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Postęp realizacji inwestycji

deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi

według stanu na dzień 30.06.2021 roku

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky
w Łodzi według stanu na dzień 30 czerwca 2021.

Prace budowlane
W związku z tym, że nieruchomość została nabyta jako zabudowana, realizacja inwestycji
rozpoczęła się od prac wyburzeniowych i porządkowych w obrębie działki. Prace rozbiórkowe
wykonano
nr

zgodnie

z

DAR-UA-I.545.2019.

wydanym
Rozbiórce

12.03.2019
podlegało

roku
7

Pozwoleniem

częściowo

na

rozbiórkę,

podpiwniczonych

decyzja

budynków

biurowo-magazynowych. Usunięto również przebiegające przez teren i kolidujące z inwestycją
sieci miejskie: ciepłociąg i kanał ogólnospławny.
Tymczasowe media na cele budowy zapewnione zostały z istniejących przyłączy.
Inwestycja realizowana będzie na podstawie Pozwolenia na Budowę z dnia 14.03.2019 roku
(Decyzja

Nr

DAR-UA-I.576.2019),

zmienionego

Decyzją

z

dnia

19.04.2021

(Decyzja

Nr DPRG-UA.I.918.2021)
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Sprzedaż mieszkań
W drugim kwartale 2021 roku trwały przygotowania do wprowadzenia inwestycji do sprzedaży.
Przygotowywano karty mieszkań uwzględniające zmiany wynikające z projektu zamiennego,
materiały marketingowe, cenniki oraz dokumenty sprzedażowe.
Na moment wysyłki raportu uruchomiona została sprzedaż pierwszego pakietu mieszkań. Do
sprzedaży wprowadzone zostały 294 lokale w części B, C i D (kondygnacje 2-8) o łącznej
powierzchni użytkowej ok. 11.600 m2. Stanowią one nieco ponad 30% wszystkich mieszkań
w inwestycji. Do zakupu dostępne są lokale o metrażach od 24 do 64 m2.
Oferta

dostępnych

mieszkań

prezentowana

jest

na

stronie

internetowej

inwestycji

www.tuwimasky.pl
W dzień wysyłki raportu trwały intensywne prace nad projektem warsztatowym umożliwiającym
rozpoczęcie prac w terenie. Równolegle prowadzona jest optymalizacja projektu pod względem
technicznym i kosztowym. Oferty na generalne wykonawstwo przy obecnych cenach materiałów
budowlanych znacznie przekraczają założony budżet, dlatego podjęliśmy decyzję o realizacji
inwestycji w systemie pakietowym, pozwalającym na większą dowolność w kontraktowaniu
podwykonawców, a tym samym ograniczenie kosztów.
Na wrzesień planowana jest wycinka drzew kolidujących z inwestycją. Prace ziemne rozpoczną się
w ostatnim kwartale tego roku.
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Zdjęcia z inwestycji deweloperskiej
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Materiały wideo Raport kwartalny 2. kwartał 2021 roku

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 Tuwima Sky w Łodzi są dla nas priorytetem w dalszym budowaniu
naszych owocnych relacji biznesowych.
Dziękujemy za okazane zaufanie i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych inwestycjach
deweloperskich w formule udziałowej, o których możecie się Państwo dowiedzieć od swoich
doradców lub logując się do naszej platformy transakcyjnej Growwe.

P r z e j dź do G ROWWE

Jednocześnie jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że dwa kolejne (po Łodzi
i Pruszczu Gdańskim) projekty deweloperskie realizowane przez HRE Investments w formule
udziałowej znajdujące się w Rumi oraz Opolu, rozliczono przed planowanym terminem. Pomimo
iż budowa osiedli wciąż trwa, nadwyżki finansowe wypracowane do tej pory w projekcie pozwoliły
udziałowcom otrzymać już zwrot zainwestowanego kapitału powiększonego o zyski. Trwa
przygotowanie do rozliczenia kolejnego projektu. Łączna wartość wypracowanego zysku
osiągnęła kwotę 3 327 857 zł.
Z poważaniem
Michał Sapota
Prezes Zarządu HREIT
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