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   Warszawa, 04.01.2021 roku 

Skanska rozpoczyna budowę trzeciego etapu osiedla Park 
Skandynawia na warszawskim Gocławiu  

Ulica Optyków, Precyzyjna, Rondo Soczewka – wszystkie te nazwy łączy historia 
miejsca, gdzie powstaje kolejny etap osiedla Skanska – Park Skandynawia. Deweloper 
konsekwentnie realizuje filozofię architektury funkcjonalnej, estetycznej i 
ponadczasowej, wpisanej w lokalną infrastrukturę, stawiając jednocześnie na 
budownictwo zrównoważone. Takie też będą dwa kolejne budynki na tym osiedlu, 
które powstaną zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM, a ich budowa będzie 
zasilana w całości energią ze źródeł odnawialnych. 

Miejsce z historią  

Chociaż osiedle Park Skandynawia doczekało się już trzeciego etapu, to historia miejsca, 
gdzie do 1982 roku działało Przemysłowe Centrum Optyki, nie pozostanie zapomniana. W 
2019 roku Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy zdecydowało się nadać 
wewnętrznym ulicom osiedla nazwy, odwołujące się bezpośrednio do działalności PCO, 
które produkowało m.in. noktowizory, systemy obserwacyjne, przyrządy obserwacyjne i 
wyroby optoelektroniczne. I tak na terenie inwestycji znajduje się ulica Optyków, ulica 
Precyzyjna, a nawet Rondo Soczewka.  

Obecni mieszkańcy Parku Skandynawia, jak również nowi nabywcy, doceniają to miejsce nie 
tylko za bogatą historię Gocławia, ale również za świetną lokalizację, skandynawską jakość 
rozwiązania: - Kolejny etap osiedla Park Skandynawia będzie oczywistą kontynuacją 
rozwiązań architektonicznych, charakterystycznych dla wcześniejszych inwestycji w zakresie 
tego projektu. Budynki trzeciego etapu będą utrzymane w jasnej, skandynawskiej 
kolorystyce. W każdym mieszkaniu znajdą się duże przeszklenia – stolarka otworowa 
wewnątrz mieszkań zostanie wykończona na biało, z kolei na zewnątrz wykończenie okien 
będzie stanowiła okleina drewnopodobna. Oczywiście ważnym elementem inwestycji będzie 
starannie zaprojektowana zieleń w częściach wspólnych – w tym nasadzenie specjalnie 
dobranych gatunków krzewów i drzew oraz wprowadzenie na teren osiedla elementów małej 
architektury - mówi Tomasz Soczawa, starszy menadżer projektów w spółce 
mieszkaniowej Skanska. 

Trzeci etap Parku Skandynawia 

Nowy etap osiedla Skanska na warszawskim Gocławiu to dwa budynki mieszczące 206 
mieszkań o zróżnicowanym metrażu do 28 do 110 mkw. Całość została zaprojektowana tak, 
aby zapewnić maksymalny dostęp do naturalnego światła, m.in. dzięki ponadstandardowym 
rozmiarom okien. 

W budynkach znajdują się cichobieżne i przestronne windy, obsługujące wszystkie 6 i 7 
pięter obu budynków – łącznie z garażami. Do dyspozycji mieszkańców jest także 
wózkownia oraz jednokondygnacyjny garaż z komórkami i boksami rowerowymi. Samochody 
będzie można parkować również na naziemnych miejscach postojowych. 
  
- Park Skandynawia jest nowoczesnym i przyjaznym osiedlem z ciekawą historią. Inwestycja 
łączy skandynawską estetykę i funkcjonalność budynków z kompleksową infrastrukturą w 
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pobliżu inwestycji – to bardzo duży plus tej właśnie lokalizacji. Do dyspozycji mieszkańców 
są sklepy, apteka, placówki oświatowe, restauracje i kawiarnie, poczta, przychodnia, a także 
tereny rekreacyjne. Dzięki temu mieszkańcy osiedla mają na wyciągnięcie ręki wszystkie 
miejsca potrzebne do komfortowego życia w mieście – mówi Karol Chudzik, lider projektu 
w spółce mieszkaniowej Skanska. 

W trosce o środowisko 

Całe osiedle jest konsekwentnie realizowane zgodnie z wytycznymi środowiskowej 
certyfikacji BREEAM. Dodatkowo budowa osiedla jest zasilana energią pochodzącą w 
całości ze źródeł odnawialnych. Warto wspomnieć, że poprzednie etapy Parku Skandynawia 
otrzymały już certyfikaty na poziomie „Good” - zakończony już etap 1 może pochwalić się 
zielonym znaczkiem BREEAM na poziomie wykonawczym, a dobiegający końca budowy 
etap 2 – BREEAM na poziomie projektowym, Certyfikat to gwarancja dla mieszkańców, że, 
że budowa osiedli została przeprowadzona według wyśrubowanych standardów – deweloper 
oraz generalny wykonawca stworzyli osiedle z poszanowaniem naturalnego ekosystemu, z 
zastosowaniem wyłącznie nietoksycznych materiałów, a projekt uwzględnił odpowiednie 
ustawienie budynków i rozplanowanie przestrzeni osiedla tak, aby było ono efektywne 
energetycznie w codziennym użytkowaniu.  

