przez 
rynek. Dają również firmom szansę wypro-
mowania się na tle konkurencji i możliwość 
zareklamowania swoich produktów. Mogą 
być doskonałą inspiracją i źródłem wsparcia 
w dobrym zaprojektowaniu i aranżacji przy-
szłego wnętrza. Poszukujący mieszkań ni-
gdzie nie uzyskają bardziej fachowych info-
rmacji, bezcennych przy podejmowaniu 
decyzji o zakupie wymarzonego miejsca do 
życia.
 Życzę Państwu, aby udział w targach 
poszerzył Państwa wiedzę o funkcjonowa-
niu i potencjale rynku mieszkaniowego 
w naszym pięknym mieście i regionie, orga-
nizatorom zaś sukcesów w realizacji tego 
przedsięwzięcia oraz satysfakcji z udanych 
spotkań. 

Z wyrazami szacunku,

                                                                     

Wojciech Szczurek

05



Szanowni Państwo,

 Serdecznie pozdrawiam organizatorów 
i uczestników Mieszkaniowych Targów Gdy-
nia Arena, z radością goszcząc Państwa 
w naszym mieście.
 Dziś coraz częściej przywiązujemy wagę 
do tego, gdzie i jak mieszkamy. Targi mie-
szkaniowe, skupiające w jednym miejscu 
i czasie specjalistów wszystkich dziedzin 
związanych z nieruchomościami: dewelope-
rów, architektów, pośredników czy ekspe-
rtów finansowych, są najlepszą okazją do 
zapoznania się z bieżącą ofertą mieszkań 
i domów, wraz z najnowszymi rozwiązania-
mi i technologiami proponowanymi przez 
rynek. Dają również firmom szansę wypro-
mowania się na tle konkurencji i możliwość 
zareklamowania swoich produktów. Mogą 
być doskonałą inspiracją i źródłem wsparcia 
w dobrym zaprojektowaniu i aranżacji przy-
szłego wnętrza. Poszukujący mieszkań ni-
gdzie nie uzyskają bardziej fachowych info-
rmacji, bezcennych przy podejmowaniu 
decyzji o zakupie wymarzonego miejsca do 
życia.
 Życzę Państwu, aby udział w targach 
poszerzył Państwa wiedzę o funkcjonowa-
niu i potencjale rynku mieszkaniowego 
w naszym pięknym mieście i regionie, orga-
nizatorom zaś sukcesów w realizacji tego 
przedsięwzięcia oraz satysfakcji z udanych 
spotkań. 

Z wyrazami szacunku,

                                                                     

Wojciech Szczurek

05















1312 www.sppon.pl

Stowarzyszenie Pomorskie  Po�redników 
w Obrocie Nieruchomo�ciami
Gdynia 81-388, ul. Świętojańska 122/9
        +48 501 614 120, +48 58 661 79 37
        sppon@sppon.pl

 Każda nieruchomość, z chwilą gdy w posta-
ci oferty sprzedaży pojawi się na rynku wtó-
rnym, zaczyna oddziaływać na potencjalnych 
nabywców według indywidualnego scena-
riusza. Dla sprzedającego, jednym z istotnych 
elementów procesu sprzedaży jest czas, 
konieczny do pozyskania zdecydowanego 
nabywcy. I chociaż można tu przyjąć pewne 
ogólnie obowiązujące schematy np.: małe 
mieszkania sprzedają się szybciej niż duże, 
a działki wolniej niż domy, nie da się precy-
zyjnie przewidzieć liczby  tygodni czy miesię-
cy, które upłyną zanim strony podpiszą umo-
wę ostateczną. Szukając najczęściej wystę-
pujących przeszkód utrudniających sprzedaż 
można pokusić się o poniższe zestawienie.

  . Na swojego Po pierwsze � cena
  nabywcę najdłużej czekają nieru-
  chomości za drogie. A dokładnie
  takie, których ceny nie są dostoso-
  wane do realiów lokalnego rynku.
  Przykładowo, w Sopocie ceny za
  metr kwadratowy biją krajowe reko-
  rdy, ale nie wszystko co oferują 
sprzedający mieści się w kategorii „luksusowy 
apartament, z widokiem na morze”. Nawet 
wspaniały widok, ale z ostatniej kondygnacji 
bloku zbudowanego w latach 70. nie przekła-
da się na istotne zainteresowanie kupujących, 
jeśli cena ofertowa jest irracjonalna, to znaczy 
jest bardziej projekcją marzeń niż chłodną 
oceną sytuacji. Można odnieść wrażenie, że 
niektórzy właściciele są przekonani, iż „wyją-
tkowa atrakcyjność”, uzasadniająca ciągle 
wyśrubowaną cenę, pozostaje na tym samym, 
niezmiennym od lat poziomie. Mimo ciągłych 
zmian na rynku, w tym podaży ze strony dewe-
loperów oraz ewoluowania potrzeb i prefe-
rencji kupujących. Dlatego „zaleganie” doty-
czy również tych ofert, których właściciele 
prezentują mało elastyczne, bądź życzeniowe 
podejście do rzeczywistych warunków rynko-
wych.

  Po drugie � subiektywna ocena  
  warto�ci po�o�enia nieruchomo-
  �ci. Lokalizacja jest ważna, zawsze.
  Lecz nie odległości od centrum, ale
  układ komunikacji i lokalna infra-
  struktura życiowa mają istotny
  wpływ na decyzje nabywców. Dla-
  tego liczy się skuteczny transport 
miejski, zakorkowane skrzyżowania po drodze 
do pracy czy położone w pobliżu domu prze-
dszkole lub szkoła. Bez analizy stopnia dosto-
sowania położenia nieruchomości do potrzeb 
i oczekiwań nabywcy trudno będzie zaakce-
ptować cenę i podjąć właściwą decyzję. 
Trzeba również pamiętać, że nie ma lokalizacji 
idealnej. Jest to kryterium subiektywne, zwią-

zane z oczekiwaniami, potrzebami, przyzwy-
czajeniami, a czasami sentymentami nabyw-
cy. Dlatego niektóre mieszkania, mimo swo-
jej dyskusyjnej lokalizacji szybko znajdują 
nabywcę, bowiem indywidualna oferta trafia 
w indywidualny gust. Inne propozycje mogą 
się kojarzyć z utartymi i negatywnymi, chociaż 
często już nieprawdziwymi stereotypami. 
W rezultacie „miejska legenda” potrafi skute-
cznie odstraszyć  od ciekawych lokalizacji.

  Po trzecie � wa�na jest przy-
  sz�o��. Brak myślenia perspekty-
  wicznego najczęściej pojawia się
  po stronie kupujących. To zrozu-
  miałe – kupno, zwłaszcza pierwsze-
  go mieszkania lub domu, który ma
  zaspokajać własne potrzeby, jest
  przedsięwzięciem trudnym, wielo-
etapowym i niesie ze sobą poważne obawy. 
Nabywcy na ogół szukają rozwiązania ide-
alnego. Ustalają kryteria wynikające nie tylko 
z ich potrzeb i możliwości, szczególnie fina-
nsowych, ale są również projekcją ich marzeń, 
ambicji czy chęci dorównania wzorcom, czę-
sto sztucznie wykreowanym, np. przez media. 
Nie ma w tym nic złego, ale jeżeli takie zało-
żenia potraktuje się z żelazną konsekwencją, 
łatwo można stać się zakładnikiem własnych 
wizji. Nie ma ofert doskonałych. Każda nieru-
chomość ma zarówno zalety jak i wady. Tych 
drugich nie da się uniknąć, więc chodzi tylko 
o zachowanie właściwych proporcji. Nie trze-
ba dodawać, że podobnie jak w przypadku 
lokalizacji, nie ma dobrej czy złej nieru-
chomości. Są tylko właściwości, które zostaną 
zaakceptowane bądź odrzucone. Jeżeli 
jednak dylematy nie ustępują, warto sięgnąć 
do jeszcze jednej symulacji. Czy i na ile ta sama 
nieruchomość będzie atrakcyjna za lat pięć 
lub piętnaście? Dokonując wyboru i podejmu-
jąc decyzję o kupnie, jesteśmy skupieni na tu 
i teraz. To naturalne, bowiem mamy do czynie-

nia z jedną z najtrudniejszych życiowych stra-
tegii w sferze praw majątkowych. Ale przecież 
na podpisaniu aktu notarialnego życie się nie 
kończy. Wręcz przeciwnie – dopiero się zaczy-
na. Nasze mieszkanie, chociaż dziś skrojone na 
miarę naszych skromnych możliwości, w mia-
rę upływu czasu będzie nabierało wartości i to 
w różnych kontekstach. Może być traktowane 
jako wkład własny w kolejny etap inwestycji 
nieruchomościowych, dla innych będzie atra-
kcyjną propozycją pod wynajem lub zmianę 
przeznaczenia, np. jako lokal użytkowy dla 
określonego rodzaju usług. I co ważne nie mu-
si tak się stać w efekcie nakładów właściciela. 
To rozwój miasta, dzielnicy, ba ulicy, będzie 
miał wpływ na cenę i atrakcyjność naszej nie-
ruchomości. Przyjmując taki punkt wiedzenia, 
łatwiej można strawić kompromis pomiędzy 
tym czego się pragnie, a tym co realnie można 
osiągnąć.

