RAPORT KWARTALNY NR 4
Postęp realizacji inwestycji deweloperskiej
przy ul. Sikorskiego 36 w Pruszczu Gdańskim
Według stanu na dzień 30.09.2020 roku
3 kwartał 2020 roku

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej
„Sikorskiego 36” w Pruszczu Gdańskim według stanu na dzień 30 września
2020 roku.
Na moment sporządzenia niniejszego raportu liczba sprzedanych mieszkań
w inwestycji osiągnęła 117 sztuk, co stanowi blisko 60% wszystkich zasobów,
w tym w budynku B 40% procent na etapie płyty fundamentowej. Budynek
A jest w końcowej fazie realizacji, kończą się prace elewacyjne oraz wykończeniowe wewnątrz budynku. W grudniu 2020 roku planujemy rozpocząć
przedodbiory, a od stycznia 2021 roku wydawanie mieszkań Klientom. Pod
koniec tego roku oraz na początku przyszłego budynek zostanie podłączony do
wszystkich mediów. Uzyskanie PnU (pozwolenie na użytkowanie) oraz
przeniesienie własności mieszkań będzie miało miejsce pod koniec marca oraz
w 2 kwartale 2021 roku. Budynek B jest w końcowej fazie realizacji płyty
fundamentowej oraz hydroizolacji, w najbliższych tygodniach ruszą prace
żelbetowe garażu podziemnego.
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Postęp prac budowlanych

Czas

1 lipca 2020 roku - 30 września 2020 roku

Zakres prac

Budynek A
– prowadzono prace związane z wykończeniem pokrycia
dachowego (wykonanie obróbek)
– zakończono wykonanie posadzek betonowych
– kontynuowano prace elewacyjne
– rozpoczęto prace związane z montażem osprzętu
elektrycznego (tablice mieszkaniowe, włączniki światła,
kontakty)
Budynki B1 i B2
– kontynuowano realizację płyty fundamentowej
(zaawansowanie prac – ok. 25%)

Sprzedaż mieszkań

Stan na

30 września 2020 roku

Sprzedane mieszkania

Budynek A
Liczba: 65
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 730,62 m2
Łączna wartość brutto: 16 514 488,00 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 047,89 PLN
Budynek B
Liczba: 42
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 647,44 m2
Łączna wartość brutto: 10 234 769,00 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 212,53 PLN

Oferta dostępnych mieszkań prezentowana jest na stronie internetowej dewelopera www.nsdevelopment.pl oraz na portalach nieruchomościowych.
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Zdjęcia z inwestycji deweloperskiej
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Materiały wideo

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości mieszkalne?
Analiza rynku, nowoczesna technologia budowy Baumat, equity jako
najlepsza forma inwestowania kapitału. Zapraszamy do obejrzenia.

Podsumowując, zarówno realizacja inwestycji jak i proces sprzedaży mieszkań
przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Sektor w jakim się poruszamy,
czyli rynek nieruchomości mieszkalnych, w obecnych czasach jest jednym
z najlepszych wyborów do lokowania kapitału, czego doświadczają Państwo
w każdym kolejnym kwartale i o czym ponownie przekonacie się Państwo
w następnym raporcie już za 3 miesiące.
Z poważaniem,
Michał Sapota
Prezes zarządu
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Dziękujemy Państwu
za zaufanie.

