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Bielsko-Biała, 13 czerwca 2022 r. 

Gotowe do odbioru mieszkania w Gliwicach! Czwarty budynek Murapol 

Osiedla Parkowego z pozwoleniem na użytkowanie! 

Kolejny budynek inwestycji Murapol Osiedle Parkowe uzyskał pozwolenie na 

użytkowanie, co oznacza, że do klientów trafią klucze do 93 nowoczesnych mieszkań o 

zróżnicowanych metrażach i funkcjonalnych układach! To doskonała okazja, aby kupić 

lokal z szybką możliwością wprowadzenia się do niego. 

Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu pięknych Parków Starokozielskiego i Szwajcaria, 

co sprawia, że jest to doskonałe miejsce nie tylko do zamieszkania, ale również codziennego 

wypoczynku i aktywności fizycznej. Nowi mieszkańcy chętnie wybierają tę część Gliwic ze 

względu na bliskość centrum miasta. Do każdego lokalu na parterze przynależy taras z 

ogródkiem, a na wyższych piętrach przestronny balkon. Na terenie osiedla powstanie również 

plac zabaw dla dzieci. 

Budynki wyposażone są w system HMS, dający możliwość korzystania z rozwiązań smart home. 

Dzięki temu, mieszkańcy mogą zdalnie zarządzać m.in. oświetleniem, zaworami wody czy 

ogrzewaniem we własnym lokalu. Oprócz wygody, korzystanie z tej technologii pozwala na 

oszczędności w zużyciu wody nawet o 30% w skali roku. W standardzie mieszkań został 

wprowadzony pakiet antysmogowy dla zachowania czystego powietrza we wnętrzach. Filtry 

antysmogowe zatrzymują m. in. alergeny, kurz czy owady.  

- Warto zwrócić szczególną uwagę na tę inwestycję właśnie teraz – cały czas trwa nasza nowa 

kampania promocyjna „207 gotowych do odbioru mieszkań z bonusami”. W ramach akcji 

oferujemy pulę 16 lokali również w Murapol Osiedlu Parkowym. Kupując mieszkanie w naszej 

gliwickiej inwestycji można oszczędzić nawet 72 tys. zł! Na pakiet promocyjny składają się rabat 

w cenie mieszkania, smart home w wersji premium, dwa miejsca postojowe zewnętrzne lub w 

hali garażowej oraz ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu albo pobytu w szpitalu 

w cenie. – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol. 

Murapol Osiedle Parkowe to wieloetapowy projekt realizowany przy ul. Kozielskiej. Docelowo 

w inwestycji powstanie aż 7 budynków, a planowo ma tam zamieszkać ok. 2 tys. gliwiczan. Do 

tej pory w 3 zrealizowanych budynkach do dyspozycji klientów oddano 288 lokali. W aktualnej 

ofercie znajdują się ostatnie wolne mieszkania w budynkach 4. i 5. oraz szeroka oferta w 

kolejnych powstających obiektach 6. i 7.  
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Więcej informacji na temat Murapol Osiedla Parkowego można znaleźć na stronie internetowej 

dewelopera. 

____________________ 

Grupa Murapol to jeden z najbardziej doświadczonych i największych deweloperów mieszkaniowych 

w Polsce pod względem liczby sprzedanych mieszkań oraz mieszkań przekazanych klientom. Od 

początku swojej działalności w 2001 r. Grupa Murapol zrealizowała 71 wieloetapowych inwestycji 

nieruchomościowych, w których powstało 340 budynków z 21,4 tys. lokali zamieszkałymi przez ok 64 tys. 

osób.  

Wyróżnikiem Grupy jest najbardziej zdywersyfikowana wśród deweloperów mapa inwestycji. Na koniec 

marca 2022 GK Murapol była obecna w 16 miastach, zarówno na największych rynkach mieszkaniowych 

w Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy aglomeracji śląskiej, jak również w 

miastach regionalnych, takich jak Bydgoszcz i Toruń.  

Od I kwartału 2020 r. większościowym akcjonariuszem Murapolu jest AEREF V PL Investment S.à r.l. – spółka 

należąca do funduszy zarządzanych przez Ares Management Corporation, wiodącego globalnego 

menedżera w obszarze inwestycji alternatywnych, specjalizującego się w finansowaniu dłużnym, private 

equity i nieruchomościach, któremu doradza Griffin Real Estate. 

W 2021 r. Grupa Murapol uruchomiła nową linię biznesową, polegającą na budowie lokali z 

przeznaczeniem na rzecz instytucjonalnego wynajmu, realizowaną w ramach współpracy nawiązanej ze 

swoim znaczącym akcjonariuszem. 

Grupa Murapol posiada zintegrowany model biznesowy, zakładający koncentrację wewnątrz 

organizacji wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji projektów nieruchomościowych – od 

pozyskiwania gruntów, przez projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, budżetowanie inwestycji, 

zakupy materiałów budowlanych i generalne wykonawstwo, po działania marketingowe i sprzedażowe. 

Murapol, wdrażając strategię zrównoważonego rozwoju, włącza do swojej działalności inicjatywy 

związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz zagadnieniami ładu korporacyjnego (ESG). 

Grupa stara się optymalizować zużycie surowców, wykorzystuje nowe technologie i wdraża 

energooszczędne rozwiązania. Firma angażuje się także w różne formy działalności społecznej, 

charytatywnej czy sportowej, wspierając zarówno sport profesjonalny, jak i projekty propagujące 

aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.  

Murapol został wielokrotnie doceniony za swoją działalność deweloperską, otrzymując m.in. w obszarze 

zielonego budownictwa nagrodę Leading Green Building Development w konkursie CIJ Awards, 

Housemarket Silesia Awards w kategoriach Osiedle przyjazne rodzinie oraz Osiedle mieszkaniowe. W 2021 

roku Grupa zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Deweloperów Mieszkaniowych, 

organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Spółka jest także laureatem konkursu Laur Klienta 2022, 

w kategorii ekologiczne strategie w biznesie. 
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