 Jak widać - nie ma prostej reguły. Czasami 
mieszkanie, które wydaje się, iż powinno zna-
leźć nabywcę „od ręki”, czeka na rynku miesią-
cami. Z kolei niektóre trudne tematy, nadzwy-
czaj szybko przechodzą do fazy realizacji. Im 
bardziej zabetonowana cena, tym dłużej trze-
ba czekać. Im sztywniejsze koleiny marzeń, 
tym dłuższa droga do celu.
 
 W tej chwili wydaje się, iż tempo realizacji  
sprzedaży na rynku wtórnym nieco spowolni-
ło. Jednak ciągle mamy do czynienia z silną 
pozycją kupującego, który wybiera spośród 
różnych propozycji – zarówno kamienic stoją-
cych od lat jak i projektów, które dopiero wy-
chodzą ponad poziom fundamentów. Sto-
sunkowa duża podaż i świadomość, iż do wie-
lu ofert można wrócić po kilku tygodniach, 
a nawet miesiącach, nie przyśpieszają proce-
sów decyzyjnych.

TRUDNA SZTUKA

Grzegorz Dobrowolski

1.

P R Z E W I D Y W A N I A

2.

3.

Grzegorz Dobrowolski, 
Sopot 19.08.2021 
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CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 13 100 z� do 15 000 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

33 m² - 93 m²

LICZBA PIĘTER:

7

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO::

20 000 Z�

CENA MIEJSCA W GARAŻU:

40 000 Z�

TERMIN REALIZACJI:

I kwarta� 2023 r.

14

ORO

Gda�sk / ul. Jana i Macieja Kilarskich 

Mo�esz wszystko. 
Mieszkać w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie. 
Żyć dynamicznie w centrum lub 
spokojnie wśród zieleni. 

My�lisz nowocze�nie.
 Praca? Blisko domu.  
Pasja? Przestrzeń na aktywność 
sportową o krok. 
Dzieci? Spacer i zabawa w parku. 

Wybierasz m�drze. 
Wybierasz złoty środek. 
ORO – Oliwa złoty środek Trójmiasta 
– to idealne miejsce dla Ciebie. 

ORO to nowoczesny apartamentowiec, 
który powstaje w Oliwie, świetnie skomu-
nikowanej dzielnicy Gdańska. W ofercie 
znajduje się 65 mieszkań, zaprojekto-
wanych tak, by inspirowały do urządzania 
pomysłowych wnętrz. W podziemnej hali 
garażowej znajdą się miejsca postojowe 
oraz komórki lokatorskie. Obiekt będzie 
monitorowany i wyposażony w cichobie-
żne windy. 

INSPIRUJ�CA ARCHITEKTURA
Architektura ORO odzwierciedla śród-
miejski charakter działki, na której pow-
staje apartamentowiec. Prosta, a jedno-
cześnie atrakcyjna w formie bryła ide-
alnie komponuje się z otoczeniem. Ele-
gancka, stonowana elewacja to połą-
czenie ponadczasowej bieli z szarością 
i grafitem. Dodatkowo wielkie okna oraz 
przeszklone loggie i balkony nadają 
fasadzie wyjątkowego charakteru. 

�WIETNA LOKALIZACJA
Oliwa to jedna z najatrakcyjniejszych 
i najbardziej lubianych dzielnic Gdańska. 
Bogata infrastruktura, rozwinięta sieć 
komunikacyjna oraz łatwy dostęp do 
głównych arterii ułatwiają codzienne ży-
cie. ORO powstaje w miejscu gdzie mia-
sto harmonijne łączy się z przyrodą. 
W bezpośrednim sąsiedztwie AWFiS, 
zaledwie 300 m od Parku Oliwskiego, 
700 m od lasu, 3 km od plaży. Oliwskie 
centrum biznesowe i Uniwersytet Gda-
ński położone są w odległości 1,3 km.

bmc.gda.pl

BMC
ul.10 lutego 16, 81-364 Gdynia 
        +48 58 783 17 70
        sprzedaz@bmc.gda.pl



CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 13 100 z� do 15 000 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

33 m² - 93 m²

LICZBA PIĘTER:

7

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO::

20 000 Z�

CENA MIEJSCA W GARAŻU:

40 000 Z�

TERMIN REALIZACJI:

I kwarta� 2023 r.

14

ORO

Gda�sk / ul. Jana i Macieja Kilarskich 

Mo�esz wszystko. 
Mieszkać w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie. 
Żyć dynamicznie w centrum lub 
spokojnie wśród zieleni. 

My�lisz nowocze�nie.
 Praca? Blisko domu.  
Pasja? Przestrzeń na aktywność 
sportową o krok. 
Dzieci? Spacer i zabawa w parku. 

Wybierasz m�drze. 
Wybierasz złoty środek. 
ORO – Oliwa złoty środek Trójmiasta 
– to idealne miejsce dla Ciebie. 

ORO to nowoczesny apartamentowiec, 
który powstaje w Oliwie, świetnie skomu-
nikowanej dzielnicy Gdańska. W ofercie 
znajduje się 65 mieszkań, zaprojekto-
wanych tak, by inspirowały do urządzania 
pomysłowych wnętrz. W podziemnej hali 
garażowej znajdą się miejsca postojowe 
oraz komórki lokatorskie. Obiekt będzie 
monitorowany i wyposażony w cichobie-
żne windy. 

INSPIRUJ�CA ARCHITEKTURA
Architektura ORO odzwierciedla śród-
miejski charakter działki, na której pow-
staje apartamentowiec. Prosta, a jedno-
cześnie atrakcyjna w formie bryła ide-
alnie komponuje się z otoczeniem. Ele-
gancka, stonowana elewacja to połą-
czenie ponadczasowej bieli z szarością 
i grafitem. Dodatkowo wielkie okna oraz 
przeszklone loggie i balkony nadają 
fasadzie wyjątkowego charakteru. 

�WIETNA LOKALIZACJA
Oliwa to jedna z najatrakcyjniejszych 
i najbardziej lubianych dzielnic Gdańska. 
Bogata infrastruktura, rozwinięta sieć 
komunikacyjna oraz łatwy dostęp do 
głównych arterii ułatwiają codzienne ży-
cie. ORO powstaje w miejscu gdzie mia-
sto harmonijne łączy się z przyrodą. 
W bezpośrednim sąsiedztwie AWFiS, 
zaledwie 300 m od Parku Oliwskiego, 
700 m od lasu, 3 km od plaży. Oliwskie 
centrum biznesowe i Uniwersytet Gda-
ński położone są w odległości 1,3 km.

bmc.gda.pl

BMC
ul.10 lutego 16, 81-364 Gdynia 
        +48 58 783 17 70
        sprzedaz@bmc.gda.pl



CENA 1 m² LOKALU BRUTTO:

od 8 000 z� do 11 000 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

95 m² - 133 m²

LICZBA PIĘTER:

1 + poddasze

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO
BRUTTO:

w cenie lokalu

TERMIN REALIZACJI:

IV kwarta� 2022 r.

16

LAGO ALTO

Chwaszczyno / ul. Sambora I 

NATURALNIE NAD JEZIOREM 
Malownicze położenie działki, bezpośre-
dnio nad Jeziorem Wysockim, nadało 
przestrzeń dla przemyślanego projektu. 
Powstanie wyjątkowe miejsce dla tych, 
którzy cenią sobie możliwość kontaktu z 
przyrodą, a jednocześnie chcą mieć łatwy 
dostęp do infrastruktury, jaką oferuje 
pobliska Osowa – atrakcyjna i lubiana 
dzielnica Gdańska. Z dala od wielkomie-
jskiego gwaru, w sąsiedztwie natury, 
a jednocześnie blisko centrum.  

LAGO ALTO  to zespół 32 komfortowo 
zaprojektowanych budynków w zabudo-
wie szeregowej i bliźniaczej. Duże okna, 
funkcjonalny rozkład i metraż pomie-
szczeń pozwolą na wykreowanie własne-
go stylu. Do każdego lokalu przynależy 
ogródek oraz dwa miejsca postojowe. 
Teren osiedla będzie ogrodzony i w pełni 
zaaranżowany. Bezpośrednie zejście do 
jeziora i zielona okolica zachęcają do 
spacerów.

