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Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność oddać 
w Państwa ręce kolejną edycję 
katalogu poświęconego nie-
ruchomościom ofertowanych 
przez Apogeum Real Estate. 

Nasza firma od kilku lat z powodzeniem uczestni-
czy w licznych transakcjach sprzedaży i najmu do-
tyczących powiększającej się grupy nieruchomości 
komercyjnych. 

W związku z rosnącą grupą zadowolonych klientów, 
dla których świadczymy usługi doradztwa, optyma-
lizacji, obsługi transakcji, poszukiwania lokalizacji 
czy komercjalizacji, zwiększa się ilość nieruchomości, 
które chcielibyśmy przedstawić w aktualnej edycji 
naszego katalogu. W związku z powyższym, od ni-
niejszego wydania nasz katalog został podzielony na 
dwie części: pierwszą dotyczącą nieruchomości inwe-
stycyjnych na sprzedaż oraz drugą dotyczącą najcie-
kawszych lokalizacji przeznaczonych do wynajęcia. 
Zapraszamy do zapoznania się z obiema częściami 
katalogu.

Zapraszamy Państwa do współpracy i zachęcamy do 
kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy z przy-
jemnością wskażą oferty i lokalizacje dostosowane 
do Państwa zapotrzebowania i zainteresowań.

Maciej Zackiewicz
Prezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny

Apogeum Real Estate Sp. z o.o. należy do

GRUPY APOGEUM

Zachęcamy do odwiedzin stron Internetowych 

poszczególnych podmiotów Grupy Apogeum.

www.GrupaApogeum.pl

www.ApogeumRealEstate.com

www.Apogeum.biz

Stale rosnący wachlarz usług naszej grupy to m. in:

kompleksowa obsługa rynku nieruchomości,

bezpośrednie inwestycje własne na rynku 

nieruchomości i spółek,

doradztwo inwestycyjne,

projektowanie kubaturowe i drogowe,

pełna obsługa zagadnień związanych z: geologią, 

geotechniką, hydrogeologią i gruntami 

budowlanymi,

doradztwo energetyczne
wykonawstwo robót budowlanych.

Pozostajemy z nadzieją na nawiązanie długofalowej 

współpracy.

APOGEUM Real Estate
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE
www.apogeumrealestate.com
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DO WYNAJĘCIA: 
BIAŁYSTOK
ul. Sienkiewicza 49

POWIERZCHNIA:
479 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
23 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w budynku handlowo-usługowo-biurowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal położony jest w centrum Białegostoku przy głównej ulicy i przy 
jednym z węzłów komunikacyjnych miasta. Bliskie krzyżowanie się 
kilku ulic generuje duży ruch samochodowy oraz pieszy. W pobliżu 
przystanki komunikacji miejskiej, liczne sklepy, punkty usługowe, biura, 
banki, apteki i innego rodzaju działalności. Lokal jest położony blisko 
ulicy, obok sieciowego sklepu spożywczego. W okolicy znajduje się 
wiele budynków o charakterze mieszkaniowym.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowo – usługowy o powierzchni 479 m2. Lokal znajduje się 
na parterze, a duże witryny na całej długości gwarantują doskonałe 
wyeksponowanie. Kształt lokalu stwarza szerokie możliwości 
aranżacyjne.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 
3-miesięcznego czynszu oraz pokrywa koszty mediów.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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DO WYNAJĘCIA: 
BŁONIE
ul. Traugutta 14

POWIERZCHNIA:
272 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
30 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w budynku handlowo-usługowo-biurowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Błonie położone są jedynie 18 km na zachód od granic Warszawy. 
Lokal jest położony bezpośrednio przy jednej z ulic, w bezpośrednim 
sąsiedztwie sklepów (sieć MarcPol), punktów usługowych. 
W okolicy znajduje się dużo zabudowy o charakterze mieszkaniowym. 
Skrzyżowanie ul. R.Traugutta i ul. Wyszyńskiego odznacza się dużym 
ruchem pieszym i samochodowym, co powoduje, że jest to miejsce 
o wysokim potencjale handlowo-usługowym.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowo – usługowy o powierzchni 272 m2, z czego sala 
sprzedaży mierzy 207 m2, pozostałą powierzchnię zajmują 
pomieszczenia socjalne oraz powierzchnie magazynowe. Lokal 
w całości znajduje się na parterze, a duże, przeszklone witryny 
wystawowe na całej długości doskonale go eksponują.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 
3-miesięcznego czynszu oraz pokrywa koszty mediów.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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DO WYNAJĘCIA: 
BYTOM
ul. Dworcowa 32

POWIERZCHNIA:
248 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
65 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w kamienicy.

OPIS LOKALIZACJI:
Ulica Dworcowa jest deptakiem, główną ulicą handlową śródmieścia 
Bytomia, łącząca plac Tadeusza Kościuszki z placem Michała 
Wolskiego. Lokal znajduje się pomiędzy Dworcem Głównym (PKP) 
a centrum handlowym Agora, co sprawia, że jest to miejsce o wysokim 
potencjale handlowo – usługowym. Duże natężenie ruchu pieszego. 
Niedaleko miejsca parkingowe. W najbliższym sąsiedztwie liczne 
sklepy, zamieszkane budynki. W odległości 10 minutowego spaceru 
Urząd Miejski oraz pozostałe główne punkty miasta. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowo – usługowy o ustawnym kształcie, o powierzchni 
248  m2 usytuowany na parterze, doskonale wyeksponowany dzięki 
dużym, przeszklonym witrynom wystawowym na całej swej długości. 
Lokal wykończony w wysokim standardzie. Możliwość dowolnej 
aranżacji wnętrza.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji. Najemca pokrywa 
koszty mediów i opłat formalno-prawnych.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
CIESZYN
ul. Rynek 20

POWIERZCHNIA:
259 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
50 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze kamienicy mieszkalnej przy Rynku Starego Miasta.

