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Szanowni Państwo,

mam przyjemność oddać w Państwa ręce nową 
edycję katalogu, przedstawiającego nierucho
mości komercyjne obsługiwane przez Apogeum 
Real Estate. 

Najnowsze wydanie katalogu zawiera zarówno nieruchomości in
westycyjne różnych typów oferowane na sprzedaż, jak również lo
kale handlowousługowe i inne obiekty przeznaczo ne na wynajem. 

W ostatnim okresie, dzięki wielu udanym transakcjom, dynamicz
nie wzrasta grupa naszych zadowolonych Klientów oraz nierucho
mości, które powierzają naszym usługom. Obserwujemy również 
wzrost szybkości zawieranych transakcji w trakcie analiz rynkowych. 
Wobec powyższego, na łamach niniejszego katalogu zdecydowa
liśmy się przedstawić Państwu jedynie wybrane nieruchomości, 
spośród znajdujących się aktualnie w naszej ofercie. Zapraszamy 
do kontaktu z naszym biurem oraz wskazanymi osobami kontakto
wymi, w celu zapoznania z naszą pełną ofertą.

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie  pozwoli Państwu znaleźć 
interesujące nieruchomości oraz zachęci do kontaktu z naszym 
zespołem.

Pozostaję z nadzieją na udaną współpracę.

Maciej Zackiewicz
Prezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny
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O Firmie 

BIURO SPÓŁKI:
 ul. Korotyńskiego 23 lok. 66

02123 Warszawa
 (+48) 609 005 501
 ApogeumRealEstate.com
 biuro@GrupaApogeum.pl

BIURA REGIONALNE:
 Budynek DT Sezam

ul. Krakowskie Przedmieście 40
20950 Lublin

 Budynek DT Ziemowit
ul. Krakowska 45/47
45951 Opole

APOGEUM REAL ESTATE SP. Z O.O. jest podmiotem działającym w sektorze nieruchomości komer
cyjnych, stworzonym dla optymalizacji warunków użytkowania oraz podnoszenia wartości nierucho
mości. Budujemy trwałe relacje z klientami, oparte na wysokiej jakości świadczonych usług, ścisłej 
współpracy i zaufaniu. 

DORADZTWO
 Opracowujemy koncepcje, analizy finansowe i studia wykonalności projektów deweloperskich 

i inwestycyjnych.
 Mamy bogate doświadczenie w wykonaniu wieloaspektowych badań typu „due diligence” nieru

chomości 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, biuro

wych, przemysłowych i logistycznych.
 Poszukujemy inwestorów kapitałowych do współinwestycji w najlepsze nieruchomości komercyjne 

w Polsce.
 Posiadamy w sprzedaży atrakcyjne nieruchomości komercyjne.

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

Apogeum Real Estate Sp. z o.o. należy do grupy firm, działających od 2006 roku pod nazwą  
APOGEUM, które oferują usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości i budownictwa.

Grupa Apogeum stale powiększa zakres świadczonych usług. Oferujemy między innymi: komplekso
wą obsługę rynku nieruchomości, bezpośrednie inwestycje własne na rynku nieruchomości i spółek, 
doradztwo inwestycyjne, projektowanie kubaturowe i drogowe, pełną obsługę zagadnień związanych 
z geologią, geotechniką, hydrogeologią i gruntami budowlanymi, doradztwo energetyczne. 

Więcej informacji o firmie znajdą Państwo na stronie GrupaApogeum.pl.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

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

DO WYNAJĘCIA: BYTOM, ul. Dworcowa 32

OCZEKIWANY CZYNSZ:
16 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowy.

OPIS LOKALIZACJI:
Ulica Dworcowa jest deptakiem, główną ulicą handlową śródmieścia 
Bytomia, łączącą Dworzec Główny (PKP) z centrum handlowym Agora. 
Duże natężenie ruchu pieszego sprawia, że jest to miejsce o wysokim 
potencjale handlowousługowym. W najbliższym sąsiedztwie liczne 
sklepy i restauracje. W odległości 10 minutowego spaceru Urząd Miej
ski oraz pozostałe główne punkty miasta. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowo–usługowy o ustawnym kształcie, usytuowany na par
terze. Doskonale wyeksponowany dzięki dużym, przeszklonym witry
nom wystawowym. Lokal wykończony w wysokim standardzie. Możli
wość dowolnej aran żacji wnętrza. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji. Najemca pokrywa 
koszty mediów i opłat formalnoprawnych. Istnieje możliwość nabycia 
lokalu.

POWIERZCHNIA: 
247,5 m2
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

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

DO WYNAJĘCIA: CIECHANÓW, ul. Wojska Polskiego 61

OCZEKIWANY CZYNSZ: 
Przedstawiany na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI: 
Park handlowy „Łydynia” (w trakcie komercjalizacji).