WYMARZONY DOM
Na parterze ulokowano salon z aneksem 
kuchennym i jadalnią, WC, przedsionek 
oraz pomieszczenie gospodarcze. Warto 
zaznaczyć, że już na etapie projektu 
przewidziano możliwość instalacji komi-
nka, co poza dodatkowym systemem cie-
pła, pozwoli wyczarować magiczny na-
stój przy blasku ognia w zimowe wieczo-
ry. Na piętrze będą trzy sypialnie, łazienka 
oraz oddzielna pralnia. Istnieje możliwość 
adaptacji poddasza, dzięki czemu po-
wstanie dodatkowa powierzchnia uży-
tkowa (ok. 25 mkw.), gdzie można zaara-
nżować pokój do pracy lub miejsce na 
przechowywanie wszelkich potrzebnych 
drobiazgów.

NATURA I MIASTO
Niebywałą zaletą osiedla LAGO LATO jest 
lokalizacja. Choć administracyjnie leży 
w granicach  Chwaszczyna, to bliżej stąd 
do Osowej, która dysponuje rozwiniętą 
infrastrukturą, ułatwiającą organizację 
codziennych spraw. Zieleń, relaks i luksus 
własnej przestrzeni, a do tego bliskość 
przystanku PKM Osowa czy szybki dostęp 
do trójmiejskiej obwodnicy. 

bmc.gda.pl

BMC
ul.10 lutego 16, 81-364 Gdynia 
        +48 58 783 17 70
        sprzedaz@bmc.gda.pl



CENA 1 m² LOKALU BRUTTO:

od 8 000 z� do 11 000 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

95 m² - 133 m²

LICZBA PIĘTER:

1 + poddasze

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO
BRUTTO:

w cenie lokalu

TERMIN REALIZACJI:

IV kwarta� 2022 r.
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LAGO ALTO

Chwaszczyno / ul. Sambora I 

NATURALNIE NAD JEZIOREM 
Malownicze położenie działki, bezpośre-
dnio nad Jeziorem Wysockim, nadało 
przestrzeń dla przemyślanego projektu. 
Powstanie wyjątkowe miejsce dla tych, 
którzy cenią sobie możliwość kontaktu z 
przyrodą, a jednocześnie chcą mieć łatwy 
dostęp do infrastruktury, jaką oferuje 
pobliska Osowa – atrakcyjna i lubiana 
dzielnica Gdańska. Z dala od wielkomie-
jskiego gwaru, w sąsiedztwie natury, 
a jednocześnie blisko centrum.  

LAGO ALTO  to zespół 32 komfortowo 
zaprojektowanych budynków w zabudo-
wie szeregowej i bliźniaczej. Duże okna, 
funkcjonalny rozkład i metraż pomie-
szczeń pozwolą na wykreowanie własne-
go stylu. Do każdego lokalu przynależy 
ogródek oraz dwa miejsca postojowe. 
Teren osiedla będzie ogrodzony i w pełni 
zaaranżowany. Bezpośrednie zejście do 
jeziora i zielona okolica zachęcają do 
spacerów.

WYMARZONY DOM
Na parterze ulokowano salon z aneksem 
kuchennym i jadalnią, WC, przedsionek 
oraz pomieszczenie gospodarcze. Warto 
zaznaczyć, że już na etapie projektu 
przewidziano możliwość instalacji komi-
nka, co poza dodatkowym systemem cie-
pła, pozwoli wyczarować magiczny na-
stój przy blasku ognia w zimowe wieczo-
ry. Na piętrze będą trzy sypialnie, łazienka 
oraz oddzielna pralnia. Istnieje możliwość 
adaptacji poddasza, dzięki czemu po-
wstanie dodatkowa powierzchnia uży-
tkowa (ok. 25 mkw.), gdzie można zaara-
nżować pokój do pracy lub miejsce na 
przechowywanie wszelkich potrzebnych 
drobiazgów.

NATURA I MIASTO
Niebywałą zaletą osiedla LAGO LATO jest 
lokalizacja. Choć administracyjnie leży 
w granicach  Chwaszczyna, to bliżej stąd 
do Osowej, która dysponuje rozwiniętą 
infrastrukturą, ułatwiającą organizację 
codziennych spraw. Zieleń, relaks i luksus 
własnej przestrzeni, a do tego bliskość 
przystanku PKM Osowa czy szybki dostęp 
do trójmiejskiej obwodnicy. 

bmc.gda.pl

BMC
ul.10 lutego 16, 81-364 Gdynia 
        +48 58 783 17 70
        sprzedaz@bmc.gda.pl























W fantastycznej lokalizacji, w Pierwo-
szynie, niecałe 5 km od granic Gdyni 
powstaje Bursztynowe Osiedle. Nowe 
miejsce, gdzie na morenowym wzgórzu 
wzniosą się domy z pięknym widokiem 
na morze. Bliskość osiedla do Gdyni 
pozwala na szybkie dostanie się do 
centrum miasta, a jednocześnie jest 
oddalone od zgiełku i pośpiechu metro-
polii.
W ofercie są dwa rodzaje domów, które 
budowane są równolegle. Mniejszy 
w zabudowie szeregowej – Dom Pra-
ktyczny, oraz większy w zabudowie bli-
źniaczej – Dom Wygodny.
Mieszkania są budowane do stanu dewe-
loperskiego, a zagospodarowanie działki 
obejmuje utwardzony taras, podjazdy 
i chodniki z kostki brukowej oraz ogro-
dzenie z siatki zgrzewanej.

29

Dom Wygodny to budynek dwu-mie-
szkaniowy o powierzchni całkowitej 
każdego z mieszkań 165 m2 (użytkowej 
147 m2) z ogrodem od 230 m2 każdy.

Dom Praktyczny, to dom w zabudowie 
szeregowej czteromieszkaniowy o po-
wierzchni całkowitej każdego z mieszkań 
101 m2 (użytkowej 92 m2) z ogrodem od 
80 m2 do 300 m2.

BURSZTYNOWE OSIEDLE

Pierwoszyno / ul. Kosza�ki

www.bursztynowe.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

dost�pna na stronie:
www.bursztynowe.pl

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

92 m² - 147 m²

LICZBA PIĘTER:

Parter + u�ytkowe 
poddasze

TERMIN REALIZACJI:

dost�pny na stronie:
www.bursztynowe.pl

Bursztynowe Osiedle sp. z o.o.
ul. Boczna 17, 81-198 Pierwoszyno
        +48 500  089 021
        biuro@bursztynowe.pl

Dom praktycznyDom wygodny



W fantastycznej lokalizacji, w Pierwo-
szynie, niecałe 5 km od granic Gdyni 
powstaje Bursztynowe Osiedle. Nowe 
miejsce, gdzie na morenowym wzgórzu 
wzniosą się domy z pięknym widokiem 
na morze. Bliskość osiedla do Gdyni 
pozwala na szybkie dostanie się do 
centrum miasta, a jednocześnie jest 
oddalone od zgiełku i pośpiechu metro-
polii.
W ofercie są dwa rodzaje domów, które 
budowane są równolegle. Mniejszy 
w zabudowie szeregowej – Dom Pra-
ktyczny, oraz większy w zabudowie bli-
źniaczej – Dom Wygodny.
Mieszkania są budowane do stanu dewe-
loperskiego, a zagospodarowanie działki 
obejmuje utwardzony taras, podjazdy 
i chodniki z kostki brukowej oraz ogro-
dzenie z siatki zgrzewanej.

29

Dom Wygodny to budynek dwu-mie-
szkaniowy o powierzchni całkowitej 
każdego z mieszkań 165 m2 (użytkowej 
147 m2) z ogrodem od 230 m2 każdy.

Dom Praktyczny, to dom w zabudowie 
szeregowej czteromieszkaniowy o po-
wierzchni całkowitej każdego z mieszkań 
101 m2 (użytkowej 92 m2) z ogrodem od 
80 m2 do 300 m2.

BURSZTYNOWE OSIEDLE

Pierwoszyno / ul. Kosza�ki

www.bursztynowe.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

dost�pna na stronie:
www.bursztynowe.pl

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

92 m² - 147 m²

LICZBA PIĘTER:

Parter + u�ytkowe 
poddasze

TERMIN REALIZACJI:

dost�pny na stronie:
www.bursztynowe.pl

Bursztynowe Osiedle sp. z o.o.
ul. Boczna 17, 81-198 Pierwoszyno
        +48 500  089 021
        biuro@bursztynowe.pl

Dom praktycznyDom wygodny



Apartamenty Wolności to dwa kamera-
lne nowocześnie zaprojektowane bu-
dynki. W skład każdego z nich wchodzi 
10 lokali z pięknymi tarasami i balkonami, 
winda, fitness oraz hala garażowa z ko-
mórkami lokatorskimi. Apartamenty 
znajdujące się na najwyższych kondy-
gnacjach zachwycą widokiem na morze. 
Mieszkańcy będą mogli cieszyć się z pię-
knej zieleni oraz części wspólnej zapro-
jektowanej z myślą o spędzaniu czasu na 
świeżym powietrzu. Przewidywany czas 
realizacji III kwartał 2022.

