
 

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

Wrocław, 16 października 2019r. 

 

Osiedle Krzysztofa Komedy na Jagodnie. Rozpoczęła się sprzedaż  

i realizacja nowej inwestycji we Wrocławiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej, plany dotyczące stworzenia zielonego Klina 

Wojszyckiego, nowoczesny żłobek czy budowa zespołu szkolno-przedszkolnego – to 

najnowsze inwestycje na terenie Jagodna, które sprawiają, że rejon ten stale zyskuje na 

atrakcyjności. Nic więc dziwnego, że coraz więcej mieszkań powstaje właśnie w tym miejscu. 

 

Jagodno pozostaje w centrum zainteresowania władz miasta, rad osiedli oraz deweloperów. 

Ostatnie przebudowy ul. Buforowej czy plany dotyczące połączenia tramwajowego dla tej części 

miasta dowodzą, że coraz więcej wrocławian decyduje się na zamieszkanie właśnie na Jagodnie. 

Aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, należy zadbać o najważniejsze sfery ich życia – zaczynając 

od zapewnienia im komfortu i bezpieczeństwa, a kończąc na stworzeniu miejsca, w którym będą 

mogli się zrelaksować po całym dniu pracy. 

 



 

 

 

 

 

Uczestniczymy w zmianach, które dokonują się na mapie Jagodna – 

mówi Iwona Kołodziejczyk prezes zarządu Dom Development we 

Wrocławiu. – Inwestycje na rzecz mieszkańców są priorytetem, 

dlatego wspólnie z wrocławskim urzędem zdecydowaliśmy  

o przebudowie ul. Komedy i przedłużeniu fragmentu ul. Klasztornej 

oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej, która posłuży przyszłym 

mieszkańcom naszej nowej inwestycji, „Osiedla Komedy”. Nazwa 

najnowszego projektu nie jest przypadkowa. W tym roku obchodzimy 

50-lecie śmierci wspaniałego polskiego kompozytora i pianisty 

jazzowego. Z tej okazji na elewacji od strony ul. Komedy 

zaprojektowaliśmy mural ścienny poświęcony twórczości artysty.  

W ten sposób chcieliśmy upamiętnić jego dorobek artystyczny i na 

trwałe wpisać go w krajobraz Wrocławia.  

 

Pierwszy etap budowy „Osiedla Komedy” rusza 16 października 2019r.. Inwestycja docelowo ma 

składać się z pięciu etapów i obejmować sześć niskich, czteropiętrowych budynków w których 

docelowo znajdzie się 550 mieszkań w popularnych metrażach od 28 do 145 m². Obecnie 

realizowany etap inwestycji obejmie 99 mieszkań i 117 miejsc postojowych. Dla wygody 

mieszkańców w budynku zaplanowano 37 komórek lokatorskich oraz 17 boksów na rowery. Na 

najwyższych piętrach znajdą się mieszkania z antresolami, a na parterze dwa lokale usługowe. W 

części wspólnej osiedla zapewniono miejsce do rekreacji dla dorosłych i wydzielony plac zabaw dla 

najmłodszych wraz ze ścieżką aktywności. Zakończenie budowy pierwszego etapu inwestycji 

planowane jest na początek II kwartału 2021 roku. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Za projekt osiedla odpowiedzialna jest wielokrotnie nagradzana i renomowana wrocławska 

pracownia Group-Arch. Generalnym wykonawcą jest Dom Construction – spółka z Grupy 

Kapitałowej Dom Development. 

 

– Przy planowaniu naszych inwestycji szczególną uwagę poświęcamy otoczeniu budynków, 

ponieważ na miano „idealnego miejsca do życia” składa się wiele aspektów, w tym bliskość terenów 

zielonych – dodaje Iwona Kołodziejczyk. – W przypadku Jagodna na szczególną uwagę zasługuje 

inicjatywa inwestorów i mieszkańców na rzecz utworzenia Zielonego Klina Południa. 

 

63 ha niezagospodarowanej przestrzeni, która znajduje się na granicy Jagodna oraz Wojszyc ma w 

przyszłości stać się miejscem aktywnego wypoczynku dla Wrocławian. Na terenie Zielonego Klina 

Południa zostaną stworzone specjalne strefy rekreacyjno-sportowe, pełne ścieżek rowerowych oraz 

zielonych alejek dostępnych dla mieszkańców pobliskich osiedli.  

 

 



 

 

 

Nie jest to pierwsza lokalna inicjatywa, którą wspiera Dom Development we 

Wrocławiu. We wrześniu inwestor oddał do użytku ogólnodostępną kładkę znajdującą się przy 

osiedlu Księże Nowe, która pozwala mieszkańcom Księża Małego na szybsze dotarcie do Parku 

Wschodniego, otoczonego ze wszystkich stron rzeką. Dziś mogą z niej korzystać wszyscy 

mieszkańcy Wrocławia. 

 

Kontakt do mediów:  
Bartosz Wiśniewski  
bwisniewski@komunikacjaplus.pl 
608 015 800 

 

 
* 

*    * 
 
Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem  
w Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom 
Development realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez Spółkę 
Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz Trójmieście i okolicach (poprzez przejętą Spółkę 
Euro Styl S.A..) Oferta Grupy obejmuje budynki wielorodzinne (głównie mieszkania popularne, dodatkowo apartamenty 
o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe). Grupa posiada także w ramach swojej struktury firmę 
wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji Grupy Dom Development jako generalny 
wykonawca. W ciągu 23 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 34 000 mieszkań w Warszawie, 
Wrocławiu i w Trójmieście.  
 
Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym 
akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 56,70% 
akcji. 
 

Dodatkowe informacje o firmie oraz ofercie w Warszawie i Wrocławiu dostępne pod adresem: www.domd.pl 
Dodatkowe informacje o ofercie w Trójmieście dostępne pod adresem: www.eurostyl.com.pl 
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