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Informacja prasowa
Skanska rozpoczyna sprzedaż ostatniego etapu inwestycji Park Skandynawia na
warszawskim Gocławiu
Skanska właśnie uruchomiła sprzedaż czwartego etapu osiedla, które od kilku lat
stanowi już trwały element tkanki miejskiej Gocławia. Park Skandynawia 4 to łącznie 3
budynki i 278 funkcjonalnych mieszkań z certyfikatem BREEAM. Za projekt inwestycji
odpowiada pracownia architektoniczna nsMoon Studio.
Park Skandynawia jest nowoczesnym osiedlem, zlokalizowanym w samym sercu
warszawskiego Gocławia. To lokalizacja, której niezaprzeczalną zaletą jest rozwinięta
infrastruktura oraz łatwy dostęp do komunikacji miejskiej, sklepów, placówek oświatowych i
urzędów. W pobliżu znajdują się również zielone tereny rekreacyjne – np. Park nad
Balatonem, rezerwat Olszynka Grochowska oraz Park Skaryszewski.
Najnowszy i ostatni, czwarty etap osiedla to łącznie 3 budynki o zróżnicowanej bryle, w
których powstanie 278 mieszkań o powierzchni od 25 do 125 m kw. – w tym dwupoziomowe.
W każdym „M” znajdzie się balkon, loggia, taras lub prywatny ogródek. Inwestycja będzie
certyfikowana „zielonym” odznaczeniem BREEAM. W ramach projektu powstaną również 3
lokale usługowe.
- Uruchamiamy właśnie sprzedaż czwartego i ostatniego etapu inwestycji Park
Skandynawia, będącego zwieńczeniem naszej wieloletniej pracy na warszawskim Gocławiu.
Realizacja całego projektu wiązała się nie tylko z powstaniem nowych mieszkań, ale także z
rewitalizacją i rozwojem okolicznej infrastruktury – mówi Tomasz Soczawa, - Starszy
Menadżer Projektów w spółce mieszkaniowej Skanska odpowiedzialny za Park
Skandynawia IV. - Przez wszystkie lata realizacji inwestycji, wybudowaliśmy łącznie kilkaset
metrów nowych ulic, a co więcej – przedłużyliśmy też jedną z dróg publicznych – ulicę Jana
Nowaka Jeziorańskiego. Rozwinęliśmy również podziemną infrastrukturę techniczną:
wodociąg, sieć kanalizacyjną, sieć ciepłowniczą, które służą nie tylko nabywcom mieszkań w
naszej inwestycji, ale również mieszkańcom okolicznych budynków – dodaje.
Interesujący koncept architektoniczny
Jednym z celów architektów z pracowni nsMoon Studio było stworzenie komfortowych i
spokojnych warunków do życia przyszłym mieszkańcom inwestycji. Drugą ideą,
przyświecającą pracy koncepcyjnej, było wprowadzenie do projektu funkcji ogólnomiejskich,
które umożliwią nabywcom korzystanie z usług i udogodnień charakterystycznych dla
dużego miasta. Zaprojektowany kompleks budynków to połączenie 3 stref: prywatnej,
półprywatnej oraz publicznej.
- Zabudowa osiedla tworzy zamknięte, wydzielone i kameralne dziedzińce z elementami
zieleni, małymi formami architektonicznymi oraz placami zabaw dla dzieci. Na osi północpołudnie, w centralnej części kompleksu, zaprojektowaliśmy układ terenów rekreacyjnych
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dedykowanych mieszkańcom –
architektonicznej nsMoon Studio.
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Na uwagę zasługuje również ciekawe podejście do procesu tworzenia koncepcji, który
zastosowali architekci.
- Odwróciliśmy proces projektowy. Zaczęliśmy od pojedynczego mieszkania, przechodząc do
stworzenia zespołu mieszkań o różnych metrażach – w kilku uniwersalnych układach, które
stały się dla nas „klockami” w układance całego projektu. To właśnie z tych układów
stworzyliśmy poszczególne piętra, a z pięter – całe budynki. Istotny był też sposób, w który
połączyliśmy konkretne układy. Ułożyliśmy je tak, by każde mieszkanie miało
demokratycznie zbliżone warunki oświetlenia i widoku, a przy tym zapewniało wszystkim