Apartamenty Wolności, zlokalizowane 
pomiędzy Śródmieściem Gdyni i Trój-
miejskim Parkiem Krajobrazowym, umo-
żliwiają korzystanie z zalet mieszkania 
w centrum miasta i równocześnie spę-
dzania czasu na świeżym powietrzu 
w pięknej i spokojnej okolicy.
  

31

Lokalizacja inwestycji to bliskość Dworca 
Głównego w Gdyni, kolejki miejskiej, 
autobusów oraz licznych miejsc parki-
ngowych. Dostępność udogodnień cen-
trum miasta (restauracji, sklepów, szkół, 
kin, teatrów, opieki medycznej) przy 
jednoczesnym byciu z dala od zgiełku 
miasta wpływa na atrakcyjne usytuo-
wanie budynku.

APARTAMENTY WOLNO�CI

Gdynia Dzia�ki Le�ne / ul. Wolno�ci

www.villaria.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 13 800 z� do 18 000 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

30 m² - 135 m²

LICZBA PIĘTER:

3

CENA MIEJSCA W GARAŻU
BRUTTO:

50 000 z�

TERMIN REALIZACJI:

09.2022 r.

Villaria sp. z o.o. S.K.
ul.Wolności 18A/112, 81-327 Gdynia
        +48 507 890 499
        biuro@apartamentywolnosci.pl



Apartamenty Wolności to dwa kamera-
lne nowocześnie zaprojektowane bu-
dynki. W skład każdego z nich wchodzi 
10 lokali z pięknymi tarasami i balkonami, 
winda, fitness oraz hala garażowa z ko-
mórkami lokatorskimi. Apartamenty 
znajdujące się na najwyższych kondy-
gnacjach zachwycą widokiem na morze. 
Mieszkańcy będą mogli cieszyć się z pię-
knej zieleni oraz części wspólnej zapro-
jektowanej z myślą o spędzaniu czasu na 
świeżym powietrzu. Przewidywany czas 
realizacji III kwartał 2022.

Apartamenty Wolności, zlokalizowane 
pomiędzy Śródmieściem Gdyni i Trój-
miejskim Parkiem Krajobrazowym, umo-
żliwiają korzystanie z zalet mieszkania 
w centrum miasta i równocześnie spę-
dzania czasu na świeżym powietrzu 
w pięknej i spokojnej okolicy.
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Lokalizacja inwestycji to bliskość Dworca 
Głównego w Gdyni, kolejki miejskiej, 
autobusów oraz licznych miejsc parki-
ngowych. Dostępność udogodnień cen-
trum miasta (restauracji, sklepów, szkół, 
kin, teatrów, opieki medycznej) przy 
jednoczesnym byciu z dala od zgiełku 
miasta wpływa na atrakcyjne usytuo-
wanie budynku.

APARTAMENTY WOLNO�CI

Gdynia Dzia�ki Le�ne / ul. Wolno�ci

www.villaria.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 13 800 z� do 18 000 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

30 m² - 135 m²

LICZBA PIĘTER:

3

CENA MIEJSCA W GARAŻU
BRUTTO:

50 000 z�

TERMIN REALIZACJI:

09.2022 r.

Villaria sp. z o.o. S.K.
ul.Wolności 18A/112, 81-327 Gdynia
        +48 507 890 499
        biuro@apartamentywolnosci.pl



Apartamenty Słupska 63 to idealna loka-
lizacja dla osób ceniących bliskość cen-
trum miasta, a jednocześnie poszu-
kujących spokoju. Inwestycja ulokowana 
jest przy mało ruchliwej uliczce, z której 
korzystają głównie mieszkańcy pobli-
skich domków jednorodzinnych. Kame-
ralny charakter okolicy dopełniają zaci-
szne przestrzenie zielone. W pobliżu 
znajduje się centrum naukowo-bizneso-
we Gdańska. 
Inwestycja charakteryzuje się znakomi-
tymi połączeniami komunikacyjnymi, 
umożliwiającymi szybkie i komfortowe 
dotarcie do wybranego celu. W pobliżu 
znajdują się liczne sklepy, apteki, szkoły, 
przedszkola, peron SKM, przystanki 
autobusowe oraz lokale gastronomiczne. 
Ogromnym atutem inwestycji jest rów-
nież bliskość do kompleksów bizneso-
wych oraz Uniwersytetu Gdańskiego.
W obrębie działki znajduje się zielona 
przestrzeń rekreacyjna. Co więcej, w naj-
bliższym sąsiedztwie istnieje wiele tere-
nów zielonych oraz duży plac zabaw. 
Na terenie inwestycji przewidziano 5 
miejsc postojowych w garażu podzie-

33

mnym oraz 1 miejsce postojowe na 
zewnątrz przeznaczone dla osób z nie-
pełnosprawnościami. 
Dwa mieszkania na parterze przystoso-
wano do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. Przewidziano również 6 
komórek lokatorskich oraz 6 miejsc na ro-
wery w garażu podziemnym. 
Znakomita lokalizacja oraz rozkład mie-
szkań sprawia, że apartamenty będą 
świetną inwestycją na przyszłość.
Tworząc apartamenty Słupska 63, inwe-
stor zwraca uwagę przede wszystkim na 
komfort i zadowolenie przyszłych mie-
szkańców. Inwestycja budowana jest z za-
chowaniem najwyższych standardów 
deweloperskich, przy wykorzystaniu spra-
wdzonych materiałów, a także pracy 
niezawodnych specjalistów. Dzięki temu 
apartamenty będą doskonale służyć 
przez wiele długich lat. 
Pełen profesjonalizm, czytelne warunki 
transakcji. Deweloper udziela wsparcia 
w zakresie uzyskania finansowania i chę-
tnie odpowiada na wszelkie pytania 
związane z inwestycją.

S�UPSKA 63

Gda�sk Przymorze Ma�e / ul. S�upska 63

www.slupska63.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 16 500 z� do 17 500 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

47 m² - 108 m²

LICZBA PIĘTER:

2

CENA MIEJSCA W GARAŻU:

W cenie do ka�dego lokalu

TERMIN REALIZACJI:

III kwarta� 2022 r.

EKODOM Tomasz Poniatowski
ul. Radiowa 30A, 80-298 Gdańsk
        +48 503 56 29 28
        ekodom@slupska63.pl

S�UPSKA 63



Apartamenty Słupska 63 to idealna loka-
lizacja dla osób ceniących bliskość cen-
trum miasta, a jednocześnie poszu-
kujących spokoju. Inwestycja ulokowana 
jest przy mało ruchliwej uliczce, z której 
korzystają głównie mieszkańcy pobli-
skich domków jednorodzinnych. Kame-
ralny charakter okolicy dopełniają zaci-
szne przestrzenie zielone. W pobliżu 
znajduje się centrum naukowo-bizneso-
we Gdańska. 
Inwestycja charakteryzuje się znakomi-
tymi połączeniami komunikacyjnymi, 
umożliwiającymi szybkie i komfortowe 
dotarcie do wybranego celu. W pobliżu 
znajdują się liczne sklepy, apteki, szkoły, 
przedszkola, peron SKM, przystanki 
autobusowe oraz lokale gastronomiczne. 
Ogromnym atutem inwestycji jest rów-
nież bliskość do kompleksów bizneso-
wych oraz Uniwersytetu Gdańskiego.
W obrębie działki znajduje się zielona 
przestrzeń rekreacyjna. Co więcej, w naj-
bliższym sąsiedztwie istnieje wiele tere-
nów zielonych oraz duży plac zabaw. 
Na terenie inwestycji przewidziano 5 
miejsc postojowych w garażu podzie-
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mnym oraz 1 miejsce postojowe na 
zewnątrz przeznaczone dla osób z nie-
pełnosprawnościami. 
Dwa mieszkania na parterze przystoso-
wano do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. Przewidziano również 6 
komórek lokatorskich oraz 6 miejsc na ro-
wery w garażu podziemnym. 
Znakomita lokalizacja oraz rozkład mie-
szkań sprawia, że apartamenty będą 
świetną inwestycją na przyszłość.
Tworząc apartamenty Słupska 63, inwe-
stor zwraca uwagę przede wszystkim na 
komfort i zadowolenie przyszłych mie-
szkańców. Inwestycja budowana jest z za-
chowaniem najwyższych standardów 
deweloperskich, przy wykorzystaniu spra-
wdzonych materiałów, a także pracy 
niezawodnych specjalistów. Dzięki temu 
apartamenty będą doskonale służyć 
przez wiele długich lat. 
Pełen profesjonalizm, czytelne warunki 
transakcji. Deweloper udziela wsparcia 
w zakresie uzyskania finansowania i chę-
tnie odpowiada na wszelkie pytania 
związane z inwestycją.