OPIS LOKALIZACJI:
Centralny punkt Cieszyna. Sąsiedztwo ratusza miejskiego, licznych 
zabytków oraz zabudowy o charakterze klasycznego centrum 
miejskiego z doskonale funkcjonującymi ulicami handlowymi i silnym 
zapleczem mieszkaniowym.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal znajduje się w reprezentacyjnej kamienicy na Rynku w Cieszynie, 
gdzie dawniej swoją siedzibę miał Hotel Pod Brunatnym Jeleniem, 
który nadal jest wizytówką miasta. Obecnie parter budynku pełni 
funkcję handlowo-usługową, a wyższe piętra - mieszkalną. Lokal 
posiada doskonałą ekspozycję - szerokie, dobrze widoczne witryny.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest opłata serwisowa (ok. 2 100 PLN) 
zawierająca koszty wspólne, zaliczki na wodę i ogrzewanie lokalu 
oraz wymagana jest 3-miesięczna kaucja. Najemca zawiera 
umowę na dostawę energii elektrycznej bezpośrednio z zakładem 
energetycznym.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
GDAŃSK
al. Grunwaldzka 30-32

POWIERZCHNIA:
131 m2 + opcjonalnie 48 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
76 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowo-usługowy na parterze przy głównej ulicy Trójmiasta.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość zlokalizowana jest przy jednej z głównych ulic 
Gdańska, będącą główną arterią komunikacyjną biegnącą przez 
Trójmiasto. Lokalizacja przy ważnym skrzyżowaniu, charakteryzująca 
się ogromnym natężeniem ruchu pieszego i samochodowego. 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki tramwajowe 
i autobusowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal użytkowy bardzo dobrze widoczny z ulicy, położony na parterze 
czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Posiada niezależne 
wejście dla klientów od ulicy, duże witryny, a także dodatkowe wejście 
od podwórza. Na powierzchnię nieruchomości składa się: 84,83 m2 
lokalu na paterze oraz 45,74 m2 piwnicy.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest 3-miesięczna kaucja, opłata serwisowa 
wynosząca 1400 PLN oraz refaktury mediów zużywanych w lokalu.
Istnieje również możliwość najmu lokalu wraz z sąsiadującą 
powierzchnią 48 m2.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
GDAŃSK
ul. Żwirki i Wigury 8

POWIERZCHNIA:
320 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
29 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze pawilonu handlowo-usługowego.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal znajduje się na parterze jednego z kilku pawilonów 
zlokalizowanych przy ul. Żwirki i Wigury w Gdańsku. Budynek pełni 
funkcję handlowo-usługową. W okolicy znajdują się liczne budynki 
mieszkaniowe, głównie typu ‘wielka płyta’, bardzo wiele punktów 
usługowych, handlowych, duży market oraz restauracje. Lokalizacja 
gwarantuje duży ruch pieszy oraz samochodowy.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal znajduje się na parterze w pawilonie handlowo-usługowym 
i zajmuje jego połowę. Lokal składa się z przestronnej sali sprzedaży, 
zaplecza z pełnym zestawem przyłączy, pomieszczenia toalety. 
Lokal posiada bardzo duże, dobrze widoczne witryny oraz świetną 
ekspozycję. Przed lokalem znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe 
oraz szeroki pas deptaka.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 
3-miesięcznego czynszu oraz pokrywa koszty mediów.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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TYP NIERUCHOMOŚCI:
Pawilon handlowy.

OPIS LOKALIZACJI:
Bezpośrednie sąsiedztwo dużych osiedli mieszkaniowych. W niewielkiej 
odległości centrum miasta, urzędy, sklepy oraz liczne obiekty użyteczności 
publicznej. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Do wynajęcia powierzchnia maksymalna lub od 150m2 w budynku 
o konstrukcji blaszanej, lekkiej.

DODATKOWE INFORMACJE:
Stawka czynszu do ustalenia w zależności od wielkości powierzchni.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l

DO WYNAJĘCIA: 
GORZÓW WLKP.
ul. Piłsudskiego 57

POWIERZCHNIA:
2611 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
Stawka do ustalenia w zależności 
od wielkości powierzchni. 
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DO WYNAJĘCIA: 
GRODZISK MAZ. 
ul. Sienkiewicza 26 

POWIERZCHNIA:
175 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
60 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w pawilonie handlowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Centrum miasta, główna ulica Grodziska Mazowieckiego. Doskonała 
widoczność witryny od strony ulicy o bardzo wysokim natężeniu ruchu 
kołowego i pieszego. Działka z pawilonami, narożna. Parking dla klientów 
oraz zatowarowanie wjazdem z bocznej ulicy, na którą dojazd z drogi 
wojewódzkiej odbywa się wygodnym, wyodrębnionym pasem do skrętu. 
W okolicy liczne osiedla mieszkaniowe domów jedno i wielorodzinnych. 
W odległości 10 minutowego spaceru Urząd Miejski, Dworzec PKP, 
Dworzec WKD, Dworzec PKS oraz wszystkie pozostałe główne punkty 
miasta.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Duża witryna. Elewacja pawilonów po remoncie. Lokal o ustawnym 
kształcie. W lokalu dostępne wszystkie media. Możliwość dowolnej 
aranżacji wnętrza. Możliwość zagospodarowania terenu przed 
lokalem lub ustawienia dodatkowych konstrukcji pod reklamę na 
dachu za dodatkową opłatą.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji o wartości 
3-miesięcznych opłat. Najemca pokrywa koszty mediów bezpośrednio 
lub na zasadzie refaktury oraz koszty opłat formalno-prawnych.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l