OPIS LOKALIZACJI: 
Nieruchomość znajduje się w odległości ok. kilometra od centrum 
Ciechanowa. Znajduje się przy obwodnicy miasta przy rondzie, przez 
które prowadzi jedna z głównych dróg przelotowych z Warszawy na 
Mazury. Zapewniona doskonała ekspozycja. Przedmiotowe rondo 
charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu kołowego, który 
wynosi ok. 10 000 pojazdów na dobę. W bezpośrednim sąsiedztwie 
planowane jest utworzenie jednostki obrony terytorialnej. W rejo
nie dominuje zabudowa mieszkaniowa, jedno i wielorodzinna. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Działka jest objęta decyzją o warunkach zabudowy. Obecnie trwa ko
mercjalizacja obiektu i negocjacje z kluczowymi operatorami siecio
wymi. Projekt budowlany umożliwiający wykonanie budynków, pylo
nu reklamowego oraz miejsc parkingowych w trakcie procedowania. 
Konstrukcja obiektu umożliwia dowolny podział oraz aranżację po
wierzchni najmu. 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji oraz pokrywania 
kosztów mediów.

POWIERZCHNIA: 
1 970 m2 (lokale od 60 m2)
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OCZEKIWANY CZYNSZ:
10 000 PLN netto

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

OPIS LOKALIZACJI:
Centralny punkt Cieszyna. Sąsiedztwo ratusza miejskiego, licznych za
bytków oraz zabudowy o charakterze klasycznego centrum miejskiego 
z doskonalne funkcjonującymi ulicami handlowymi i silnym zapleczem 
mieszkaniowym. Cieszyńskie Stare Miasto jest unikatowym komplek
sem zabytkowym, który odwiedzany jest przez bardzo dużą liczbę tu
rystów. Rynek Starego Miasta stanowi zwieńczenie ciągu komunika
cyjnego typowej ulicy handlowej o dużym natężeniu ruchu pieszego.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal znajduje się w reprezentacyjnej kamienicy na Rynku w Cieszy nie, 
w której niedawno zostały wyprzedane wszystkie lokale mieszkalne. 
Kamienica jest jedną z wizytówek miasta. Obecnie parter budynku 
pełni funkcję handlowousługową. Lokal charakteryzuje się doskonałą 
ekspozycją, posiada szerokie, dobrze widoczne witryny. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Oprócz czynszu wnoszona jest opłata serwisowa (ok. 2 100 PLN) za
wierająca koszty wspólne, zaliczki na wodę i ogrzewanie lokalu. Wy
magana jest 3miesięczna kaucja. Najemca zawiera umowę na dosta
wę energii elektrycznej bezpośrednio z zakładem energetycznym.

POWIERZCHNIA: 
259 m2

DO WYNAJĘCIA: CIESZYN, ul. Rynek 20

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

DO WYNAJĘCIA: JABŁONNA, Rondo Poniatowskiego, DK nr 61

OCZEKIWANY CZYNSZ:
Przedstawiany na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Pawilon handlowy w trakcie komercjalizacji.

OPIS LOKALIZACJI:
Gmina Jabłonna charakteryzuje się doskonałymi parametrami de
mograficznymi, które wynikają głównie z korzystnego położenia 
w Aglomeracji Warszawskiej. Jabłonna od strony północnozachod
niej bezpośrednio graniczy z Warszawą. Okolice planowanego obiek
tu handlowego cechuje wysokie natężenie ruchu kołowego, który 
jest jednym z najwyższych w Polsce i wynosi ok. 28 000 pojazdów na 
dobę. Znajdujące się w pobliżu liczne osiedla mieszkaniowe wpływa
ją na wysokie natężenie ruchu pieszego. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
W ramach prac projektowych planowana jest budowa budynku 
han dlowego lub handlowousługowego na działce o powierzch
ni 2 655 m2. Trwają również ustalenia w zakresie dopuszczalności 
(zgodnie z MPZP) lokalizacji stacji paliw z budynkiem handlowo
gastronomicznym. W obowiązującym MPZP działka oznaczona jest 
symbolem „U  teren zabudowy usług komercyjnych”.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji oraz pokrywania 
kosztów mediów.

POWIERZCHNIA: 
900 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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DO WYNAJĘCIA: KATOWICE, ul. Staromiejska 10

OCZEKIWANY CZYNSZ:
18 150 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze kamienicy.

OPIS LOKALIZACJI:
Ulica Staromiejska znajduje się w ścisłym centrum Katowic. W odle
głości do kilkuset metrów znajdują się liczne punkty handlowe, usłu
gowe, restauracje oraz urzędy miejskie, hotele, hostele i inne cha
rakterystyczne dla centrum dużego miasta działalności. W pobliżu 
znajdują się m.in. Dworzec Główny (PKP), Teatr Śląski, Uniwersytet 
Śląski, centra handlowe. Duże natężenie ruchu pieszego. Witryny bez
pośrednio przy ulicy. Niewątpliwie jest to miejsce o wysokim poten
cjale handlowousługowym. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Zlokalizowany na pasażu handlowym lokal handlowousługowy 
o ustawnym kształcie, doskonały m.in. na centrum medyczne. Usy
tuowany 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 stanowi zaplecze socjalne.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 3mie
sięcznego czynszu oraz pokrywania kosztów mediów.

