PRZEDSTAWIAJĄ
WYJĄTKOWY PROJEKT

INWESTYCJA
Inwestycja Siedlisko Kościelisko jest zlokalizowana na terenie położonym 920 m
n.p.m. przy ul. Gronik w Kościelisku. Działki znajdują się w odległości ok 300 m
od granic Zakopanego, w sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Łączna
powierzchnia działek wynosi prawie 20 arów.
Projekt dotyczy budowy luksusowego obiektu z dwunastoma apartamentami
o powierzchniach od ok. 30 do 60 m2. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się
strefą SPA z sauną i basenem. W przestrzeni wspólnej znajdzie się kawiarnia
z salą kominkową. Dużym udogodnieniem dla gości będzie także podziemny
parking wielostanowiskowy oraz wspaniałe tereny zielone otaczające inwestycję.
Powierzchnia budowlana planowanej inwestycji to 800 m2.
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Lokalizacja
Inwestycja znajduje się w sąsiedztwie Doliny Małej Łąki, która jest jedną z dróg prowadzących na
Giewont. Na polanie pełnej łąk, gdzie na wiosnę kwitną krokusy, w sezonie letnim wypasane są
owce, a którą zimą przemierzają kuligi. Z naszej inwestycji niemal w każdym kierunku rozpościera
się majestatyczny widok na panoramę Tatr i pogórza, od pasma Gubałówki aż po Giewont
i Kasprowy Wierch. Oprócz niewątpliwych atutów jakimi są przestrzeń i bliskość natury, Kościelisko
jest rozwiniętą miejscowością turystyczną z licznymi atrakcjami, restauracjami, kawiarniami
i sklepami.

Siedlisko
Kościelisko

lokalizacja
inwestycji
Przystanek autobusowy – 350 m
Wejście do Doliny Małej Łąki – 750 m
Wejście do Doliny Kościeliskiej –3 km
Wejście do Doliny Chochołowskiej – 5,8 km
Trasy biegowe Chotarz – 2 km
Polana Szymoszkowa (wyciąg narciarski, baseny geotermalne) – 3,5 km
Wyciąg narciarski Witów-Ski – 9,5 km
Termy Chochołowskie – 12,8 km
Krupówki – 5,5 km
Kolej liniowa na Gubałówkę – 4,8 km
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Kościelisko
Gmina Kościelisko to jeden z najwyżej położonych i najpiękniejszych obszarów w Polsce
sąsiadujący z granicą Słowacji. W granicach gminy Kościelisko znajduje się fragment Tatr
Zachodnich oraz 3 podhalańskie wsie: Kościelisko, Witów i Dzianisz. Tatrzańska część gminy to
kilka dolin (Chochołowska, Kościeliska, Lejowa i Małej Łąki) oraz kilkadziesiąt szczytów.

Kościelisko w liczbach
61 mieszkań oddanych do użytku w 2019 roku
392 mieszkania na każdych 1000 mieszkańców
Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej w 2019 wynosi 128,20 m2
Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach to 5,03
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SCENARIUSZ
PLANOWANEJ INWESTYCJI
I. Projekt/koncepcja i wizualizacja – II Q 2021r.
II. Pozwolenie na budowę – III Q 2021r.
III. Rozpoczęcie budowy – IV Q 2021r.
IV. Zakończenie budowy – 2022r.
Średnia cena apartamentów – 20 000 zł/m2 (+23% VAT).