APOGEUM Real Estate
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE
www.apogeumrealestate.com

12

DO WYNAJĘCIA: 
GRUDZIĄDZ 
ul. Wybickiego 21/23

POWIERZCHNIA:
171 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
12 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w budynku handlowo-usługowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Grudziądz jest siedzibą starostwa powiatowego, obejmującego swoim 
zasięgiem 6 gmin. Lokal położony jest przy ul. Wybickiego, bezpośrednio 
przy ulicy, w bliskim sąsiedztwie licznych sklepów, punktów usługowych, 
placówek, urzędów. W okolicy nie brakuje również budynków 
mieszkalnych, co sprawia, że jest to miejsce o wysokim potencjale 
handlowo – usługowym.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowo – usługowy o powierzchni 171 m2, z czego sala 
sprzedaży mierzy 85 m2. Lokal w całości zlokalizowany na poziomie 
chodnika, doskonale wyeksponowany dzięki dużym, przeszklonym 
witrynom wystawowym na całej swej długości.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 
3-miesięcznego czynszu oraz pokrywa koszty mediów.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
INOWROCŁAW 
ul. Górnicza 21

POWIERZCHNIA:
1570 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
Stawka do ustalenia w zależności 
od wielkości powierzchni. 

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Pawilon handlowy.

OPIS LOKALIZACJI:
Centralna część Inowrocławia, przy skrzyżowaniu jednej z głównych 
ulic okalających centrum oraz drogi krajowej 25. Świetna lokalizacja 
handlowo-usługowa, w pobliżu kilka liczne osiedla mieszkaniowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Do wynajęcia powierzchnia maksymalna lub od 150m2 w budynku 
o konstrukcji blaszanej, lekkiej.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
JELENIA GÓRA 
ul. Bankowa 8

POWIERZCHNIA:
126 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
65 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w kamienicy.

OPIS LOKALIZACJI:
Kamienica usytuowana jest w centrum miasta, przy głównym 
trakcie prowadzącym na Rynek Starego Miasta. Otoczona jest 
budynkami zabytkowymi. Lokalizacja charakteryzuje się doskonałą 
widocznością, ekspozycją, a także dużym natężeniem ruchu pieszego 
oraz samochodowego. Jest to idealna lokalizacja dla prowadzenia 
działalności usługowej, edukacyjnej, szkoleniowej, biurowo-
usługowej.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym o powierzchni 
126 m2. Pomieszczenie biurowo - usługowe z możliwością przystosowania 
pod działalność gastronomiczną. W dobrym stanie technicznym, posiada 
węzeł sanitarny, podłoga wyłożona jest panelami. Istnieje dowolna 
możliwość aranżacji powierzchni przez najemcę (np. ustawienia ścian 
działowych, zmiany kolorystyki wnętrza, itp.). Dobrze wyeksponowany 
dzięki przeszklonym witrynom wystawowym na całej swej długości. 
Pomieszczenie główne przy wejściu: 66,1 m2, pozostała powierzchnia to 
zaplecze magazynowe i socjalne.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji. Najemca pokrywa 
koszty mediów i opłat formalno-prawnych.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
JELENIA GÓRA 
ul. Bankowa 8

POWIERZCHNIA:
1 p.: 149 m2, 2 p.: 158 m2,, 3 p.: 146 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
25 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Powierzchnie biurowe na 1, 2 i 3 piętrze w kamienicy.

OPIS LOKALIZACJI:
Kamienica usytuowana jest w centrum miasta, przy głównym 
trakcie prowadzącym na Rynek Starego Miasta. Otoczona jest 
budynkami zabytkowymi. Lokalizacja charakteryzuje się doskonałą 
widocznością, ekspozycją, a także dużym natężeniem ruchu pieszego 
oraz samochodowego. Jest to idealna lokalizacja dla prowadzenia 
działalności usługowej, edukacyjnej, szkoleniowej, biurowo-
usługowej.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 453 m2 na 1, 2, 3 
piętrze pięciokondygnacyjnej kamienicy. Budynek w dobrym stanie 
technicznym. Na każdym z pięter 5 pomieszczeń biurowych + kuchnia, 
łazienka i wc. Istnieje dowolna możliwość aranżacji powierzchni przez 
najemcę w ramach wydzielonych powierzchni.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji. Najemca pokrywa 
koszty mediów i opłat formalno-prawnych.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
KALISZ
al. Wojska Polskiego 135

POWIERZCHNIA:
1175 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
Stawka do ustalenia w zależności 
od wielkości powierzchni.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Pawilon handlowy.

OPIS LOKALIZACJI:
Położenie w centrum Kalisza, przy jednej z głównych ulic, okalającej 
rynek i stare miasto. W pobliżu liczne sklepy, centra handlowe, urzędy 
i inne obiekty użyteczności publicznej.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Do wynajęcia powierzchnia maksymalna lub od 150 m2 w budynku 
o konstrukcji blaszanej, lekkiej.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
KATOWICE 
ul. Staromiejska 10

POWIERZCHNIA:
330 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
55 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w kamienicy.