POWIERZCHNIA: 
330 m2

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Zackiewicz
Dyrektor Operacyjny
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz@GrupaApogeum.pl

DO WYNAJĘCIA: KOSZALIN, ul. Krakusa i Wandy 34

OCZEKIWANY CZYNSZ:
Przedstawiany na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowy przystosowany pod sklep spożywczy.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość w centrum miasta, przy drodze krajowej nr 11, o dużym 
natężeniu ruchu kołowego. W odległości do 500 m znajdują się m.in. 
Galeria Kosmos, dwa Urzędy Pocztowe, dworzec PKP i PKS.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Całkowita powierzchnia handlowa wynosi 2 900 m2. Nowoczesny bu
dynek handlowy, dostosowany pod gastronomię, handel, usługi. Do
godny wjazd. Nieruchomość obsługiwana jest przez par king podziem
ny oraz nadziemny. 
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji oraz pokrywania 
kosztów mediów. Istnieje możliwość nabycia całości budynków lub 
tylko przedmiotowego lokalu.

POWIERZCHNIA: 
1 279,50 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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OCZEKIWANY CZYNSZ:
3 375 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze śródmiejskiego budynku biurowohandlowego.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość znajduje się w centrum miasta, przy głównym ciągu ko
munikacyjnym Koszalina, w bezpośredniej bliskości dworca PKP i PKS. 
Ulica Zwycięstwa charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu piesze
go i samochodowego. W pobliżu, na przeciwległym rogu ul. Okrzei, 
znajduje się lokalne centrum handlowousługowe „Kosmos”.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal znajduje się na parterze czterokondygnacyjnego budynku biu
rowego, w ciągu lokali handlowousługowych. Elewacja po remoncie. 
Główne wejście do lokalu umieszczone jest od strony ul. Zwycięstwa. 
Lokal od frontu jest całkowicie prze szklony witrynami. Posiada dodat
kowe wejście od strony zaplecza. 

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

POWIERZCHNIA: 
75 m2

DO WYNAJĘCIA: KOSZALIN, ul. Zwycięstwa 7/9

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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DO WYNAJĘCIA: LUBLIN, ul. Krakowskie Przedmieście 40

OCZEKIWANY CZYNSZ:
2 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze śródmiejskiego Domu Towarowego.

OPIS LOKALIZACJI: 
Nieruchomość usytuowana przy głównej ulicy centrum Lublina, przy 
zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Kapucyńskiej. W rejonie znajdu
ją 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 ok. 400 metrów znajduje się wejście na teren Starego 
Miasta.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Powierzchnia o metrażu 50 m2 znajduje się na parterze budynku 
Domu Towarowego Sezam. W podziemiach budynku mieści się jeden 
z najmodniejszych klubów miasta. Idealna lokalizacja na stoisko han
dlowe lub handlowousługowe.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 3mie
sięcznego czynszu oraz pokrywania kosztów mediów.

POWIERZCHNIA: 
50 m2

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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DO WYNAJĘCIA: LUBLIN, ul. Krakowskie Przedmieście 40

OCZEKIWANY CZYNSZ:
5 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na 2. piętrze śródmiejskiego Domu Towarowego.

OPIS LOKALIZACJI: 
Nieruchomość usytuowana przy głównej ulicy centrum Lublina, przy 
zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Kapucyńskiej. W rejonie znajdu
ją 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 ok. 400 metrów znajduje się wejście na teren Starego 
Miasta. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Powierzchnia handlowousługowa o wielkości 234 m2 na 2. piętrze 
budynku handlowousługowego. Elastyczne możliwości aranżacyjne. 
Doskonały lokal na szkołę tańca, klub fitness, szkołę językową, duży 
sklep czy innego typu działalności. W podziemiach budynku mieści się 
jeden z najmodniejszych klubów miasta.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 3mie
sięcznego czynszu oraz pokrywania kosztów mediów.

POWIERZCHNIA: 
234 m2

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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DO WYNAJĘCIA: OLSZTYN, Stare Miasto 17 A

OCZEKIWANY CZYNSZ:
3 999 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal na poziomie 1 i na półpiętrze w kamienicy.

