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Teren przed rozpoczęciem 
inwestycji



PYCD – postępy prac
Rodzinne Inwestycje dbają o ciągły terenu PYCD, co w znaczącym stopniu
wpływa na rozkwit całej osady i poszczególnych inwestycji.

PLANOWANE DZIAŁANIA
Rozwój gospodarczy terenu inwestycji.
▪ Doprowadzenie mediów do terenu – linia energetyczna, 

wodociąg, kanalizacja.
▪ Utrzymywanie terenu w wysokiej kulturze rolnej.
▪ Ogrodzenie terenu.
▪ Budowa dróg wewnętrznych.
▪ Rozwój terenów rekreacyjnych  (np. boisko do siatkówki, altana 

grillowa).
▪ Zagospodarowanie plaży (porządkowanie linii brzegowej, 

wybudowanie pomostu).
▪ Inicjowanie budowy domów jednorodzinnych.
▪ Stała opieka i ochrona terenu inwestycyjnego (bosman).

SKUTEK
Rozwój osady .
▪ Niepowtarzalna wartość dodana na skutek zagospodarowania 

terenu inwestycyjnego.
▪ Znaczny wzrost wartości  gruntów należących do Osady.
▪ Zwiększone zainteresowanie Inwestorów.
▪ Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenu.
▪ Wzrost liczby mieszkańców na danym obszarze.

Doprowadzenie
Mediów

Utrzymanie wysokiej 
kultury rolnej

Budowa dróg

Zagospodarowanie 
plaży i terenów 
rekreacyjnych



Przykładowe wizualizacje 
zagospodarowania terenu PYCD



Zagospodarowanie 
terenów wspólnych
Rodzinne Inwestycje dbają, aby zwrot z inwestycji osiągał ponadprzeciętne wartości. W tym celu wykonujemy szereg
działań, umożliwiających restrukturyzację obszarów inwestycyjnych. Łączymy wiele drobnych elementów, tworząc
spójną, zyskowną inwestycję.



Ogrodzenie i media



Tereny rekreacyjne



Drogi i stróżówka



P

Domy – postępy prac
Domy w osadzie nawiązują do oryginalnej,
mazurskiej architektury. Większość przyszłych
mieszkańców pisemnie zobowiązała się do
budowy domów na terenie osiedla.



Domy – przykładowe 
zagospodarowanie wnętrza



PAktualny wygląd osady



PAktualny wygląd osady



PYCD – stan zaawansowania prac

▪ ogrodzenie ok. 1500 mb.;

▪ przyłączenie do sieci energetycznej;

▪ wewnętrzną sieć kanalizacyjną;

▪ wewnętrzną sieć wodociągową;

▪ wiatę grillową;

▪ pomost pływający, stanowiący element 

zamkniętej przystani;

▪ boisko do siatkówki;

▪ budowę siedmiu domów;

▪ montaż latarni; 

▪ montaż bram wjazdowych;

▪ budowę domu gospodarczego – stróżówki.

W planach:

▪ montaż monitoringu CCTV;

▪ budowa kolejnych domów mieszkalnych; 

▪ zagospodarowanie przestrzeni wspólnej.

▪ Budowa prywatnego portu wewnętrznego

Obiekt jest objęty całodobową ochroną.

▪ budowa domu gospodarczego- stróżówka

▪ budowa utwardzonych dróg wewnętrznych w 

standardzie kostki brukowej.

▪ budowa kortu tenisowego

Wykonano:
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Jeśli chcieliby Państwo poznać więcej szczegółów, 
dotyczących procesu Rozwoju Terenu Inwestycyjnego,

chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji. 