ELITARNY PROJEKT
Możliwość zakupu apartamentu tylko przez polecenie.
Umowa pierwokupu dla Spółki Celowej przy akcie notarialnym sprzedaży.
Wspólnota decyduje o prawie do zakupu/sprzedaży – elitarność projektu.
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Wyjątkowy projekt w sercu Tatr
tworzony przez ekspertów
w swoich branżach
Spółka Money Square Investment powstała z chęci tworzenia niepowtarzalnych możliwości
inwestycyjnych zarówno dla biznesu, jak i dla klientów indywidualnych. Firma łączy 11-letnie
doświadczenie deweloperskie spółki Nikliński & Nowicki z doświadczeniem na rynku finansowym,
co daje gwarancję sukcesu.
www.moneysquare.pl

My.Box poszukuje unikatowych rozwiązań budowlanych i wdraża je na rynku turystycznym
i usługowym. Współpracuje m.in. z Beesfund S.A. i Beescamp Glamping w Olsztynie, gdzie
funkcjonuje jeden z pokazowych domów kontenerowych Spółki. Firma jest właścicielem
inwestycji Siedlisko Kościelisko, zlokalizowanej w sąsiedztwie Siedlisko Boutique i posiadającej
wyjątkowo wyposażone apartamenty przy powstawaniu których pamiętano o zachowaniu
lokalnych akcentów architektury i wysokiego poziomu komfortu. My.Box będzie odpowiedzialny
za zarządzanie powstałymi w inwestycji Boutique apartamentami. Twórca przedsiębiorstwa
Aleksander Gumiński - od 15 lat związany z rynkiem finansowym. Pracował m.in. dla Spółek
leasingowych BZ WBK (dzisiaj Santander), Raiffeisen Leasing i PKO Leasing gdzie odpowiadał
za pion korporacji. Jako Doradca Prezesa Zarządu Spółki inwestycyjnej Banku BPS) zarządzał
m.in. projektami inwestycyjnymi Spółki, współtworzył strategę Banku BPS czy przygotowywał
dokumentację dla emisji obligacji przez Banki Spółdzielcze.
https://www.mybox-container.pl/
Autorskie biuro projektowe założone w 2006 roku przez Jana Karpiela-Bułeckę i Marcina Steindla.
Za swoją pracę otrzymało wiele prestiżowych nagród w tym European Property Award za projekty:
Domu w Tatrach oraz Folwarku w Chorowicach, uznane za najlepsze domy jednorodzinne
w Europie. Pracownia zwyciężyła w Londynie także w kategorii Architektura Hotelowa za
aparthotel Bachleda Resort Zakopane.
https://www.karpielsteindel.eu/
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, spadkobierczyni bogatej spuścizny
rodziny architektów. Ponad 12 letnie doświadczenie w projektowaniu i aranżacji wnętrz, adaptacji
budynków mieszkalnych i lokali użytkowych w tym także powierzchni biurowych oraz projektów
homestaging. W swym dorobku posiada wiele prestiżowych realizacji, publikowanych na łamach
prasy branżowej.
https://www.aleksandra-interiordesign.pl/
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Przykładowe realizacje biura
architektonicznego Karpiel i Steindel
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Budżet projektu
siedlisko boutique
PLN netto
Zakup działki

940 000,00

Architekt

146 600,00

PUM 550 budowa

3 300 000,00

Części wspólne 150

1 000 000,00

Miejsca parkingowe

200 000,00

Wyposażenie wnętrza

1 375 000,00

Tereny zielone

150 000,00

Zewnętrzne atrakcje

150 000,00

Inne

100 000,00

Reklama

100 000,00

RAZEM:

7 461 600,00

* 6000/m2

10 szt
m2

sauna, basen, taras leżaki

10% rocznie
1 rok

8 207 760,00

2 lata

9 028 536,00

*szacowane środki potrzebne na realizację będą mniejsze ze względu na planowane pozyskiwanie finansowania
od przyszłych kupujących (np. opłata rezerwacyjna 30%, 30% w stanie deweloperskim, 30% w stanie wykończonym
i 10% po oddaniu).

Planowany budżet inwestycji: 7-8 mln zł
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M i c h a ł
F r a n k i e w i c z
Key Account Manager

Tel. kom.: +48 739 001 149
e-mail: michal.frankiewicz@moneysquare.pl
Money Square Investment Sp. z o.o.
Ul. Siemiradzkiego 6, lok. 6
31-137 Kraków
www.moneysquare.pl

