
Urząd Miejski w Łomiankach
https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/8306,DOMPOL-sprawdzona-marka-z-Lomianek.html
2023-05-23, 03:40

DOMPOL - sprawdzona marka z Łomianek

17 lat na lokalnym rynku. 150 wybudowanych domów. Setki zadowolonych klientów.
DOMPOL to nie tylko deweloper budowlany. Zapraszamy do przeczytania kolejnego artykułu
z cyklu "Poznaj naszych przedsiębiorców".

DOMPOL - sprawdzona marka z Łomianek

17 lat na lokalnym rynku. 150 wybudowanych domów. Setki zadowolonych klientów. DOMPOL to nie
tylko deweloper budowlany. Zapraszamy do przeczytania kolejnego artykułu z cyklu "Poznaj naszych
przedsiębiorców".

DOMPOL powstał w 1999 roku. Od samego początku działalność firmy była ukierunkowana na szeroko
pojęty rynek nieruchomości.

Właściciele: Leszek Więckowski i Bartłomiej Raszewski (oczywiście mieszkańcy Łomianek!)
skoncentrowali się na realizacjach pojedynczych budynków mieszkalnych oraz małych kameralnych
osiedli domów jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej. Z czasem
doszły i realizacje domów jednorodzinnych na indywidualne zamówienie klientów na wskazanych
przez nich działkach, wykończenia wnętrz do stanu deweloperskiego lub pod klucz, wynajem sprzętu
budowlanego, wykonawstwo infrastruktury zewnętrznej w postaci realizacji sieci gazowych, wodno-
kanalizacyjnych, robót drogowych, energetycznych oraz wykonywanie ogrodzeń posesji i całych
kompleksów mieszkalnych lub komercyjnych.



W swojej pracy dbają o detale wykończenia. Stawiają na nowoczesne, ciekawe, odważne oraz
dopracowane w szczegółach rozwiązania. Dysponują odpowiednim zapleczem w postaci własnej
pracowni projektowej. Korzystają z doświadczeń własnych, jak i klientów. A klientów mają już na całym
Mazowszu.

DOMPOL to firma, która dba o klienta i stara się kształtować przestrzeń tak, by była ona funkcjonalna i
przyjazna człowiekowi. W swojej pracy niejednokrotnie dali oni wyraz poparcia dla rozwoju gminy.
Stawiają na jasne i czytelne zasady; opowiadają się za miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, rozwojem infrastruktury, budownictwa drogowego oraz komunikacji lokalnej.



Na swój koszt przebudowali część oświetlenia w ul. Racławickiej. Przekazali na rzecz mieszkańców
fragment ulicy Miłej w Dziekanowie. Poprawili drogę przy ul. Wspólnej przy budowie osiedla
WIERZBOWY PARK w Łomiankach Dolnych. Włączają się również w akacje charytatywne; byli
partnerami gali boksu zawodowego, która odbyła się w Łomiankach, wspierają lokalny klub sportowy.

Są nagradzani i wyróżniani przez branżę. Jednak najbardziej ich cieszy, kiedy chwaleni są i
rekomendowani przez własnych klientów.
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