S�UPSKA 63

Gda�sk Przymorze Ma�e / ul. S�upska 63

www.slupska63.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 16 500 z� do 17 500 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

47 m² - 108 m²

LICZBA PIĘTER:

2

CENA MIEJSCA W GARAŻU:

W cenie do ka�dego lokalu

TERMIN REALIZACJI:

III kwarta� 2022 r.

EKODOM Tomasz Poniatowski
ul. Radiowa 30A, 80-298 Gdańsk
        +48 503 56 29 28
        ekodom@slupska63.pl

S�UPSKA 63



Osiedle "Młoda Rumia” to nowy projekt 
mieszkaniowy firmy MASKO INVEST.
Jest to kolejna, trzecia już inwestycja re-
alizowana na terenie Rumi.
Osiedle Młoda Rumia to zespół siede-
mnastu nowoczesnych, czterokondy-
gnacyjnych budynków wielorodzinnych, 
które posiadają wszelkie udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych.
W trosce o przyszłych właścicieli lokali, 
wszystkie mieszkania zostały starannie 
rozplanowane według autorskiego po-
mysłu pracowni projektowej 4idea. 
Charakteryzują się przede wszystkim 
przemyślaną architekturą oraz funkcjo-
nalnością, zapewniając komfortowe 
warunki mieszkania. 
Obecnie realizujemy I etap inwestycji 
obejmujący budowę zespołu 3 budy-
nków po 20 mieszkań w każdym z nich. 
W ofercie posiadamy 60 przestronnych 
mieszkań, 2, 3-i 5 pokojowych o zró-
żnicowanej powierzchni (od 30,98 m2 do  
91,16  m2) z przestronnymi balkonami (od 
4,12 m2 do 15,15 m2).
W każdym budynku znajduje się hala ga-
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rażowa, a na zewnątrz zostały zaplano-
wane ogólnodostępne miejsca postojo-
we dla mieszkańców oraz gości.
Z myślą o małych mieszkańcach zapro-
jektowane zostały dwa place zabaw, 
które będą doskonałą przestrzenią do 
zabawy dla dzieci oraz miejscem wypo-
czynki dla ich rodziców.
Oferujemy wysoki standard wykonania 
mieszkań. Stan deweloperski, realizo-
wany jest w połączeniu wysokiej jakości 
materiałów budowlanych z najnowszą 
technologią, zapewniający nowoczesny 
styl i trwałość wykonania. Cechą chara-
kterystyczną mieszkań są duże przeszkle-
nia, które świetnie doświetlają wnętrze 
oraz czynią je bardziej przestronnymi. 
Ogrzewanie podłogowe jakie wykonu-
jemy zapewnia energooszczędność oraz 
komfort cieplny.
Osiedle Młoda Rumia to idealne miejsce 
do zamieszkania z rodziną. Znajduje się w 
doskonałej lokalizacji, która zapewnia 
ciszę i spokój a jednocześnie gwarantuje 
łatwy dostęp do pełnej infrastruktury 
miejskiej.

M�ODA RUMIA

Rumia / Jeziorna

www.maskoinvest.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 6 400 z� do 7 000 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

39,73 m² - 91,16 m²

LICZBA PIĘTER:

4

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO
BRUTTO:

26  000 z�

TERMIN REALIZACJI:

III kwarta� 2022 r.

BIURO SPRZEDA�Y
ul. Sopocka 12/U2, 84-230 Rumia
        +48 725  603 603
        biuro@maskoinvest.pl
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rażowa, a na zewnątrz zostały zaplano-
wane ogólnodostępne miejsca postojo-
we dla mieszkańców oraz gości.
Z myślą o małych mieszkańcach zapro-
jektowane zostały dwa place zabaw, 
które będą doskonałą przestrzenią do 
zabawy dla dzieci oraz miejscem wypo-
czynki dla ich rodziców.
Oferujemy wysoki standard wykonania 
mieszkań. Stan deweloperski, realizo-
wany jest w połączeniu wysokiej jakości 
materiałów budowlanych z najnowszą 
technologią, zapewniający nowoczesny 
styl i trwałość wykonania. Cechą chara-
kterystyczną mieszkań są duże przeszkle-
nia, które świetnie doświetlają wnętrze 
oraz czynią je bardziej przestronnymi. 
Ogrzewanie podłogowe jakie wykonu-
jemy zapewnia energooszczędność oraz 
komfort cieplny.
Osiedle Młoda Rumia to idealne miejsce 
do zamieszkania z rodziną. Znajduje się w 
doskonałej lokalizacji, która zapewnia 
ciszę i spokój a jednocześnie gwarantuje 
łatwy dostęp do pełnej infrastruktury 
miejskiej.

M�ODA RUMIA

Rumia / Jeziorna

www.maskoinvest.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 6 400 z� do 7 000 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

39,73 m² - 91,16 m²

LICZBA PIĘTER:

4

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO
BRUTTO:

26  000 z�

TERMIN REALIZACJI:

III kwarta� 2022 r.

BIURO SPRZEDA�Y
ul. Sopocka 12/U2, 84-230 Rumia
        +48 725  603 603
        biuro@maskoinvest.pl



 Na granicy Redy i Rumi, w doskonale 
skomunikowanej części miasta powstaje 
inwestycja 3Towers składająca się z 3 no-
woczesnych budynków wielorodzinnych.
 W budynkach znajdować się będą 
mieszkania 1,2,3 i 4 pokojowe o funkcjo-
nalnych rozkładach pomieszczeń i wy-
sokim standardzie wykończenia. Dla 
udogodnienia w każdym z budynków 
zamontowana zostanie winda oraz znaj-
dować się będzie hala garażowa.
 Budynki będą zasilane ogrzewaniem 
z sieci miejskiej, co w połączeniu z wyso-
kiej klasy energooszczędnymi oknami 
sprawi, że mieszkania w inwestycji 
3Towers będą generowały niskie koszty 
eksploatacyjne.
 Nowoczesna architektura, z dużą ilo-
ścią przeszkleń, przestronnymi klatkami 
schodowymi, oraz cichobieżnymi winda-
mi sprawi, że mieszkanie na osiedlu 
3Towers będzie przyjemnością
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 W trosce o bezpieczeństwo i komfort 
mieszkańców osiedle  będzie ogrodzone. 
Dodatkowym atutem tej inwestycji są 
komórki lokatorskie, oraz zewnętrzne 
miejsca postojowe.
 3Towers umiejscowione zostało w naj-
lepszej części miasta która cały czas prę-
żnie się rozwija. W okolicy znajduje się 
Aquapark co stanowi wspaniałą atrakcje 
nie tylko dla dzieci. Blisko inwestycji 
powstaje mini centrum handlowe gdzie 
działać będzie sklep wielometrażowy 
Aldi.
 Niewielka odległość od przystanku 
SKM, sprawia że dojazd do Trójmiasta jest 
szybszy niż samochodem. Przystanek 
autobusowy „w zasięgu ręki” również jest 
niezaprzeczalnym atutem. 
 Lokalizacja przyjazna dla rodzin 
z dziećmi, ze względu na, blisko położone 
szkoły i przedszkola, co znacznie ułatwi 
codzienną organizację obowiązków. Na 
terenie osiedla zostanie wybudowany 
plac zabaw aby umilić czas najmło-
dszym.

3TOWERS

Reda  ul .Obwodowa

www.orlexinvest.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 5999 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

27 m² - 90 m²

LICZBA PIĘTER:

5

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO
BRUTTO:
w cenie mieszkania

CENA MIEJSCA W GARAŻU:
BRUTTO:

35  000 z�

TERMIN REALIZACJI:

IV kwarta� 2023

Orlex Invest Sp. z o.o. Sp.k
ul. Mickiewicza 9, 84-241 Gościcino
        +48 58 677 12 02
        biuro@orlexinvest.pl

3 TOWERS
REDA

MEBLE 
 P O D 

wymiar

+48 507 196 392

realizacje na: Fb/Pro-go

progo@wp.pl
f

Działamy na terenie całego Trójmiasta
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 W trosce o bezpieczeństwo i komfort 
mieszkańców osiedle  będzie ogrodzone. 
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szkoły i przedszkola, co znacznie ułatwi 
codzienną organizację obowiązków. Na 
terenie osiedla zostanie wybudowany 
plac zabaw aby umilić czas najmło-
dszym.

