
 
 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

Wrocław, sierpień 2020r. 

KOLEJNY ETAP OSIEDLA KOMEDY OD DOM DEVELOPMENT 

 

Dom Development ruszył ze sprzedażą drugiego etapu Osiedla Komedy na wrocławskim Jagodnie. Do 

oferty wprowadzono łącznie 101 mieszkań, a ich odbiór planowany jest na I kwartał 2022 roku. W ramach 

wieloetapowej inwestycji docelowo powstanie ponad 500 lokali.  

 

Inwestycja Dom Development jest zlokalizowana w młodej i dynamicznie rozwijającej się dzielnicy 

Wrocławia, z licznymi terenami zielonymi. W ofercie II etapu dostępne są mieszkania o metrażu od 33 do 

112 mkw. Na najwyższych piętrach znajdą się lokale z antresolami. Wszystkie mieszkania będą posiadać 

taras, loggię lub balkon, a na parterze zaplanowano ogródki lokatorskie. W ramach tego etapu powstaną 92 

miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Całe osiedle docelowo będzie się składać z sześciu 4-piętrowych 

budynków mieszkalnych. 

Coś dla ducha, coś dla ciała 

Osiedle budowane przez Dom Development swoją nazwą upamiętnia uznanego polskiego kompozytora i 

pianistę jazzowego – Krzysztofa Komedę. W związku z tym ścianę jednego z budynków ozdobi mural 

nawiązujący do twórczości artysty. Przy planowaniu osiedla deweloper przewidział zielony dziedziniec z 

małą architekturą. Pamiętał również o potrzebach związanych z aktywnością fizyczną. W ramach części 

wspólnych znajdzie się miejsce rekreacji dla dorosłych oraz plac zabaw. Niecodziennym rozwiązaniem jest 

ogólnodostępna ścieżka aktywności, która powstanie wzdłuż całego Osiedla Komedy. To swego rodzaju tor 

przeszkód dla młodszych i nieco starszych dzieci. Do jego pokonania niezbędna będzie: równowaga, 

zwinność, odwaga, precyzja oraz orientacja w terenie.  

Projekt Osiedla Komedy przygotowała pracownia Group-Arch z Wrocławia, natomiast generalnym 

wykonawcą jest spółka Dom Construction. 

Jagodno kusi zielenią i bogatą infrastrukturą 

Jagodno staje się bardzo atrakcyjną i popularną częścią Wrocławia. Nic dziwnego. Okolica dynamicznie się 

rozwija i kusi zielonymi terenami. Trwają intensywne prace miasta nad tzw. Zielonym Klinem Wojszyckim. 

Jagodno zyskuje na atrakcyjności również dzięki rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej. W budowie jest 

równoległa do ulicy Buforowej droga do centrum, która pozwoli rozładować ruch samochodowy. Powstaje 

również nowy przystanek kolejowy Wrocław – Iwiny z dwoma oświetlonymi peronami. Dzięki niemu 



 
 

 

mieszkańcy Jagodna będą mogli szybko dojechać do centrum Wrocławia. Co ważne, do przejazdu będzie 

uprawniał również bilet okresowy wrocławskiego MPK.  

W ramach tej części Wrocławia bogatsza staje się oferta skierowana do rodzin. We wrześniu otwarty 

zostanie żłobek i biblioteka, które znajdą się w nowym budynku przy ul. Sygnałowej. Ponadto na granicy z 

Wojszycami powstaje zespół szkolno-przedszkolny dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. 

 

Kontakt do mediów:  

Rafał Zagrobelny 

M rzagrobelny@komunikacjaplus.pl 

T +48 607 609 144 

W www.komunikacjaplus.pl 
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Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem 

w Polsce. Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu oraz 

Trójmieście i okolicach (poprzez Spółkę Euro Styl S.A.). Oferta Grupy obejmuje zarówno mieszkania 

z segmentu popularnego jak i apartamenty. Do Grupy należy firma Dom Construction Sp. z o.o., która pełni 

rolę generalnego wykonawcy części inwestycji. W ciągu 24 lat swojej działalności Grupa przekazała 

do użytku ponad 35 000 mieszkań. Od 14 lat Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. 

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 

 
 


