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Warszawa, ... października 2021 
Godzina 10:30 

Informacja prasowa 

  
Skanska otwiera Park Enklawa na Mokotowie 

Już 8 października Skanska Residential oficjalnie otworzy w Warszawie przy ul. 
Jaśminowej Park Enklawa. To zielony teren rekreacyjny, który deweloper postanowił 
stworzyć nie tylko dla mieszkańców pobliskiego osiedla Jaśminowy Mokotów, ale 
również dla wszystkich mieszkańców miasta. Nowy park na mapie Warszawy świetnie 
sprawdzi się jako miejsce relaksujących, jesiennych spacerów i rekreacji na świeżym 
powietrzu. 
  
Park idealnie wpisuje się w popularną ideę green city, wypracowaną przez Ebenezera 
Howarda. Zakłada ona, że aglomeracje powinny charakteryzować się rozproszoną 
zabudową i wysokim procentowym udziałem zieleni. W tym celu przeprowadza się 
rewitalizacje terenów niezabudowanych i poprzemysłowych w parki miejskie lub 
zrównoważone osiedla mieszkalne, tworzy się ogrody, ścieżki rowerowe oraz zielone skwery. 
  
Park Enklawa na warszawskim Mokotowie  
  
Nowy park, który powstał wraz z inwestycją mieszkaniową Jaśminowy Mokotów, to ok. 8 500 
m kw. terenu, na który wprowadzono ponad 40 gatunków roślin rodzimych i udomowionych, 
tworzących niezwykle przyjemną przestrzeń do relaksu na świeżym powietrzu. Odwiedzający 
Enklawę mogą odpocząć nad brzegiem długiego na ok.120 metrów jeziorka. Deweloper 
pomyślał też o najmłodszych odwiedzających i na tym terenie stworzono przestronny plac 
zabaw dla dzieci. Zadbano również o dzikich mieszkańców parku – wydzielono specjalne 
obszary, pełniące funkcje naturalnych schronień dla zwierząt.   
  
Tego lata na terenie Enklawy pojawiły się nowe tabliczki z nazwami roślin, tworzące wspólnie 
imponującą i niezwykle ciekawą ścieżkę edukacyjną dla dużych i małych spacerowiczów. 
Dzięki nim, odwiedzający mogą dowiedzieć się więcej na temat takich roślin jak: sosna 
czarna, dąb błotny, jesion pensylwański, kalina koralowa czy lipa warszawska.  
  
Nazwa parku wyłoniona w konkursie dla mieszkańców Warszawy   
  
Park Enklawa jest wyjątkowym miejscem na mapie stolicy również dlatego, że jego nazwę w 
2018 wybrali Warszawiacy. Mieszkańcy miasta, za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, wzięli udział w konkursie, zgłaszając aż 80 różnych pomysłów. 
Ostatecznie zwyciężyła nazwa „Park Enklawa”, która następnie została zaakceptowana 
przez Zespół Nazewnictwa Miejskiego oraz Komisję do spraw Nazewnictwa Miejskiego Rady 
Warszawy. W ten sposób mieszkańcy stolicy mogli zabrać głos, by realnie wpłynąć na 
kreowanie przestrzeni swojego miasta. 
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Dodatkowych informacji udzielają: 

Mateusz Haniszewski, Senior PR Consultant, Komunikacja Plus, tel. +48 609 998 444, e-
mail: mhaniszewski@komunikacjaplus.pl,  

Direct line for media, tel. +46 (0)10 448 88 99 

Tą i poprzednie informacje prasowe można również znaleźć pod adresem https://
www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/  

The Skanska Group 
Skanska jest światowym liderem w budownictwie. Realizujemy projekty na wybranych rynkach w Skandynawii, Europie i 
USA. Kierując się wartościami Grupy, Skanska chcemy przyczyniać się do tworzenia lepszego społeczeństwa. Dostarczamy 
innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań zarówno dla prostych, jak i złożonych zadań. Zatrudniamy około 35 000 
pracowników, a nasze przychody w 2019 roku wyniosły 177 miliardów SEK. 

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: https://mieszkaj.skanska.pl/ 
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