OPIS LOKALIZACJI:
Kamienica otoczona jest głównie budynkami zabytkowymi. Znajduje 
się w centralnej części Olsztyna, w rejonie Starego Miasta. W okolicy 
m.in. Stary Ratusz, bazylika, zamek, kawiarnie. Narożne usytuowanie 
lokalu charakteryzuje się doskonałą widocznością. W bezpośrednim 
otoczeniu duże natężenie ruchu pieszego. Idealna lokalizacja dla pro
wadzenia działalności usługowej, handlowej lub gastronomicznej.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal o powierzchni 166 m2 na parterze oraz na półpiętrze w kamieni
cy, z wejściem od ulicy Kołłątaja. Schody prowadzą na antresolę, któ
ra jest podstawowym poziomem lokalu. Pomieszczenia wykończone 
są w bardzo dobrym standardzie. Możliwość przystosowania lokalu 
pod działalność gastronomiczną oraz dowolnej aranżacji powierzchni 
przez najemcę. Bardzo dobra ekspozycja lokalu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca pokrywa wszelkie koszty eksploatacyjne (media) oraz koszt 
podatku od nieruchomości, użytkowania wieczystego, ubezpieczenia 
od zdarzeń losowych. Najemca będzie zobowiązany do wniesienia ka
ucji w wysokości 1miesięcznego czynszu.

POWIERZCHNIA: 
166 m2

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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OCZEKIWANY CZYNSZ:
15 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal biurowy na 2. piętrze.

OPIS LOKALIZACJI:
3piętrowy budynek usytuowany w ciągu zabytkowej zabudowy sze
regowej, przy głównym deptaku w ścisłym centrum Opola. W rejonie 
znajdują się liczne urzędy, gmachy reprezentacyjne i użyteczności pu
blicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie atrakcje turystyczne oraz liczne 
obiekty handlowe o charakterze typowym dla handlu śródmiejskiego. 
W budynku mieszczą się podmioty handlowe i usługowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Otwarta powierzchnia o wielkości 580 m2 na 2. piętrze, doskonała na 
biuro, klub fitness, szkołę tańca, etc. Elastyczne możliwości aranżacji, 
możliwość wykonania odrębnego wejścia z poziomu ulicy. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 3mie
sięcznego czynszu oraz pokrywania kosztów mediów.

POWIERZCHNIA: 
580 m2

DO WYNAJĘCIA: OPOLE, ul. Krakowska 45/47

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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DO WYNAJĘCIA: OPOLE, ul. Krakowska 45/47

OCZEKIWANY CZYNSZ:
10 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowy na 1. piętrze śródmiejskiego Domu Towarowego.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość usytuowana przy głównym deptaku w ścisłym centrum 
Opola. Jest to 3piętrowy budynek w ciągu zabytkowej zabudowy sze
regowej. W rejonie znajdują się liczne urzędy, gmachy reprezentacyj
ne 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 ję
zyków obcych).

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal o powierzchni 353 m2 z opcją powiększenia nawet do 707 m2. 
Elastyczne możliwości aranżacji. W ramach czynszu możliwość zago
spodarowania części witryny na parterze od ul. Damrota, zamonto
wania baneru reklamowego na elewacji frontowej oraz dodatkowych 
oznaczeń kierunkowych na częściach wspólnych nieruchomości. Przed 
budynkiem znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 3mie
sięcznego czynszu oraz pokrywania kosztów mediów.

POWIERZCHNIA: 
353 m2

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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DO WYNAJĘCIA: OPOLE, ul. Krakowska 45/47

OCZEKIWANY CZYNSZ:
30 PLN netto/m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal biurowy na 3. piętrze śródmiejskiego Domu Towarowego.

OPIS LOKALIZACJI:
3piętrowy budynek usytuowany w ciągu zabytkowej zabudowy sze
regowej, przy głównym deptaku w ścisłym centrum Opola. W rejonie 
znajdują się liczne urzędy, gmachy reprezentacyjne i użyteczności pu
blicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie atrakcje turystyczne oraz liczne 
obiekty handlowe o charakterze typowym dla handlu śródmiejskiego. 
W budynku mieszczą się podmioty handlowe i usługowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokale biurowe o powierzchni od 15 m2 do 423 m2 na 3. piętrze budyn
ku. Większe powierzchnie doskonałe na biura typu open space. Ela
styczne możliwości aranżacji dla każdej z powierzchni.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 3mie
sięcznego czynszu oraz pokrywania kosztów mediów.

POWIERZCHNIA: 
Od 15 m2 do 423 m2

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

DO WYNAJĘCIA: PILAWA k. Piaseczna, ul. Klonowa 1

OCZEKIWANY CZYNSZ:
Przedstawiany na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Pawilon handlowy w trakcie komercjalizacji.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość zlokalizowana przy ruchliwej trasie, przy skrzyżowaniu 
dróg nr 873 oraz 79. Pla nowana przebudowa skrzyżowania na rondo, 
co poprawi dojazd do nieruchomości oraz widoczność działki. W są
siedztwie liczne domy jednorodzinne.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Planowana budowa nieruchomości o charakterze handlowousługo
wym, której powierzchnia użytkowa będzie wynosiła ok. 360 m2. Nie
ruchomość będzie posadowiona na działce o powierzch ni 1 392 m2. 
Przed budynkiem zaplanowane miejsca parkingowe dla klientów. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji oraz pokrywania 
kosztów mediów.