OPIS LOKALIZACJI:
Ulica Staromiejska znajduje się w ścisłym centrum Katowic. 
W odległości do kilkuset metrów znajdują się liczne punkty handlowe, 
usługowe, restauracje oraz urzędy miejskie, hotele, hostele i inne 
charakterystyczne dla centrum dużego miasta działalności. Blisko 
znajduje się m.in. Dworzec Główny (PKP), Teatr Śląski, Uniwersytet 
Śląski, centra handlowe. Duże natężenie ruchu pieszego. Witryny 
bezpośrednio przy ulicy. Niewątpliwie jest to miejsce o wysokim 
potencjale handlowo – usługowym. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowo – usługowy, z możliwością przystosowania pod 
działalność gastronomiczną o ustawnym kształcie i powierzchni 330 m2. 
usytuowany na poziomie chodnika, doskonale wyeksponowany dzięki 
dużym, przeszklonym witrynom wystawowym na całej swej długości. 
Możliwość dowolnej aranżacji wnętrza. Sala sprzedaży przy wejściu 
o metrażu 208 m2, pozostała powierzchnia to zaplecze socjalne.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 
3-miesięcznego czynszu oraz pokrywa koszty mediów.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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TYP NIERUCHOMOŚCI:
Budynek z przeznaczeniem na klub muzyczny, restaurację, dyskotekę.

OPIS LOKALIZACJI:
Obiekt wolnostojący zlokalizowany w Kołobrzegu, w rejonie 
Śródmieścia. Ogrodzony, na działce o powierzchni 2 000 m2. Parter 
i piętro zajmują łącznie powierzchnię ponad 900 m2.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Część budynku ostatnio pełniła funkcję klubu muzycznego. Na 
parterze znajduje się duża sala główna, kilka pomieszczeń klubowych, 
hol, toalety oraz barek i zaplecze gastronomiczne. Na piętrze są pokoje 
biurowe o różnych powierzchniach oraz łazienka i WC . Parter obiektu 
idealnie nadaje się na klub, dyskotekę, restaurację, dom weselny lub 
inne działalności.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji. 

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

DO WYNAJĘCIA: 
KOŁOBRZEG 
ul. Jedności Narodowej 10

POWIERZCHNIA:
622 m2 (parter); 287,3 m2 (I piętro)

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
20 PLN + VAT / m2 (parter); 
16 PLN + VAT / m2 (I piętro)

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
KOSZALIN 
ul. Zwycięstwa 7/9

POWIERZCHNIA:
75 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
45 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze śródmiejskiego budynku biurowo-handlowego.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość znajduje się w centrum miasta, przy głównym ciągu 
komunikacyjnym Koszalina, w bezpośredniej bliskości dworca PKP 
i PKS. Ulica Zwycięstwa charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu 
pieszego i samochodowego. W pobliżu, na przeciwległym rogu 
ul. Okrzei, znajduje się lokalne centrum handlowo-usługowe „Kosmos”.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal znajduje się na parterze czterokondygnacyjnego budynku 
biurowego, w ciągu lokali handlowo - usługowych, obok banku. 
W 2009 roku przeprowadzono remont elewacji budynku. Główne 
wejście do lokalu umieszczone jest od strony ul. Zwycięstwa. Lokal 
posiada również dodatkowe wejście od zaplecza. Front lokalu jest 
całkowicie przeszklony witrynami.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest opłata serwisowa w wysokości 450  zł 
netto miesięcznie oraz refaktury mediów zużywanych w lokalu.
Najemca przed przekazaniem lokalu jest zobowiązany dostarczyć 
kaucję oraz kopię polisy OC.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
KRAKÓW 
ul. Królewska 67

POWIERZCHNIA:
221 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
50 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Pierwsze piętro w pawilonie handlowo-usługowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Kraków jest jednym z największych miast w Polsce o bardzo 
szeroko rozwiniętej infrastrukturze przemysłowej, turystycznej oraz 
edukacyjnej. Lokal znajduje się na jednej z głównych ulic w mieście, 
w otoczeniu dużych osiedli mieszkalnych i licznych lokali usługowo-
handlowych. W pobliżu znajdują się kampusy dwóch dużych uczelni 
wyższych.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Pawilon posiada trzy kondygnacje. Piwnice mają charakter 
pomieszczeń uzupełniających – magazynowych. Pawilon posiada 
duże, atrakcyjne witryny. Powierzchnia parteru i pierwszego piętra 
połączona jest wewnętrzną klatką schodową. Budynek jest w bardzo 
dobrym stanie technicznym (gruntowna przebudowa została 
przeprowadzona w 2006 roku). W uzasadnionych przypadkach 
możliwy jest podział pawilonu na mniejsze lokale.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest opłata serwisowa oraz refaktury 
mediów zużywanych w lokalu. Istnieje opcja wynajęcia pomieszczeń 
pomocniczych i magazynowych na kondygnacji -1.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
KRAKÓW 
ul. Wadowicka 9

POWIERZCHNIA:
2137 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
Stawka do ustalenia w zależności 
od wielkości powierzchni.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Pawilon handlowy z działką z potencjałem rozbudowy.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość przy jednej z głównych tras przelotowych przez miasto, 
blisko skrzyżowania obwodnicy centrum Krakowa z wlotem na drogę 
krajową nr 7. W okolicy duże osiedla mieszkaniowe, węzeł komunikacji 
miejskiej, liczne biurowce oraz zwarta zabudowa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Do wynajęcia powierzchnia maksymalna lub od 150 m2 w budynku 
o konstrukcji blaszanej, lekkiej.