3TOWERS

Reda  ul .Obwodowa

www.orlexinvest.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 5999 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

27 m² - 90 m²

LICZBA PIĘTER:

5

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO
BRUTTO:
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CENA MIEJSCA W GARAŻU:
BRUTTO:

35  000 z�

TERMIN REALIZACJI:

IV kwarta� 2023

Orlex Invest Sp. z o.o. Sp.k
ul. Mickiewicza 9, 84-241 Gościcino
        +48 58 677 12 02
        biuro@orlexinvest.pl

3 TOWERS
REDA

MEBLE 
 P O D 

wymiar

+48 507 196 392

realizacje na: Fb/Pro-go

progo@wp.pl
f

Działamy na terenie całego Trójmiasta



CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 6 170 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

76 m²

LICZBA PIĘTER:

1

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO
BRUTTO:

w cenie mieszkania

TERMIN REALIZACJI:

I kwarta� 2024

38

TOPOLOWA PARK

Rumia  ul. Topolowa

www.orlexinvest.pl

Orlex Invest Sp. z o.o. Sp.k
ul. Mickiewicza 9, 84-241 Gościcino
        +48 58 677 12 02
        biuro@orlexinvest.pl

TOPOLOWA 

PARK

 Osiedle Topolowa Park to idealne 
miejsce zamieszkania, dla osób poszu-
kujących wytchnienia od miejskiego 
zgiełku. Starannie dobrana lokalizacja 
osiedla spełni oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających Klientów.

 Dogodny dojazd do Trójmiasta, zale-
dwie trzy minuty do przystanku autobu-
sowego ułatwi codzienne przemieszcza-
nie się do pracy czy szkół.
 Blisko położony skate park, park ro-
dzinny oraz wiele innych udogodnień 
sprawi że każdy znajdzie dla siebie odpo-
wiednie miejsce do relaksu. Lokalizacja 
zadowoli również osoby ceniące kontakt 
z naturą, z uwagi na niewielką odległość 
od lasu. Do plaży w Rewie dzielić będzie 
mieszkańców zaledwie 10 minut jazdy 
samochodem.
 Topolowa Park to kompleks domów 
w zabudowie szeregowej ze starannie 
zaprojektowanym rozkładem wnętrz, 
w których wyraźnie oddzielono część pry-
watną od części gościnnej.

 Parter obejmuje przestronny salon. Na 
piętrze znajdują się 3 sypialnie i wygodna 
łazienka.
 Wychodząc na przeciw oczekiwa-
niom naszych klientów, zaprojektowali-
śmy osobną kuchnię z możliwością otwa-
rcia na salon. Każdy segment posiada 
ogródek który pozwoli odetchnąć po 
dniu pełnym obowiązków.
 W trosce o bezpieczeństwo i komfort 
naszych klientów inwestycja będzie ogro-
dzona
 Wjazd zaprojektowano zarówno od 
ulicy Topolowej jak i Rajskiej. Dodatko-
wym atutem inwestycji są bezpłatne 
miejsca postojowe.
 Wysoki standard wykończenia oraz 
nowoczesna architektura w połączeniu 
z materiałami najwyższej jakości to gwa-
rancja udanego zakupu.



CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 6 170 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

76 m²

LICZBA PIĘTER:

1

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO
BRUTTO:

w cenie mieszkania

TERMIN REALIZACJI:

I kwarta� 2024
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TOPOLOWA PARK

Rumia  ul. Topolowa

www.orlexinvest.pl

Orlex Invest Sp. z o.o. Sp.k
ul. Mickiewicza 9, 84-241 Gościcino
        +48 58 677 12 02
        biuro@orlexinvest.pl

TOPOLOWA 

PARK

 Osiedle Topolowa Park to idealne 
miejsce zamieszkania, dla osób poszu-
kujących wytchnienia od miejskiego 
zgiełku. Starannie dobrana lokalizacja 
osiedla spełni oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających Klientów.

 Dogodny dojazd do Trójmiasta, zale-
dwie trzy minuty do przystanku autobu-
sowego ułatwi codzienne przemieszcza-
nie się do pracy czy szkół.
 Blisko położony skate park, park ro-
dzinny oraz wiele innych udogodnień 
sprawi że każdy znajdzie dla siebie odpo-
wiednie miejsce do relaksu. Lokalizacja 
zadowoli również osoby ceniące kontakt 
z naturą, z uwagi na niewielką odległość 
od lasu. Do plaży w Rewie dzielić będzie 
mieszkańców zaledwie 10 minut jazdy 
samochodem.
 Topolowa Park to kompleks domów 
w zabudowie szeregowej ze starannie 
zaprojektowanym rozkładem wnętrz, 
w których wyraźnie oddzielono część pry-
watną od części gościnnej.

 Parter obejmuje przestronny salon. Na 
piętrze znajdują się 3 sypialnie i wygodna 
łazienka.
 Wychodząc na przeciw oczekiwa-
niom naszych klientów, zaprojektowali-
śmy osobną kuchnię z możliwością otwa-
rcia na salon. Każdy segment posiada 
ogródek który pozwoli odetchnąć po 
dniu pełnym obowiązków.
 W trosce o bezpieczeństwo i komfort 
naszych klientów inwestycja będzie ogro-
dzona
 Wjazd zaprojektowano zarówno od 
ulicy Topolowej jak i Rajskiej. Dodatko-
wym atutem inwestycji są bezpłatne 
miejsca postojowe.
 Wysoki standard wykończenia oraz 
nowoczesna architektura w połączeniu 
z materiałami najwyższej jakości to gwa-
rancja udanego zakupu.



CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 8 440 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

27 m² - 123 m²

LICZBA PIĘTER:

3

CENA MIEJSCA W HALI 
GARAŻOWEJ BRUTTO:

35 000 z�

TERMIN REALIZACJI:

I kwarta� 2024 r.
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STACJA GRABÓWEK

Gdynia  ul. Filomatów 

www.orlexinvest.pl

Orlex Invest Sp. z o.o. Sp.k
ul. Mickiewicza 9, 84-241 Gościcino
        +48 58 677 12 02
        biuro@orlexinvest.pl

STACJA
GRABÓWEK

 Osiedle Stacja Grabówek, to przede 
wszystkim wysoki komfort życia dzięki 
doskonałej lokalizacji. Grabówek to dyna-
micznie rozwijająca się dzielnica Gdyni, 
położona blisko centrum miasta. Okolica 
charakteryzuje się dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą. W sąsiedztwie znajdują się 
zarówno punkty usługowo handlowe, jak 
i szkoły i przedszkola. Bliskość centrum 
zapewnia szeroki dostęp do kultury i roz-
rywki. 
 Inwestycja składać się będzie z dwóch 
budynków wielorodzinnych. Dla wygody 
przyszłych mieszkańców, zaprojektowa-
no hale garażową, z wygodnymi miejsca-
mi postojowymi i komórkami lokatorski-
mi.  Cichobieżne windy, które znajdować 
się będą w każdym z budynków, ułatwią 
codzienne funkcjonowanie przyszłym 
mieszkańcom.
 Elewacja w odcieniach bieli i szarości 
nada budynkom, lekkiej i nowoczesnej 
formy, a całość dopełnią przestronne ta-
rasy znajdujące się na parterach budy-
nków.
 Do budowy wykorzystujemy wysokiej 
jakości materiały budowlane i wykończe-
niowe a okna i drzwi montowane w loka-

lach pochodzą od czołowych, lokalnych, 
polskich producentów.
 Starannie zaprojektowana przestrzeń 
zewnętrzna osiedla, to plac zabaw dla 
najmłodszych mieszkańców oraz tereny 
zielone.
 Miejsca postojowe, drogi wewnętrzne 
i chodniki, wyłożone będą kostką bruko-
wą czołowego producenta - firmy Libet.
 Oferta Stacja Grabówek, obejmuje 
1,2,3 i 4 pokojowe funkcjonalne i dobrze 
doświetlone mieszkania.
 Dla zapewnienia większego komfortu 
i poczucia bezpieczeństwa, osiedle bę-
dzie ogrodzone.
 Doskonała lokalizacja, blisko SKM oraz 
przystanków autobusowych, sprawia że 
dojazd do pracy oraz szkoły nie będzie 
stanowił problemu. Szybki dojazd do 
Gdańska jest zapewniony dzięki niewie-
lkiej odległości od Estakady Kwiatko-
wskiego. 
 Stacja Grabówek to miejsce idealne 
dla każdego. Bliskość sklepów wielkopo-
wierzchniowych, punktów opieki medy-
cznej, pozwali zaoszczędzić czas i maksy-
malnie wykorzystać go do samorealizacji.

