RAPORT KWARTALNY NR 5
Postęp realizacji inwestycji deweloperskiej
przy ul. Sikorskiego 36 w Pruszczu Gdańskim
Według stanu na dzień 31.12.2020 roku
4. kwartał 2020 roku

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Sikorskiego 36” w Pruszczu Gdańskim według stanu na dzień 31 grudnia
2020 roku.

Postęp prac budowlanych
Czas

1 października 2020 roku - 31 grudnia 2020 roku

Zakres prac

Budynek A
– zakończono prace elewacyjne
– zdemontowano rusztowania i zakończono prace
porządkowe wokół budynku
– zamontowano balustrady i przegrody na balkonach
– zamontowano drzwi wejściowe do budynku oraz stolarkę
przeciwpożarową w częściach wspólnych
– realizowano przyłącza – wodne, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej
– realizowano przyłącze ciepłownicze
Budynki B1 i B2
– kontynuowano wykonanie podziemnej hali garażowej
– wykonano słupy konstrukcyjne oraz ściany kondygnacji -1
– wykonano część stropu nad halą garażową
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Sprzedaż mieszkań
Stan na

31 grudnia 2020 roku
Budynek A

Mieszkania wprowadzone
do sprzedaży

Liczba: 75

Sprzedane mieszkania

Liczba: 68

Metraż: 28-68 m2

Łączna powierzchnia użytkowa: 2 837,34 m2
Łączna wartość brutto: 17 202 758,00 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 062,99 PLN
Budynki B1/B2
Mieszkania wprowadzone
do sprzedaży

Liczba: 128

Sprzedane mieszkania

Liczba: 53

Metraż: 28-68 m2

Łączna powierzchnia użytkowa: 2 120,76 m2
Łączna wartość brutto: 13 285 226,48 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 264,37 PLN

Realizujemy sprzedaż mieszkań głównie poprzez sieć własną sprzedaży, jak
również we współpracy z pośrednikami zewnętrznymi. Prowadzimy dedykowaną stronę internetową www.nsdevelopment.pl, współpracujemy także
z portalami ogłoszeniowymi oraz tworzymy natywną promocję w serwisach
ogólnopolskich.
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Na moment sporządzenia raportu (15.02.2021 r.) budynek A jest ukończony
w zakresie kubatury, trwają drobne prace poprawkowe. Na etapie realizacji
cały czas znajdują się media, które mają być przyłączone do budynku. Warunki
pogodowe oraz długi czas oczekiwania na decyzje administracyjne powodują,
iż gestorzy mediów są opóźnieni z finalizacją swoich zakresów prac. W związku z tym wydanie mieszkań przesuwa się w czasie, natomiast każdy Klient ma
możliwość wejścia do mieszkania i dokonania odbioru technicznego. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przeniesienie własności mieszkań w dalszym
ciągu planowane jest na 2. kwartał 2021 roku. Drugi etap inwestycji w zakresie
budynków B1 i B2 prowadzony jest zgodnie z harmonogramem, aktualnie
realizowany jest stan surowy w zakresie podziemnej hali garażowej oraz elementów poziomu 0. Sprzedaż na etapie pierwszym osiągnęła zaawansowanie
94%, natomiast na etapie drugim ponad 50%, co oceniamy jako bardzo wysoki
poziom.

Zdjęcia z inwestycji deweloperskiej
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Zdjęcia z inwestycji deweloperskiej – c.d.
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Materiały wideo

Raport kwartalny 4. kwartał 2020 roku

Realizacja inwestycji jak i proces sprzedaży mieszkań przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Liczba sprzedanych mieszkań na koniec 4. kwartału
2020 roku to 121 lokali. W porównaniu do 3. kwartału 2020 roku suma ta wzrosła
o 14 transakcji.
Wywiązując się z obietnic i założeń współpracy za kolejne trzy miesiące wrócimy
do Państwa z aktualnym raportem. Rzetelna informacja oraz szczegółowe dane
dotyczące postępu realizacji inwestycji deweloperskiej przy ul. Sikorskiego 36
w Pruszczu Gdańskim są dla nas priorytetem w dalszym budowaniu owocnych
relacji biznesowych z Państwem.
Z poważaniem,
Michał Sapota
Prezes zarządu

SIKORSKIEGO 36 RAPORT KWARTALNY

6

Dziękujemy Państwu
za zaufanie.