DODATKOWE INFORMACJE:
Stawka czynszu do ustalenia w zależności od wielkości powierzchni.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
LUBLIN
ul. Bramowa 3a / Pl. Króla 
Władysława Łokietka 3

POWIERZCHNIA:
858 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
35 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Powierzchnia usługowo-handlowa na parterze, 1 piętrze i na poddaszu 
śródmiejskiej kamienicy.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość usytuowana jest w centrum Lublina, blisko 
staromiejskiego rynku i zbiegu ulic Bramowej z Szambelańską 
i Jezuicką oraz ulicy Krakowskie Przedmieście. W rejonie znajdują 
się liczne sklepy, restauracje, urzędy, gmachy reprezentacyjne 
i użyteczności publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie liczne 
atrakcje turystyczne oraz inne obiekty o charakterze typowym dla 
handlu śródmiejskiego. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Powierzchnia o metrażu 858 m2 znajduje się na trzech kondygnacjach 
kamienicy: na parterze (337,5 m2), I (301,6 m2) i II piętrze (poddaszu 

– 219,3 m2). Posiada elastyczne możliwości aranżacyjne. Doskonała 
powierzchnia na duży sklep np. odzieżowy, obuwniczy, dużą księgarnię, 
szkołę językową, czy innego typu działalności.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest 2-miesięczna kaucja oraz opłata za 
refaktury mediów zużywanych w lokalu.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
LUBLIN
ul. Krakowskie Przedmieście 40

POWIERZCHNIA:
657 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
4,5 EURO + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Powierzchnia użytkowa na II piętrze śródmiejskiego domu 
handlowego.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość usytuowana przy głównej ulicy centrum Lublina, 
przy zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Kapucyńskiej. W rejonie 
znajdują się liczne urzędy, gmachy reprezentacyjne i użyteczności 
publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne atrakcje 
turystyczne oraz inne obiekty handlowe o charakterze typowym dla 
handlu śródmiejskiego. W odległości około 400 metrów znajduje się 
wejście na teren Starego Miasta. Nieruchomość i okolice przyciągają 
wielu lublinian oraz turystów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Powierzchnia o metrażu 657 m2 znajduje się na II piętrze budynku Domu 
Towarowego Sezam. Posiada elastyczne możliwości aranżacyjne. To 
doskonały lokal na duży sklep np. odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny, 
czy innego typu działalności. Dwie windy dojeżdżają od wejścia na 
powierzchnię.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest 2-miesięczna kaucja, opłata 
eksploatacyjna w wysokości 18 zł / m2 oraz refaktury mediów 
zużywanych w lokalu. Powierzchnia wolna od 01.10.2016r. 

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
LUBLIN
ul. Krakowskie Przedmieście 40

POWIERZCHNIA:
664 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
2 EURO + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Powierzchnia użytkowa na III piętrze śródmiejskiego domu 
handlowego.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość usytuowana przy głównej ulicy centrum Lublina, 
przy zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Kapucyńskiej. W rejonie 
znajdują się liczne urzędy, gmachy reprezentacyjne i użyteczności 
publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie liczne atrakcje turystyczne 
oraz inne obiekty handlowe o charakterze typowym dla handlu 
śródmiejskiego. W odległości około 400 metrów znajduje się wejście 
na teren Starego Miasta.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Powierzchnia o metrażu 664 m2 znajduje się na III piętrze budynku 
Domu Towarowego Sezam. Posiada elastyczne możliwości aranżacyjne. 
Doskonały lokal na duży sklep np. odzieżowy, szkołę tańca, klub fitness, 
szkołę językową, czy innego typu działalności. Dwie windy dojeżdżają 
od wejścia do budynku wprost na powierzchnię.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest 2-miesięczna kaucja, opłata 
eksploatacyjna oraz refaktury mediów zużywanych w lokalu.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
ŁÓDŹ
ul. Rzgowska 84

POWIERZCHNIA:
328 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
75 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w budynku handlowo-usługowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal usytuowany jest na parterze budynku w Łodzi, przy skrzyżowaniu 
jednych z głównych ulic: Rzgowskiej i Broniewskiego, bezpośrednio 
przy Bazarze Czerwony Rynek. Bardzo dobra lokalizacja przy węźle 
komunikacyjnym generuje w bezpośrednim otoczeniu ogromny ruch, 
zarówno pieszy, jak i drogowy. W okolicy znajdują się liczne budynki 
mieszkaniowe, głównie 10 kondygnacyjne oraz liczne punkty usługowe 
i handlowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal położony na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Wejście 
od ul. Broniewskiego, przy pawilonach handlowych. Lokal doskonały 
dla banku, sklepu, drogerii i innych działalności usługowych lub 
handlowych. W ramach prac wykończeniowych, właściciel wykona 
nowe, duże witryny, odświeży elewację oraz zamontuje nowe drzwi 
do lokalu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszone są opłaty za media bezpośrednio lub na 
zasadzie refaktury.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
ŁÓDŹ
al. Włókniarzy 236

POWIERZCHNIA:
1418 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
Stawka do ustalenia w zależności 
od wielkości powierzchni.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Pawilon handlowy.

OPIS LOKALIZACJI:
Śródmieście Łodzi, położenie działki przy jednej z głównych ulic miasta. 
Bezpośrednio przy budynku przystanek autobusowy. W pobliżu duże 
osiedla mieszkaniowe oraz dworzec kolejowy Łódź Kaliska.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Do wynajęcia powierzchnia maksymalna lub od 150 m2 w budynku 
o konstrukcji blaszanej, lekkiej.