Nowoczesne osiedle domów, b�d�ce 
ko n t y n u a c j �  o s i e d l a  w  ce n i o n e j 
i lubianej dzielnicy Gdynia Wiczlino. 
Dwa typy budynków, w otoczeniu ka-
meralnej zabudowy jednorodzinnej. 
Prywatno�� i kameralny charakter osie-
dla, a za razem bliska odleg�o�� od 
g�ównych arterii Trójmiasta ��czy do-
skona�� komunikacj� z idealnym mie-
jscem odpoczynku od zgie�ku.

Grand House Comfot to nowoczesny 
projekt, o prostej bryle zaprojektowany 
z dbałością o detale. Dom w zabudowie 
bliźniaczej o powierzchni 140 m2 
z funkcjonalnym układ pomieszczeń oraz 
swobodą aranżacji przestrzeni i możli-
wością adaptacji poddasza, aby jak naj-
lepiej dostosować się do Twoje rodziny. To 
także wygodny garaż oraz miejsce 
postojowe przed budynkiem, a przede 
wszystkim ogród o pow. 400-500m2, 
będący naturalnym przedłużeniem prze-
strzeni domu, zmieniający swoje barwy 
w zależności od pory roku.
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Grand House Premium to przestronny 
dom w zabudowie bliźniaczej o powie-
rzchni 158 m2, z panoramicznym oknem 
w kuchni i widokiem na duży prywatny 
ogród. Nowoczesne architektura i mate-
riały renomowanych producentów to 
połączenie komfortu i funkcjonalności na 
najwyższym poziomie. Przestronne i sło-
neczne wnętrza, kominek na chłodnie-
jsze dni oraz przytulny ogród, to miejsca, 
w których zrelaksujesz się niezależnie od 
pory dnia i roku.

Chwarzno - Wiczlino to dynamicznie 
rozwijająca się dzielnica Gdyni. Z wygo-
dnym dojazdem do centrum, który wkró-
tce zostanie uzupełniony o Obwodnicę 
Witomina, Trasę Kaszubską oraz nowy 
bulwar wzdłuż Potoku Wiczlińskiego. 
Prestiżowa lokalizacja łączy w sobie atuty 
miejskiego życia z wygodnym dostępem 
do komunikacji miejskiej, przedszkoli, 
szkół podstawowych i liceum oraz skle-
pów. 

OSIEDLE GDYNIA WICZLINO II

Gdynia / ul. Kormorana

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

140 m² - 158 m²

TERMIN REALIZACJI:

I kwarta� 2022

www.willbud.pl

WILLBUD 
ul. Ślaska 35/37, 81-310 Gdynia
        +48 572 36 12 13
        sprzedaz@willbud.pl



CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 8 440 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

27 m² - 123 m²

LICZBA PIĘTER:

3

CENA MIEJSCA W HALI 
GARAŻOWEJ BRUTTO:

35 000 z�

TERMIN REALIZACJI:

I kwarta� 2024 r.
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STACJA GRABÓWEK

Gdynia  ul. Filomatów 

www.orlexinvest.pl

Orlex Invest Sp. z o.o. Sp.k
ul. Mickiewicza 9, 84-241 Gościcino
        +48 58 677 12 02
        biuro@orlexinvest.pl

STACJA
GRABÓWEK

 Osiedle Stacja Grabówek, to przede 
wszystkim wysoki komfort życia dzięki 
doskonałej lokalizacji. Grabówek to dyna-
micznie rozwijająca się dzielnica Gdyni, 
położona blisko centrum miasta. Okolica 
charakteryzuje się dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą. W sąsiedztwie znajdują się 
zarówno punkty usługowo handlowe, jak 
i szkoły i przedszkola. Bliskość centrum 
zapewnia szeroki dostęp do kultury i roz-
rywki. 
 Inwestycja składać się będzie z dwóch 
budynków wielorodzinnych. Dla wygody 
przyszłych mieszkańców, zaprojektowa-
no hale garażową, z wygodnymi miejsca-
mi postojowymi i komórkami lokatorski-
mi.  Cichobieżne windy, które znajdować 
się będą w każdym z budynków, ułatwią 
codzienne funkcjonowanie przyszłym 
mieszkańcom.
 Elewacja w odcieniach bieli i szarości 
nada budynkom, lekkiej i nowoczesnej 
formy, a całość dopełnią przestronne ta-
rasy znajdujące się na parterach budy-
nków.
 Do budowy wykorzystujemy wysokiej 
jakości materiały budowlane i wykończe-
niowe a okna i drzwi montowane w loka-

lach pochodzą od czołowych, lokalnych, 
polskich producentów.
 Starannie zaprojektowana przestrzeń 
zewnętrzna osiedla, to plac zabaw dla 
najmłodszych mieszkańców oraz tereny 
zielone.
 Miejsca postojowe, drogi wewnętrzne 
i chodniki, wyłożone będą kostką bruko-
wą czołowego producenta - firmy Libet.
 Oferta Stacja Grabówek, obejmuje 
1,2,3 i 4 pokojowe funkcjonalne i dobrze 
doświetlone mieszkania.
 Dla zapewnienia większego komfortu 
i poczucia bezpieczeństwa, osiedle bę-
dzie ogrodzone.
 Doskonała lokalizacja, blisko SKM oraz 
przystanków autobusowych, sprawia że 
dojazd do pracy oraz szkoły nie będzie 
stanowił problemu. Szybki dojazd do 
Gdańska jest zapewniony dzięki niewie-
lkiej odległości od Estakady Kwiatko-
wskiego. 
 Stacja Grabówek to miejsce idealne 
dla każdego. Bliskość sklepów wielkopo-
wierzchniowych, punktów opieki medy-
cznej, pozwali zaoszczędzić czas i maksy-
malnie wykorzystać go do samorealizacji.

Nowoczesne osiedle domów, b�d�ce 
ko n t y n u a c j �  o s i e d l a  w  ce n i o n e j 
i lubianej dzielnicy Gdynia Wiczlino. 
Dwa typy budynków, w otoczeniu ka-
meralnej zabudowy jednorodzinnej. 
Prywatno�� i kameralny charakter osie-
dla, a za razem bliska odleg�o�� od 
g�ównych arterii Trójmiasta ��czy do-
skona�� komunikacj� z idealnym mie-
jscem odpoczynku od zgie�ku.

Grand House Comfot to nowoczesny 
projekt, o prostej bryle zaprojektowany 
z dbałością o detale. Dom w zabudowie 
bliźniaczej o powierzchni 140 m2 
z funkcjonalnym układ pomieszczeń oraz 
swobodą aranżacji przestrzeni i możli-
wością adaptacji poddasza, aby jak naj-
lepiej dostosować się do Twoje rodziny. To 
także wygodny garaż oraz miejsce 
postojowe przed budynkiem, a przede 
wszystkim ogród o pow. 400-500m2, 
będący naturalnym przedłużeniem prze-
strzeni domu, zmieniający swoje barwy 
w zależności od pory roku.
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Grand House Premium to przestronny 
dom w zabudowie bliźniaczej o powie-
rzchni 158 m2, z panoramicznym oknem 
w kuchni i widokiem na duży prywatny 
ogród. Nowoczesne architektura i mate-
riały renomowanych producentów to 
połączenie komfortu i funkcjonalności na 
najwyższym poziomie. Przestronne i sło-
neczne wnętrza, kominek na chłodnie-
jsze dni oraz przytulny ogród, to miejsca, 
w których zrelaksujesz się niezależnie od 
pory dnia i roku.

Chwarzno - Wiczlino to dynamicznie 
rozwijająca się dzielnica Gdyni. Z wygo-
dnym dojazdem do centrum, który wkró-
tce zostanie uzupełniony o Obwodnicę 
Witomina, Trasę Kaszubską oraz nowy 
bulwar wzdłuż Potoku Wiczlińskiego. 
Prestiżowa lokalizacja łączy w sobie atuty 
miejskiego życia z wygodnym dostępem 
do komunikacji miejskiej, przedszkoli, 
szkół podstawowych i liceum oraz skle-
pów. 

