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height="100" /><br /><em><br />Koniec krzywdz�cego sporu<br /></em>Sto�eczny
deweloper Dolcan uzyska� pozwolenie na u�ytkowanie inwestycji Osiedle Grabskiego w
Lublinie. Tym samym pozytywnie dla klient� i firmy zako�zy� si�sp� z w�a�cicielem
pobliskiej stacji paliw. W ofercie Sp�i znajduj� si�mieszkania gotowe do odbioru i
zawierania� Akt� Notarialnych. Cena za m2 wynosi� od 4 329 do 4 700 z�. brutto, a wi�
osiedle jest dost�ne w programie ?Rodzina na Swoim?. <br />
<br />Rozpocz�e na
wniosek w�a�ciciela stacji LPG post�owanie zako�zy�o si�korzystnie dla dewelopera i
klient�, dzi�i czemu budynki s� gotowe do odbioru i zamieszkania przez w�a�cicieli, kt�zy
ju� zawarli umowy. R�nie� ci, kt�zy si�wahali i mieli obawy, mog� bezpiecznie
zawiera�umowy w formie Akt� Notarialnych. <br /><br />Dla mieszka�� i dla nas sp� ten od
samego pocz�tku by� krzywdz�cy ? m�i Micha� Szarow, Specjalista d/s przygotowania i
realizacji inwestycji. Zgodnie z orzeczeniami ekspert� budowlanych, a tak�e polskim
prawodawstwem, wszystkie wymagania zosta�y przez nas spe�nione. Byli�my bardzo
zaskoczeni, kiedy w�a�ciciel punktu LPG wni�� swoje zarzuty, a urz�y je przyj� i nada�y�
bieg. Na szcz�ie po d�ugiej batalii, sprawiedliwy wyrok uprawomocni� si�w� pierwszych
dniach wrze�nia br.<br /><br />Osiedle Grabskiego to zesp�trzech budynk� posadowionych
na planie kwadratu z wewn�rznym patio. Dost�ne mieszkania maj�� pow. od 39 do 110
metr� kwadratowych. Ka�de z nich dodatkowo posiada balkon, a te na parterze, r�nie�
ogr�ki. Ca�y teren jest bardzo �adnie zagospodarowany i urz�dzony, z du�� ilo�ci�
zieleni.<br /><br />Inwestycja zlokalizowana jest w Lublinie, w bliskiej okolicy Centrum Felicity,
a tak�e licznych plac�ek o charakterze handlowo-us�ugowym. Osiedle charakteryzuje si�
dogodn� komunikacj�, zar�no z centrum miasta, jak i najwa�niejszymi drogami
wyjazdowymi.<br />Osiedle jest przystosowane do potrzeb os� niepe�nosprawnych. Wi�ej
informacji na temat inwestycji mo�na znale��na stronie <a href="http://www.dolcan.com.pl/"
target="_blank">www.dolcan.com.pl</a> .<br /><br /><img
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width="500" height="339" /><br /><br /></p> <hr /> <p><br /><em><strong>Dolcan Sp. z
o.o</strong>. jest jednym z lider� rynku nieruchomo�ci w Polsce. Za�o�ona w 1991 roku
firma zrealizowa�a ponad 20 inwestycji, w kt�ych obecnie mieszkaj� tysi�ce rodzin.
Deweloper tworzy swoje projekty g��nie w aglomeracji warszawskiej a tak�e� w innych
miastach Polski:� w Lublinie, Kozienicach, Bydgoszczy i Szczecinie. Sp�a specjalizuje si�w
ka�dym segmencie budownictwa mieszkaniowego, pocz�wszy od dom� jednorodzinnych,
po kameralne osiedla, ko�z�c na ekskluzywnych apartamentowcach.<br />Bran�a
deweloperska jest g��nym i wiod�cym aspektem dzia�ania firmy, jednak nie jedynym.
Grupa Dolcan zarz�dza r�nie� trzema hurtowniami materia�� budowlanych i
wyko�zeniowych, w kt�ych klienci otrzymuj� specjalne upusty, hotelem w Cz�tochowie,
100-hektarowym �owiskiem ryb ?Jegiel? oraz kopalni� kruszywa Dolcan D�inki III k/
Serocka. Firma od 1994 roku sponsoruje tak�e pierwszoligow� dru�yn�pi�ki no�nej
Dolcan Z�bki, kt�a posiada aspiracje do gry w Ekstraklasie pi�karskiej.<br />Obecnie firma
realizuje wiele nowych inwestycji, w tym maj�cy liczy�ponad 1000 mieszka�kompleks Aleja
Krakowska, a tak�e kolejne etapy bie��cych projekt� m. in. Osiedla Zacisze, Magenta czy
te� T�zowego.<br /><br /></em><strong>Dolcan Sp. z o.o.</strong> ( <a
href="http://www.dolcan.com.pl/" target="_blank" title="deweloper warszawa, mieszkania w
warszawie, domy na zaciszu, mieszkania na woli, sprzeda�
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mieszka�warszawa">www.dolcan.com.pl</a> )<br /><a
href="http://newss.pl/nieruchomosci/dolcan-sp.-z-o.o.html">WI�EJ
INFORMACJI Z FIRMY
DOLCAN</a> (PRESS BOX)<br />{jcomments on}</p><div><a href="http://www.artio.net"
style="font-size: 8px; visibility: visible; display: inline;" title="Web development, Joomla, CMS,
CRM, Online shop software, databases">Joomla SEF URLs by Artio</a></div>

2/2