DODATKOWE INFORMACJE:
Stawka czynszu do ustalenia w zależności od wielkości powierzchni.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
MOGILNO
ul. Ogrodowa 3a

POWIERZCHNIA:
113 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
27 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w pawilonie handlowo- usługowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Oferowana nieruchomość znajduje się na ulicy Ogrodowej, przy 
skrzyżowaniu z ulicą Marszałka Piłsudskiego, gdzie koncentruje się 
lokalny rynek handlowo-usługowy. W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się punkty handlowe, m.in. sklep sieci Biedronka, drogeria 
i punkty usługowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowo – usługowy o ustawnym kształcie o powierzchni 
112,8 m2, usytuowany na parterze, dobrze wyeksponowany dzięki 
przeszklonej witrynie wystawowej. Sąsiaduje z drogerią Rossmann, 
co zapewnia duży ruch. Możliwość dowolnej aranżacji wnętrza. Sala 
sprzedaży przy wejściu o metrażu 101 m2; pozostała powierzchnia to 
zaplecze socjalne. Duże witryny oraz bezpłatny parking przed lokalem.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 
3-miesięcznego czynszu oraz pokrywa koszty mediów.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
OPOLE
ul. Krakowska 45/47

POWIERZCHNIA:
261 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
20 EURO + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w śródmiejskim domu handlowo-biurowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość zlokalizowana przy głównym deptaku w ścisłym 
centrum Opola. Jest to trzypiętrowy budynek usytuowany w ciągu 
zabytkowej zabudowy szeregowej. W rejonie znajdują się liczne urzędy, 
gmachy reprezentacyjne i użyteczności publicznej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie atrakcje turystyczne oraz liczne obiekty handlowe 
o charakterze typowym dla handlu śródmiejskiego. W budynku 
mieszczą się podmioty handlowe i usługowe (m.in. duży sklep 
spożywczy, sklepy odzieżowe, drogeria, szkoła języków obcych).

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Otwarta, bardzo atrakcyjna, dostępna zaraz za wejściem głównym 
powierzchnia handlowa na parterze o wielkości 261 m2. Doskonała 
dla różnych branż, dająca elastyczne możliwości aranżacji. 
Wyeksponowane witryny. Dostępny, możliwy do wynajęcia magazyn. 
Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne, bezpłatne miejsca 
parkingowe. Do lokalu przynależy 57,3 m2 powierzchni magazynowej.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest opłata eksploatacyjna wynosząca 
25  PLN / m2 oraz 2 refaktury: za energię elektryczną oraz cieplną. 
Najemca przed przekazaniem lokalu jest zobowiązany dostarczyć 
kaucję.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

DO WYNAJĘCIA: 
OPOLE
ul. Krakowska 45/47

POWIERZCHNIA:
121 m2 pow. handl.;
80,5 m2 pow. mag.

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
pow. handl. 16 EUR / m2; 
pow. mag. 5 EUR / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowy na parterze śródmiejskiego domu handlowo- 
biurowego.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość przy głównym deptaku w ścisłym centrum Opola. 
Jest to trzypiętrowy budynek usytuowany w ciągu zabytkowej 
zabudowy szeregowej. W rejonie znajdują się liczne urzędy, gmachy 
reprezentacyjne i użyteczności publicznej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie atrakcje turystyczne oraz liczne obiekty handlowe 
o charakterze typowym dla handlu śródmiejskiego. W budynku 
mieszczą się podmioty handlowe i usługowe (m.in. duży sklep 
spożywczy, sklepy odzieżowe, szkoła języków obcych).

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Wejście do lokalu dla klientów na parterze, znajduje się blisko 
powierzchni sklepu Biedronka. Lokal posiada część handlową 
wielkości 121 m2 na parterze budynku oraz część magazynową 
wielkości 80,5 m2 na I piętrze budynku. Powierzchnia magazynowa 
jest połączona z lokalem handlowym schodami od zaplecza. Istnieje 
możliwość zaadaptowania także powierzchni magazynowej na 
powierzchnię handlową z wejściem dla klientów z wnętrza galerii 
handlowej. Oferowana przestrzeń to nieograniczone możliwości 
aranżacji. W ramach czynszu oferujemy możliwość montażu loga 
Najemcy od frontu na fasadzie od deptaku. Przed budynkiem nie ma 
ogólnodostępnych miejsc parkingowych.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest opłata za refaktury za energię 
elektryczną i ogrzewanie proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni 
lokalu, opłata serwisowa wynosząca 18 zł/m2. Najemca wejściowo 
wpłaca depozyt o wartości 3-miesięcznych kosztów brutto (czynsz + 
opłata serwisowa + VAT).

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

DO WYNAJĘCIA: 
OPOLE
ul. Krakowska 45/47

POWIERZCHNIA:
od 15 m2 do 580 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
30 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokale biurowe na 3 piętrze w śródmiejskim domu handlowo-
biurowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość usytuowana przy głównym deptaku w ścisłym centrum 
Opola. Jest to trzypiętrowy budynek usytuowany w ciągu zabytkowej 
zabudowy szeregowej. W rejonie znajdują się liczne urzędy, gmachy 
reprezentacyjne i użyteczności publicznej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie liczne atrakcje turystyczne oraz liczne obiekty handlowe 
o charakterze typowym dla handlu śródmiejskiego. W budynku 
mieszczą się liczne podmioty handlowe i usługowe (m.in. duży sklep 
spożywczy, sklepy odzieżowe, szkoła języków obcych).

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal biurowy o powierzchni 15 m2 na trzecim piętrze. W zależności 
od potrzeb możliwość wynajęcia większej powierzchni (nawet do 
250 m2 na trzecim piętrze oraz do 580 m2 na drugim piętrze). Większe 
powierzchnie doskonałe na biura typu openspace. Elastyczne 
możliwości aranżacji dla każdej z powierzchni.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest opłata za energię elektryczną oraz 
cieplną na podstawie refaktury.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
SZCZECIN
ul. Grabowa 1/U2

POWIERZCHNIA:
108 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
34 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w budynku mieszkalnym.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal usytuowany jest na parterze budynku w centrum nowego, dużego 
osiedla mieszkaniowego. Znajduje się bezpośrednio przy jednej 
z głównych dróg pomiędzy prawobrzeżem a lewobrzeżem Szczecina. 
Lokal jest doskonale widoczny z ulicy, z bezpośrednim wjazdem oraz 
parkingiem przed lokalem. W bezpośrednim sąsiedztwie sklep sieci 