OSIEDLE GDYNIA WICZLINO II

Gdynia / ul. Kormorana

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

140 m² - 158 m²

TERMIN REALIZACJI:

I kwarta� 2022

www.willbud.pl

WILLBUD 
ul. Ślaska 35/37, 81-310 Gdynia
        +48 572 36 12 13
        sprzedaz@willbud.pl



DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

40 m² - 72 m²

LICZBA PIĘTER:

4

TERMIN REALIZACJI:

I kwarta� 2022 r.
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OSIEDLE JANOWO PARK

Rumia Janowo /  ul. B�o� Janowskich

Janowo Park to zielone osiedle powsta-
j�ce na granicy Gdyni i Rumi, oferuje 
s�oneczne mieszkania z bezpo�rednim 
widokiem na B�onia Janowskie. To 
doskona�a inwestycja dla osób ceni�-
cych miejski styl �ycia, które poszukuj� 
spokoju i komfortu zamieszkiwania 
w�ród terenów zielonych.

Mieszczące się w kameralnych, czteroko-
ndygnacyjnych budynkach lokale posia-
dają okna wychodzące na powstający 
w bezpośrednim sąsiedztwie park Błonia 
Janowskie. Budynki wyposażone są przy-
tulną i klasyczną strefę wejścia oraz kory-
tarze z eleganckimi portalami drzwio-
wymi, miejsca postojowe w halach gara-
żowych oraz komórki lokatorskie, windy 
i podjazdy dla wózków.

Doskonale skomunikowana okolica po-
zwala na dojazd do Gdyni, Redy i Wejhe-
rowa, a także trójmiejskiej obwodnicy. 
Blisko osiedla znajdują się stacja SKM 
Rumia Janowo, a także przystanki auto-
busowe, sklepy, przedszkola, szkoła, apte-
ka i siłownia.

Ciche i zielone osiedle w Rumi, z dosko-
nałymi dojazdami do centrum Gdyni to 
idealne miejsce dla każdego. Dzięki 
pobliskim terenom zielonym i placom 
zabaw przyjazne będzie dzieciom i se-
niorom, a niewielka odległość od cen-
trum Gdyni zapewni szybki i dogodny 
dojazd do pracy.

www.willbud.pl

WILLBUD 
ul. Ślaska 35/37, 81-310 Gdynia
        +48 572 36 12 13
        sprzedaz@willbud.pl

W odległości zaledwie 1 km od Gdyni, 
w miejscowości Suchy Dwór, powstaje 
kompleksowe osiedle Jaworowe Wzgó-
rze. Bliska odległość od centrum, a zara-
zem piękno nadmorskiej przyrody zape-
wniają mieszkańcom osiedla wysoki 
komfort życia. Osiedle jest doskonale sko-
munikowane z aglomeracją trójmiejską 
poprzez bliskość Trasy Kwiatkowskiego. 
Niedaleko stąd do Rewy i Mechelinek, 
które poza miejscami do spacerów po 
pięknym molo zapewniają możliwość 
uprawiania sportów wodnych.

Układ urbanistyczny, na który poza czę-
ścią mieszkalną składają się tereny spor-
towo-rekreacyjne i usługowe, stanowi 
funkcjonalną całość dopełnioną unika-
tową architekturą. Nowością jest wybu-
dowany dla mieszkańców - plac zabaw.
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Na terenie osiedla znajduje się budynek 
przychodni i pasaż handlowy ze sklepem 
spożywczym, apteką, szkołą językową 
i salonem urody. Ponadto funkcjonuje 
tutaj również nowoczesne Niepubliczne 
Przedszkole Tenisowe Jaworek wraz 
z grupą żłobkową. Dla aktywnych dewe-
loper przewidział możliwość korzystania 
przez cały rok z kortów tenisowych na kry-
tej hali bądź kortach otwartych. Obecnie 
trwa sprzedaż III etapu osiedla — ul. Pli-
szkowa i ul. Żurawia, w którym realizowa-
na jest budowa mieszkań w konwencji 
domów jednorodzinnych o pow. 110 m². 
Każde z mieszkań w cenie inwestycji po-
siada własny ogród oraz miejsce posto-
jowe.

PLISZKOWA & �URAWIA

Gdynia / Suchy Dwór

www.spartandomy.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 5 726 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

110 m2

LICZBA PIĘTER:

1,5

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO
BRUTTO:

w cenie mieszkania

TERMIN REALIZACJI:

od III kwarta�u 2022 r.

SPARTAN DOMY SP. Z O.O.
81-198 Suchy Dwór, ul. Sowia 1
        +48 513 330 612
        biuro@spartandomy.pl



DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

40 m² - 72 m²

LICZBA PIĘTER:

4

TERMIN REALIZACJI:

I kwarta� 2022 r.
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OSIEDLE JANOWO PARK

Rumia Janowo /  ul. B�o� Janowskich

Janowo Park to zielone osiedle powsta-
j�ce na granicy Gdyni i Rumi, oferuje 
s�oneczne mieszkania z bezpo�rednim 
widokiem na B�onia Janowskie. To 
doskona�a inwestycja dla osób ceni�-
cych miejski styl �ycia, które poszukuj� 
spokoju i komfortu zamieszkiwania 
w�ród terenów zielonych.

Mieszczące się w kameralnych, czteroko-
ndygnacyjnych budynkach lokale posia-
dają okna wychodzące na powstający 
w bezpośrednim sąsiedztwie park Błonia 
Janowskie. Budynki wyposażone są przy-
tulną i klasyczną strefę wejścia oraz kory-
tarze z eleganckimi portalami drzwio-
wymi, miejsca postojowe w halach gara-
żowych oraz komórki lokatorskie, windy 
i podjazdy dla wózków.

Doskonale skomunikowana okolica po-
zwala na dojazd do Gdyni, Redy i Wejhe-
rowa, a także trójmiejskiej obwodnicy. 
Blisko osiedla znajdują się stacja SKM 
Rumia Janowo, a także przystanki auto-
busowe, sklepy, przedszkola, szkoła, apte-
ka i siłownia.

Ciche i zielone osiedle w Rumi, z dosko-
nałymi dojazdami do centrum Gdyni to 
idealne miejsce dla każdego. Dzięki 
pobliskim terenom zielonym i placom 
zabaw przyjazne będzie dzieciom i se-
niorom, a niewielka odległość od cen-
trum Gdyni zapewni szybki i dogodny 
dojazd do pracy.

www.willbud.pl

WILLBUD 
ul. Ślaska 35/37, 81-310 Gdynia
        +48 572 36 12 13
        sprzedaz@willbud.pl

W odległości zaledwie 1 km od Gdyni, 
w miejscowości Suchy Dwór, powstaje 
kompleksowe osiedle Jaworowe Wzgó-
rze. Bliska odległość od centrum, a zara-
zem piękno nadmorskiej przyrody zape-
wniają mieszkańcom osiedla wysoki 
komfort życia. Osiedle jest doskonale sko-
munikowane z aglomeracją trójmiejską 
poprzez bliskość Trasy Kwiatkowskiego. 
Niedaleko stąd do Rewy i Mechelinek, 
które poza miejscami do spacerów po 
pięknym molo zapewniają możliwość 
uprawiania sportów wodnych.

Układ urbanistyczny, na który poza czę-
ścią mieszkalną składają się tereny spor-
towo-rekreacyjne i usługowe, stanowi 
funkcjonalną całość dopełnioną unika-
tową architekturą. Nowością jest wybu-
dowany dla mieszkańców - plac zabaw.
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Na terenie osiedla znajduje się budynek 
przychodni i pasaż handlowy ze sklepem 
spożywczym, apteką, szkołą językową 
i salonem urody. Ponadto funkcjonuje 
tutaj również nowoczesne Niepubliczne 
Przedszkole Tenisowe Jaworek wraz 
z grupą żłobkową. Dla aktywnych dewe-
loper przewidział możliwość korzystania 
przez cały rok z kortów tenisowych na kry-
tej hali bądź kortach otwartych. Obecnie 
trwa sprzedaż III etapu osiedla — ul. Pli-
szkowa i ul. Żurawia, w którym realizowa-
na jest budowa mieszkań w konwencji 
domów jednorodzinnych o pow. 110 m². 
Każde z mieszkań w cenie inwestycji po-
siada własny ogród oraz miejsce posto-
jowe.

PLISZKOWA & �URAWIA

Gdynia / Suchy Dwór

www.spartandomy.pl

CENA 1 m² MIESZKANIA BRUTTO:

od 5 726 z�

DOSTĘPNY METRAŻ LOKALI:

110 m2

LICZBA PIĘTER:

1,5

CENA MIEJSCA PARKINGOWEGO
BRUTTO:

w cenie mieszkania

TERMIN REALIZACJI:

od III kwarta�u 2022 r.

SPARTAN DOMY SP. Z O.O.
81-198 Suchy Dwór, ul. Sowia 1
        +48 513 330 612
        biuro@spartandomy.pl











INWESTYCJE MIESZKANIOWE
 Trójmiasto i okolice – targi wrzesień 2021

GDYNIA
Daj się zachwycić