POWIERZCHNIA: 
360 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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CENA OFERTOWA:
6 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w pawilonach handlowych.

OPIS LOKALIZACJI:
Pawilony położone są w rejonie skrzyżowania ulicy Działkowej i Al. Woj
ska Polskiego będącej główną ulicą miasta.  W rejonie nieruchomości 
występuje zwarta zabudowa licznych wielorodzinnych osiedli mieszka
niowych. Ze względu na niedalekie położenie kompleksu stawów He
lenowskich okolica postrzegana jest jako jeden z najatrakcyjniejszych 
kierunków rozbudowy mieszkaniowej Pruszkowa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal w dobrym stanie technicznym (sufity podwieszane, kafelki na 
posadzce, rolety antywłamaniowe w witrynach, armatura łazienko
wa). Dostępne wszystkie media. Kształt wielokątny. Możliwość zmiany 
podziałów wewnętrznych oraz dowolnej aranżacji wnętrza. 

DODATKOWE INFORMACJE:
W zależności od potrzeb możliwość instalacji banerów reklamowych 
na dachu lub ścianach budynku, w drodze odrębnych uzgodnień.

POWIERZCHNIA: 
260 m2

DO WYNAJĘCIA: PRUSZKÓW, ul. Działkowa

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

TRANSAKCJA MA CHARAKTER POUFNY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOSTĘPNE PO ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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OCZEKIWANY CZYNSZ:
20 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w budynku mieszkalnousługowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal usytuowany jest na parterze budynku w centrum Szczecina, bli
sko Starego Miasta, naprzeciwko popularnej Galerii Kaskada. Bardzo 
dobra lokalizacja przy węźle komunikacyjnym generuje w bezpośred
nim otoczeniu ogromny ruch, zarówno pieszy, jak również drogowy. 
W okolicy znajdują się liczne budynki mieszkalne, duża liczba urzędów 
oraz budynków użyteczności publicznej. W pobliżu wiele punktów 
handlowych oraz usługowych. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Usytuowany na parterze lokal handlowousługowy, posiada duże wi
tryny oraz dwa oddzielne wejścia od Placu Żołnierza Polskiego. Dosko
nały na oddział banku, sklep, aptekę, gabinet, poradnię i inne działal
ności.  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 pokrywania kosz
tów mediów.

POWIERZCHNIA: 
92 m2

DO WYNAJĘCIA: SZCZECIN, Plac Żołnierza Polskiego 11A

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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OCZEKIWANY CZYNSZ:
7 500 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze budynku apartamentowego.

OPIS LOKALIZACJI:
Skrzyżowanie ulic Karolkowej i Jaktorowskiej charakteryzuje się bardzo 
dużym natężeniem ruchu zarówno pieszego jak i kołowego. W bezpo
średnim sąsiedztwie znajdują się liczne inwestycje mieszkaniowe oraz 
biurowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowousługowy z pięcioma witrynami wychodzącymi na 
skrzyżowanie ulic Karolkowej i Jaktorowskiej. Narożne usytuowanie 
lokalu zapewnia bardzo dobrą widoczność.  

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

POWIERZCHNIA: 
91 m2

DO WYNAJĘCIA: WARSZAWA, ul. Jaktorowska 8

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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OCZEKIWANY CZYNSZ:
Przedstawiany na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal w galerii handlowej „Targowa”.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal posiada dwa niezależne wejścia, od strony galerii oraz ulicy  Tar
gowej, z bardzo dużym natężeniem ruchu pieszego i kołowego. Do
skonałą ekspozycję zapewniają duże witryny. Galeria pełni funkcję lo
kalnego centrum handlowousługowego. W okolicy znajdują się liczne 
osiedla mieszkaniowe oraz punkty usługowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal jest w pełni wykończony i zaadaptowany na potrzeby handlu 
detalicznego. Klimatyzowana sala sprzedaży o powierzchni ok. 351 m2. 
Pozostałą część powierzchni zajmuje zaplecze techniczne, gospodar
cze, socjalne i część magazynowa.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 3mie
sięcznego czynszu oraz pokrywania kosztów mediów.