“Małpka”.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowo – usługowy o powierzchni 108 m2. Doskonale 
wyeksponowany dzięki dużym, przeszklonym witrynom wystawowym 
na całej swej długości. Lokal wykończony w standardzie deweloperskim. 
Ustawny, łatwy do aranżacji: sala sprzedaży prostokątna o powierzchni 
94 m2.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji. Najemca pokrywa 
koszty mediów i opłat formalno-prawnych.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

DO WYNAJĘCIA: 
SZCZECIN
ul. Sebastiana Klonowica 46

POWIERZCHNIA:
153,4 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
42 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w budynku mieszkalnym.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal usytuowany jest na parterze budynku w centrum nowego, 
dużego osiedla mieszkaniowego. Znajduje się blisko m.in. szpitala, 
centrum medycznego, kliniki, Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej. Lokal posiada bezpośrednie wejście z ulicy, a przed 
nim znajduje się parking. W bezpośrednim sąsiedztwie sieciowy 
sklep spożywczy Biedronka.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal biurowo – usługowy, doskonały na gabinet, poradnię, 
kancelarię. Zajmuje powierzchnię 153,4 m2 i usytuowany jest na 
parterze, z wejściem od ulicy. Sąsiaduje z biblioteką. Lokal jest 
ustawny, w stanie bardzo dobrym, do indywidualnego wykończenia 
i aranżacji. Aktualnie dostosowany jest do działalności gabinetu, 
poradni.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji i pokrywa koszty 
mediów i opłat formalno-prawnych.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

DO WYNAJĘCIA:
SZCZECIN
Pl. Żołnierza Polskiego 1-1A

POWIERZCHNIA:
92 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w budynku mieszkalno – usługowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal usytuowany jest na parterze budynku w centrum Szczecina, 
blisko Starego Miasta, naprzeciwko popularnej Galerii Kaskada. 
Bardzo dobra lokalizacja przy węźle komunikacyjnym generuje 
w bezpośrednim otoczeniu ogromny ruch, zarówno pieszy, jak 
i drogowy. W okolicy znajdują się liczne budynki mieszkaniowe 
oraz duża liczba urzędów i budynków użyteczności publicznej, m.in. 
sąd rejonowy i Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna. Poza tym 
lokal otoczony jest bardzo wieloma punktami handlowymi oraz 
usługowymi, niedaleko znajduje się centrum medyczne i klinika. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowo – usługowy, usytuowany na parterze, doskonale 
widoczny z ulicy. Posiada duże witryny oraz dwa oddzielne wejścia 
od Placu Żołnierza Polskiego. Doskonały na oddział banku, sklep, 
aptekę, gabinet, poradnię i inne działalności. Zajmuje powierzchnię 
92 m2, główna sala mierzy ponad 63 m2. Lokal jest ustawny, do 
indywidualnego wykończenia i aranżacji.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji i pokrywa koszty 
mediów.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
SZPROTAWA 
ul. Konopnickiej 1

POWIERZCHNIA:
288 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
43 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w obiekcie handlowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Szprotawa leży pomiędzy Zieloną Górą a Wrocławiem niedaleko 
zachodniej granicy kraju. Nieruchomość jest położona w zachodniej 
części centrum miasta. W odległości 5 minutowego spaceru znajdują 
się wszystkie centralne punkty Szprotawy ze średniowiecznymi 
zabytkami i urzędami miejskimi. Dogodny dojazd dla klientów 
i dla zatowarowania. Na nieruchomości jest wyznaczony parking 
dla klientów oraz strefy dostaw. W okolicy dominuje zabudowa 
mieszkaniowa, w sąsiedztwie, w kierunku zachodnim zlokalizowane 
jest jedno z największych osiedli wielorodzinnych miasta.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal znajduje się w pawilonie handlowym wynajętym na zasadzie 
długoterminowych umów najmu na rzecz sklepów PoloMarket oraz 
Pepco. Lokal w prostokątnym kształcie z aktualnie wyznaczonym 
podziałem na dwa mniejsze lokale – 84 m2 i 204  m2 (możliwe 
do wynajęcia razem lub osobno w drodze odrębnych negocjacji 
czynszowych). W lokalach dostępne wszystkie media. Od strony 
głównego wejścia do obiektu i parkingu dla klientów dostępna do 
zagospodarowania jest witryna wystawowa. Możliwość ustawienia 
reklam lub umieszczenia oznaczeń poza pomieszczeniami na zasadzie 
odrębnych ustaleń i dodatkowej opłaty.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca wnosi kaucję o wartości 3-miesięcznych opłat. Najemca 
oprócz czynszu pokrywa koszty mediów i opłaty eksploatacyjne 
bezpośrednio lub na podstawie refaktur.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
WARSZAWA
al. Komisji Edukacji Narodowej  53

POWIERZCHNIA:
86 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
93 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowo-usługowy na parterze budynku mieszkalnego.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal znajduje się w Warszawie w dzielnicy Ursynów, przy 
głównym ciągu komunikacyjnym dzielnicy. Aleja Komisji Edukacji 
Narodowej charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pieszego 
i samochodowego (ulica dwujezdniowa). Atuty lokalizacji to położenie 
w jednej z największych dzielnic mieszkaniowych Warszawy oraz 
bliskość stacji metra Imielin.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal posiada duże, szerokie witryny. Umiejscowiony jest w narożnej 
części budynku mieszkalnego i posiada niezależne wejście. Powierzchnię 
na parterze łączą wewnętrzne schody z poziomem -1, jednak użytkowana 
może być jako niezależny lokal usługowo-handlowy. Lokal w stanie bardzo 
dobrym, do indywidualnego wykończenia i aranżacji. Posiada przyłącze 
wodne i kanalizacyjne. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne, 
bezpłatne miejsca parkingowe.