mieszkańcom prywatność. Tego typu podejście do projektowania wynika z prostej zasady,
że ostatecznym produktem jest właśnie mieszkanie – dodaje Michał Marcinkowski.
Udogodnienia dla mieszkańców
Poza wygodnymi i nowoczesnymi lokalami, w inwestycji Park Skandynawia 4 pojawią się
również udogodnienia, które ułatwią nowym właścicielom codzienne życie. Do dyspozycji
mieszkańców oddana zostanie wózkownia, a także rowerownia. W każdym z budynków
znajdzie się garaż podziemny z miejscami parkingowymi. Na terenie ostatniego etapu
osiedla powstaną również 3 lokale usługowe.
Energooszczędne i proekologiczne rozwiązania
W projekcie wykorzystano szereg energooszczędnych rozwiązań – m.in.: oświetlenie LED i
czujniki ruchu, które pozwolą mieszkańcom płacić niższe rachunki za zużycie energii w
częściach wspólnych. Na zewnątrz budynków znajdą się starannie zaprojektowane tereny
zielone. Pojawią się na nich rośliny rodzime oraz takie, które na stałe zadomowiły się w
zieleni miejskiej i są atrakcyjne dla zwierząt i ludzi, nawiązujące do naturalnego środowiska
przyrodniczego okolicy, oraz budki lęgowe dla ptaków.
Certyfikat BREEAM i „zielony” kredyt hipoteczny
Park Skandynawia 4, jak większość osiedli mieszkaniowych Skanska, będzie certyfikowana
w systemie BREEAM – w przypadku nowego etapu deweloper planuje uzyskać ocenę „Very
Good”. To „zielone” odznaczenie, które stanowi o ekologicznym charakterze projektu. Jest
gwarancją, że deweloper i generalny wykonawca prowadzili prace w zrównoważony sposób
– m.in. zadbali o recykling odpadów budowlanych, wykorzystali do budowy wyłącznie
nietoksyczne materiały, czy też zasilali plac budowy energią ze źródeł odnawialnych.
Co więcej, certyfikat BREEAM umożliwia też przyszłym właścicielom staranie się o tzw.
Zieloną
Hipotekę,
czyli
kredyty
z najkorzystniejszymi na
rynku
warunkami i
oprocentowaniem.
Historia terenu inwestycji
Park Skandynawia to nowoczesne osiedle – wyraźnie inspirowane szwedzką
funkcjonalnością. Jednak historia działki, na której powstało, sięga 1982 roku. Wtedy też na
terenie inwestycji działało Przemysłowe Centrum Optyki, w którym produkowano m.in.:
noktowizory, systemy i przyrządy obserwacyjne oraz wyroby optoelektroniczne.
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Choć PCO dawno temu zakończyło swoją działalność, historia tego miejsca nie zostanie
zapomniana. Bowiem w 2019 roku Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy
zdecydowało się nadać wewnętrznym ulicom osiedla nazwy, nawiązujące do słynnego
zakładu produkcyjnego. Dzięki temu mieszkańcy osiedla znajdą tu ulicę Optyków, ulicę
Precyzyjną, czy też Rondo Soczewkę.

Najważniejsze liczby i informacje o czwartym etapie inwestycji:












3 budynki o zróżnicowanej bryle: od 6 do 8 pięter
liczba mieszkań: 278 mieszkań o powierzchni od 25 do 125 m kw.
3 lokale usługowe
wybrane mieszkania posiadają 2 poziomy
wysokość mieszkań: od ok. 2,7 m do ok. 2,8 m
mieszkania wyposażone w balkony, loggie lub tarasy
energooszczędne rozwiązania: czujniki ruchu, oświetlenie LED
wózkownia
garaż podziemny z rowerowniami
łatwy dostęp do komunikacji miejskiej - w sąsiedztwie znajdują się przystanki wielu
linii autobusowych (w tym również linii przyspieszonych)
certyfikat BREEAM na poziomie “Very Good”

Dodatkowych informacji udzielają:
Mateusz Haniszewski, PR Manager, 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.

General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné

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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