POWIERZCHNIA: 
470 m2

DO WYNAJĘCIA: WARSZAWA, ul. Targowa 33

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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DO WYNAJĘCIA: WARSZAWA, ul. Światowida 41

OCZEKIWANY CZYNSZ:
10 EURO netto/m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Powierzchnia na 1. piętrze w budynku handlowousługowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Centrum handlowousługowe znajduje się w centralnej części Tar
chomina, przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych dzielnicy, 
bezpośrednio obok przystanku autobusowego. Ulica Światowida cha
rakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pieszego i samochodowego. 
Wzdłuż ulicy przebiega linia tramwajowa oraz ścieżka rowerowa. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Dwukondygnacyjny budynek handlowousługowy z ciągiem lokali, 
powstał jako element rozbudowy dobrze prosperującego centrum 
handlowousługowego. Istnieje możliwość dowolnej aranżacji loka
lu. W budynku znajduje się najlepsza z możliwych widoczność witryn 
od ulicy Światowida. Dodatkowym atutem jest duża ilość ogólnodo
stępnych, bezpłatnych miejsc postojowych przed budynkiem. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca będzie zobowiązany do płatności za zużycie energii elek
trycznej i wody na podstawie refaktury oraz wnoszenia zaliczki na 
poczet opłat eksploatacyjnych. Wymagana jest wpłata kaucji w wyso
kości 3miesięcznych kosztów brutto (czynsz + opłata eksploatacyjna). 

POWIERZCHNIA: 
161 m2

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Janowski
Specjalista ds. Najmu
 601 313 205
 Maciej.Janowski@GrupaApogeum.pl

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Park logistyczny.

OPIS LOKALIZACJI:
Park logistyczny w Czeladzi ulokowany jest 10 kilometrów od centrum 
Katowic. Posiada bezpośredni dostęp do międzynarodowej drogi E75. 
Doskonała lokalizacja zapewnia także dostęp do głównej trasy E40 od 
strony północnej i do autostrady A4, ulokowanej zaledwie 12 minut 
drogi na południe. Nieduża przestrzeń dzieląca Czeladź z południo
wymi granicami kraju, ułatwia współpracę międzynarodową polskich 
przedsiębiorstw z czeskimi i słowackimi firmami.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Trzy nowoczesne budynki magazynowe. 

STRUKTURA NAJMU:
Budynki w pełni  wynajęte renomowanym firmom. Umowy najmu na 
czas określony bez możliwości skrócenia okresów najmu. Począwszy 
od stycznia 2017 r. średni okres najmu to 3 lata.

DODATKOWE INFORMACJE:
Stopa zwrotu z inwestycji wynosi ok. 10%.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Zackiewicz
Dyrektor Operacyjny
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz@GrupaApogeum.pl

POWIERZCHNIA: 
30 776 m2

NA SPRZEDAŻ: CZELADŹ 

PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOSTĘPNE PO ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

NA SPRZEDAŻ: ELBLĄG, ul. 1 Maja 37

CENA OFERTOWA:
3 100 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal z najemcą.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość w centrum miasta. Ulica łącząca dwa główne place 
miejskie. Sąsiedztwo licznych urzędów, infrastruktury miejskiej. W po
bliżu liczne przystanki komunikacji miejskiej.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal w parterze budynku mieszkalnego. Doskonałą widoczność za
pewniają duże, przeszklone witryny. Lokal po generalnym remoncie: 
wysoka jakość wykończenia wnętrza.
 
STRUKTURA NAJMU:
Lokal wynajęty przez bank na umowę długoterminową.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Stopa zwrotu z inwestycji wynosi powyżej 10%.

POWIERZCHNIA: 
208 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

NA SPRZEDAŻ: GRODZISK MAZ., ul. Sienkiewicza 26

CENA OFERTOWA:
600 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal na parterze w pawilonie handlowym.

OPIS LOKALIZACJI:
Centrum miasta, główna ulica Grodziska Mazowieckiego. Wjazd od 
strony drogi wojewódzkiej odbywa się wygodnym, wyodrębnionym 
pasem do skrętu. W okolicy liczne osiedla mieszkaniowe domów 
jedno i wielorodzinnych. W odległości dziesięciominutowego space
ru Urząd Miejski, Dworzec PKP, PKS, WKD oraz wszystkie pozostałe 
główne punkty miasta.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Doskonała widoczność witryny od strony głównej ulicy o bardzo wyso
kim natężeniu ruchu kołowego i pieszego. Narożna działka z pawilona
mi. Powierzchnia 75 m2 znajduje się na parterze budynku.

STRUKTURA NAJMU:
Lokal wynajęty na umowę długoterminową przez sieć Żabka.

POWIERZCHNIA: 
75 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

NA SPRZEDAŻ: GRUDZIĄDZ, ul. Kulerskiego

CENA OFERTOWA:
750 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka pod zabudowę komercyjną.

OPIS LOKALIZACJI:
Działka na osiedlu mieszkaniowym w otoczeniu 4piętrowych bloków.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Działka objęta MPZP. 

STRUKTURA NAJMU:
Opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania działki pawilo
nem o powierzchni ok. 600 m2.