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest opłata serwisowa w wysokości 1500 zł 
netto miesięcznie oraz refaktury mediów zużywanych w lokalu. 
Najemca przed przekazaniem lokalu jest zobowiązany dostarczyć 
kaucję oraz kopię polisy OC.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
WARSZAWA 
ul. Światowida 41

POWIERZCHNIA:
161 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
10 EURO + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Powierzchnia na 1 piętrze w budynku handlowo-usługowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Centrum handlowo-usługowe, obecnie w fazie budowy, znajdować 
się będzie w Warszawie, w centralnej części Tarchomina, przy jednym 
z głównych ciągów komunikacyjnych dzielnicy, tuż przy przystanku 
autobusowym. Ulica Światowida charakteryzuje się dużym natężeniem 
ruchu pieszego, samochodowego (ulica dwujezdniowa), wzdłuż ulicy 
przebiega linia tramwajowa i ścieżka rowerowa. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Dwukondygnacyjny budynek handlowo-usługowy z ciągiem lokali, 
powstający jako element rozbudowy dobrze prosperującego centrum 
handlowo-usługowego. Istnieje możliwość dowolnej aranżacji. 
W budynku znajduje się najlepsza z możliwych widoczność witryn 
od ulicy Światowida. Atutem jest duża ilość ogólnodostępnych, 
bezpłatnych miejsc postojowych przed budynkiem. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest zaliczka na poczet opłat 
eksploatacyjnych, wynosząca 12,05 PLN + VAT / m2 oraz refaktury 
za energię elektryczną i zużycie wody, rozliczane na podstawie 
wskazań licznika z lokalu. Kaucja: 3-miesięczny (czynsz netto + opłata 
eksploatacyjna brutto) lub gwarancja bankowa. Istnieje możliwość 
wynajęcia mniejszej powierzchni.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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DO WYNAJĘCIA: 
WŁOCŁAWEK
Pl. Wolności 8

POWIERZCHNIA:
224 m2

OCZEKIWANA STAWKA 
CZYNSZU:
9 PLN + VAT / m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na 1 piętrze w ciągu handlowo-usługowym budynku 
mieszkalnego.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal położony jest w centrum Włocławka przy pl. Wolności, który jest 
dla miasta węzłem komunikacyjnym. Do lokalu prowadzi wejście na 
poziomie  0, które znajduje się bezpośrednio przy Pl. Wolności. Lokal 
położony jest w bliskim sąsiedztwie licznych sklepów, w tym centrum 
handlowego, punktów usługowych, placówek, urzędów. W okolicy 
znajduje się bardzo dużo budynków mieszkalnych, co sprawia, że jest to 
miejsce o wysokim potencjale handlowo – usługowym.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowo – usługowy o powierzchni 224 m2, z czego sala 
sprzedaży zajmuje 215 m2. Lokal w całości zlokalizowany na 1 piętrze, 
doskonale wyeksponowany dzięki dużym, przeszklonym witrynom 
wystawowym na całej swej długości.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 
3-miesięcznego czynszu oraz pokrywa koszty mediów.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

tel.: 601 313 205
b i u r o @ g r u p a a p o g e u m . p l
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Maciej Zackiewicz
Dyrektor Operacyjny

KONTAKT
tel:603 110 151
maciej.zackiewicz
@grupaapogeum.pl

Andżelika Kaczmarek
Specjalista ds. Operacyjnych 
i Marketingu

KONTAKT
tel: 609 005 501
andzelika.kaczmarek
@grupaapogeum.pl

Katarzyna Sidorczuk
Specjalista ds. Najmu

KONTAKT
tel: 601 313 205
katarzyna.sidorczuk
@grupaapogeum.pl 

Konrad Sipiera
Property Manager

KONTAKT
tel: 665 495 501
konrad.sipiera
@grupaapogeum.pl 

Apogeum Real Estate

BIURO SPÓŁKI:
Apogeum Real Estate Sp. z o.o.
ul. Korotyńskiego 23 lok. 66
02-123 Warszawa
tel. (+48) 609 00 55 01
www.apogeumrealestate.com
biuro@grupaapogeum.pl

BIURA REGIONALNE:
Lublin
Budynek DT Sezam
Krakowskie Przedmieście 40
20-950 Lublin

Opole
Budynek DT Ziemowit
Krakowska 45/47
45-951 Opole

DORADZTWO
• Opracowujemy koncepcje, analizy finansowe i studia wykonalności projektów deweloperskich i inwestycyjnych.
• Mamy bogate doświadczenie w wykonaniu wieloaspektowych badań typu „due diligence” nieruchomości 

gruntowych i komercyjnych.

KOMERCJALIZACJA
• Reprezentujemy najemców w poszukiwaniu lokalizacji.
• Doradzamy wynajmującym w procesie komercjalizacji obiektów.
• Dysponujemy bogatą ofertą powierzchni handlowych, biurowych i logistycznych na wynajem.

TRANSAKCJE
• Przeprowadzamy transakcje dotyczące terenów inwestycyjnych, nieruchomości handlowych, biurowych, 

przemysłowych i logistycznych.
• Poszukujemy inwestorów kapitałowych do współinwestycji w najlepsze nieruchomości komercyjne w Polsce.
• Posiadamy w sprzedaży liczne atrakcyjne nieruchomości komercyjne.

ZARZĄDZANIE
• Zarządzamy różnego typu obiektami komercyjnymi.
• Optymalizujemy i podnosimy wartość nieruchomości oraz portfeli inwestycyjnych.
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