Sprzedaż trzeciego etapu osiedla Park Skandynawia ruszyła we wrześniu 2020, budowa w 
grudniu. Projekt powstał w pracowni architektonicznej nsMoonStudio. Nad jakością 
wykonania inwestycji czuwa grupa Skanska – deweloper i generalny wykonawca. 

  

Skanska Residential Development Poland 

 Jesteśmy deweloperem, realizującym od 2011 r. na polskim rynku wysokiej jakości projekty mieszkaniowe. Czerpiemy z ponad 130-letniej historii 
Grupy Skanska i ponad 100-letniego doświadczenia w budowie domów i osiedli w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, 
Finlandia i Czechy.   
  
Zgodnie z filozofią działania Skanska, stawiamy na budownictwo zrównoważone. Szczególną wagę przykładamy do projektowania obiektów bez 
barier architektonicznych dla osób o różnym stopniu mobilności i w różnym wieku. Dbamy o zapewnienie równowagi pomiędzy budynkami a 
strefami zielonymi, a także o przemyślane projektowanie przestrzeni wspólnych dla mieszkańców.   
  
W Polsce wybudowaliśmy Park Ostrobramska, Osiedle Mickiewicza (etap1, 2 I 3), Jaśminowy Mokotów (etap 1 i 2), Holm House (etap 1 i 2) oraz 
Park Skandynawia (etap 1). Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych etapów naszych inwestycji w najbardziej lubianych dzielnicach 
Warszawy - Jaśminowy Mokotów (etap 3), Holm House (etap 3), Osiedle Mickiewicza (etap 4), Park Skandynawia (etap 2 i 3).  Osiedle 
Mickiewicza to pierwsze osiedle mieszkalne w Polsce z certyfikatem BREEAM, Jaśminowy Mokotów to pierwsza budowa w Warszawie zasilana 
wyłącznie energią wiatrową. Holm House to z kolei pionierski projekt mieszkalny z certyfikatem “Obiekt bez barier”. Aktualnie wszystkie nasze 
inwestycje powstają zgodnie z certyfikacją środowiskową BREEAM.  
   
Niezwykle istotna dla naszej firmy świadomość środowiskowa, w ślad za którą tworzymy zrównoważone osiedla mieszkaniowe, owocuje 
uznaniem w oczach ekspertów rynku budowlanego i nieruchomości. Podczas naszej 10-letniej obecności na polskim rynku mieszkaniowym 
zdobyliśmy szereg branżowych nagród I wyróżnień w takich konkursach jak, Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy; „Lider 
Dostępności”; PLGBC Green Building Awards, 4Buildings Awards “Zielony Orzeł” oraz “Twórcy Przestrzeni” „Rzeczpospolitej”, Listki CSR Polityki. 
Co roku nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu są notowane w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  
  
Więcej informacji na stronie: www.skanska.pl 

 
Grupa Skanska 

 
Jesteśmy częścią Grupy Skanska, której historia sięga 1887 roku. Grupa należy do największych firm budowlano-deweloperskich na świecie, 
zatrudniając około 38 tys. osób w Europie i w Stanach Zjednoczonych i generując w 2018 roku przychody na poziomie 170 miliardów SEK. 
Budujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, troszczymy się o potrzeby społeczności, w których działamy oraz dokładnie analizujemy 
wpływ naszych realizacji na życie ludzi i rozwój kraju w długiej perspektywie. Od 1965 r. Skanska jest notowana na sztokholmskiej giełdzie. W 
stolicy Szwecji mieści się również główna siedziba spółki. Standardy pracy Skanska na całym świecie określają zapisy „Kodeksu postępowania”. 
Na każdym rynku pracujemy zgodnie ze wspólnymi wartościami: troszczymy się o życie, działamy etycznie i transparentnie, razem jesteśmy lepsi, 
dbamy o klienta. W Polsce Skanska działa poprzez trzy spółki: budowlaną Skanska SA, biurową Skanska Property Poland i mieszkaniową 
Skanska Residential Development Poland.  

http://www.skanska.pl/
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Więcej informacji na stronie: www.skanska.pl  

Dodatkowych informacji udzielają: 

Anna Strożek 
Skanska Residential Development Poland 
e-mail: anna.strozek@skanska.pl 
telefon: +48 797 019 761

Mateusz Haniszewski 
Komunikacja+  
e-mail: mhaniszewski@komunikacjaplus.pl 
telefon: +48 609 998 444
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