POWIERZCHNIA: 
1 442 m2

PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOSTĘPNE PO ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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CENA OFERTOWA:
1 250 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowousługowy.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal usytuowany na parterze nowego budynku wielorodzinnego. 
Duże, nowoczesne witryny wystawowe z dwóch stron (lokal narożni
kowy, doskonale wyeksponowany). W najbliższej okolicy stacja PKP, 
Starostwo Powiatowe, Uniwersytet Ekonomiczny oraz wiele bloków 
mieszkalnych.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal został wykończony przez najemcę w wysokim standardzie. Do 
lokalu przynależą trzy miejsca parkingowe. 

STRUKTURA NAJMU:
Umowa najmu zawarta z najemcą z branży spożywczej (sieć sklepów 
Dino) na okres 15 lat.

DODATKOWE INFORMACJE:
Atrakcyjna stopa zwrotu z inwestycji.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

POWIERZCHNIA: 
340,61 m2

NA SPRZEDAŻ: JELENIA GÓRA, ul. 1 Maja 76/1F

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Projekt centrum handlowego w trakcie komercjalizacji.

OPIS LOKALIZACJI:
Jedna z głównych ulic centrum miasta. Otoczenie charakteryzuje się 
wysokim natężeniem ruchu pieszego oraz kołowego.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Istniejący plan miejscowy umożliwia lokalizację handlowego parteru 
oraz 1. piętra dla typowego handlu highstreet. Na wyższych kon
dygnacjach dopuszczona lokalizacja dowolnego typu użytkowania, 
z możliwością stworzenia atrakcyjnego połączenia biur czy mieszkań 
wraz z parkingiem podziemnym.

DODATKOWE INFORMACJE:
Proces komercjalizacji w toku.  Zainteresowanie sieci spożywczych 
oraz większości detalicznych operatorów.

POWIERZCHNIA: 
23 500 m2 GLA

NA SPRZEDAŻ: LUBLIN, Centrum

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Zackiewicz
Dyrektor Operacyjny
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz@GrupaApogeum.pl

PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOSTĘPNE PO ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Zackiewicz
Dyrektor Operacyjny
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz@GrupaApogeum.pl

NA SPRZEDAŻ: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

CENA OFERTOWA:
7 800 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Park handlowy.
 
OPIS LOKALIZACJI:
Park handlowy położony w samym centrum miasta przy drogach 
o bardzo dużym natężeniu ruchu.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Operatorem spożywczym jest sieć Tesco. Dobra widoczność, ruchli
wy punkt. W okolicy urzędy i typowa infrastruktura miejska. Klasyczny 
układ obiektu typu retailpark z dominującym najemcą spożywczym. 
Rok budowy: 2001. 

DODATKOWE INFORMACJE:           
Duży, łatwo dostępny parking. Potencjalna możliwość wykupienia są
siednich działek od innych podmiotów: ok. 8 000 m2. 

POWIERZCHNIA: 
1 588 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

NA SPRZEDAŻ: PŁOCK

CENA OFERTOWA:
1 100 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Wynajęty budynek handlowousługowy.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość zlokalizowana w centrum Płocka, w otoczeniu budyn
ków mieszkalnousługowych.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Budynek biurowousługowy, trzy kondygnacje nadziemne.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemcami budynku są: bank (parter), wydawnictwo prasowe 
(1. piętro oraz poziom 1), prywatna firma (2. piętro). Stabilni na
jemcy lokali – podpisane umowy długoterminowe. Atrakcyjna sto
pa zwrotu z inwestycji.

POWIERZCHNIA: 
432 m2

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

PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOSTĘPNE PO ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

NA SPRZEDAŻ: POLKOWICE, ul. Rynek 27

CENA OFERTOWA:
790 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Wynajęty lokal handlowy.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal handlowousługowy usytuowany bezpośrednio na płycie rynku. 
W bezpośrednim sąsiedztwie Urząd Gminy, ZUS, Burmistrz, w bliskim 
sąsiedztwie sklepy sieciowe, banki.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Doskonale widoczny, narożny lokal z dużymi witrynami wystawowymi 
z dwóch stron. Wykończony w wysokim standardzie przez najemcę 
(m.in. klimatyzacja). 

STRUKTURA NAJMU:
Umowa najmu zawarta z firmą Małpka S.A. na okres 5 lat.

DODATKOWE INFORMACJE:
Atrakcyjna stopa zwrotu z inwestycji.

POWIERZCHNIA: 
213,7 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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NA SPRZEDAŻ: PRUSZKÓW, ul. Wesoła 3

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

CENA OFERTOWA:
490 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka z wydanymi warunkami zabudowy.

OPIS LOKALIZACJI:
Pruszków, dzielnica Żbików, róg ulicy Wesołej i 3go Maja. W okolicy 
znajdują się: przedszkole, szkoła podstawowa, przychodnia lekarska, 
szpital, apteka, targowisko miejskie, sklepy.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Informacje o warunkach zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielo
rodzinna i usługowa, możliwa powierzchnia zabudowy: 35%, maksy
malna wysokość budynku: 11,5 m. Wjazd na działkę od ulicy Wesołej 
i 3go Maja. Na froncie działki przewidziany lokal handlowousługowy 
o powierzchni 360 m2.

POWIERZCHNIA: 
1 035 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

NA SPRZEDAŻ: RADOM, ul. Grzybowska 4/6

CENA OFERTOWA:
1 400 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Budynek biurowy z wyodrębnionymi lokalami.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość mieści się w dzielnicy Nad Potokiem, w centralnej 
części Radomia. W najbliższym otoczeniu znajdują się budynki miesz
kalne wielorodzinne oraz usługowe.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Budynek administracyjnobiurowy, 4kondygnacyjny. Pierwsze 3 kon
dygnacje stanowią obecnie pomieszczenia Sądu, na ostatniej kondy
gnacji znajdują się pomieszczenia biurowe. Przed nieruchomością do
stępny jest parking.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Nieruchomość wynajęta przez Sąd Rejonowy w Radomiu.

POWIERZCHNIA: 
1 650 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

NA SPRZEDAŻ: SZCZECIN, ul. Grabowa 1/U1

CENA OFERTOWA:
530 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowousługowy.

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal usytuowany na parterze budynku, w centrum nowego, dużego 
osiedla mieszkaniowego. Bezpośrednio przy jednej z głównych dróg 
pomiędzy prawobrzeżem a lewobrzeżem Szczecina (lokal doskonale 
widoczny z ulicy, z bezpośrednim wjazdem oraz parkingiem przed 
lokalem).

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal wykończony przez najemcę w wysokim standardzie. Duże, prze
szklone witryny wystawowe, nowoczesne oświetlenie, klimatyzacja.

POWIERZCHNIA: 
107,87 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, Centrum

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal z najemcją  Żabka.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość w centrum miasta, w otoczeniu osiedli mieszkanio
wych. Doskonałe połączenie komunikacyjne z innymi dzielnicami 
miasta. Doskonała widoczność witryny od strony głównej ulicy 
o bardzo wysokim natężeniu ruchu kołowego i pieszego.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal wykończony przez najemcę w wysokim standardzie. Przeszklone 
witryny wystawowe, nowoczesne oświetlenie, klimatyzacja.

STRUKTURA NAJMU:
Lokal w całości wynajęty przez sieć Żabka.

POWIERZCHNIA: 
86 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Zackiewicz
Dyrektor Operacyjny
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz@GrupaApogeum.pl

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, Mokotów

CENA OFERTOWA:
1 100 000 PLN

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal z najemcą.

OPIS LOKALIZACJI:
Do sprzedania lokal wynajęty przez sieć Żabka w doskonałej lokalizacji 
na Mokotowie.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Do lokalu przynależne 2 miejsca postojowe w garażu podziemnym.

STRUKTURA NAJMU:
Żabka jest już po okresie możliwości wypowiedzenia umowy.

POWIERZCHNIA: 
83 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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PROCES SPRZEDAŻY MA CHARAKTER POUFNY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOSTĘPNE PO ZŁOŻENIU ZOBOWIĄZANIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Maciej Zackiewicz
Dyrektor Operacyjny
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz@GrupaApogeum.pl

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, Służewiec Przemysłowy

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka pod zabudowę biurową.

OPIS LOKALIZACJI:
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na warszawskim Służewcu 
Przemysłowym.  W pobliżu przystanki tramwajowe i autobusowe. Do
skonała ekspozycja od strony trasy o dużym natężęniu ruchu.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Nieruchomość jest planistycznie gotowa do szybkiej budowy budynku 
biurowego. Prostokątny kształt działki. Uchwalony MPZP pozwalający 
na budowę budynku biurowego o powierzchni ok. 21 ooo m2 GLA.

DODATKOWE INFORMACJE:
Tytuł do nieruchomości: użytkowanie wieczyste.

POWIERZCHNIA: 
9 517 m2

Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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CENA OFERTOWA:
1 400 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Żabka.

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość w centrum miasta, w otoczeniu osiedli mieszkanio
wych. Doskonałe połączenie komunikacyjne z innymi dzielnicami 
miasta.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Miejsca parkingowe bezpośrednio przed lokalem.

STRUKTURA NAJMU:
Lokal w całości wynajęty przez sieć Żabka.

DODATKOWE INFORMACJE:
Atrakcyjna stopa zwrotu z inwestycji.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Konrad Sipiera
Property and Transaction Manager
 (+48) 665 495 501
 Konrad.Sipiera@GrupaApogeum.pl

POWIERZCHNIA: 
103 m2

NA SPRZEDAŻ: WROCŁAW, Centrum 

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