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Szanowni Państwo,

mam przyjemność oddać w Państwa ręce kolejną edycję kata-
logu, prezentującego nieruchomości komercyjne obsługiwane 
przez Grupę Apogeum. 

Niniejsza część katalogu prezentuje wybrane nieruchomości 
przeznaczone na sprzedaż. Na kolejnych stronach znajdą Pań-
stwo lokale i budynki handlowo-usługowe, kamienice, działki 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, biurową lub 
usługową, parki handlowe oraz nieruchomości biurowe.

W ramach Grupy Apogeum za obiekty i lokale przeznaczone na wynajem odpowiedzialna jest 
spółka Silver Arc Development and Leasing. Pojawienie się kolejnego wyspecjalizowanego 
podmiotu w naszej Grupie związane jest z rozwojem naszych usług i kompetencji oraz chęcią 
skutecznej realizacji potrzeb naszych klientów.

Zapraszam do kontaktu z naszym biurem i z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne nie-
ruchomości, w celu zapoznania się z pełną ofertą. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie 
pytania, wskażemy ofery i lokalizacje dostosowane do Państwa zapotrzebowania.

Naszym dotychczasowym Klientom dziękuję za zaufanie i owocną współpracę. Mam nadzieję, 
że niniejsze opracowanie pozwoli Państwu znaleźć interesujące okazje inwestycyjne. Pozosta-
ję z nadzieją na udaną współpracę.

       Maciej Zackiewicz
       Prezes Zarządu
       Dyrektor Operacyjny
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O FIRMIE

Apogeum Real Estate Sp. z o.o. działa w sektorze nieruchomości komer cyjnych i jest podmiotem 
stworzonym dla optymalizacji warunków użytkowania oraz podnoszenia wartości nierucho mości. Bu-
dujemy trwałe relacje z klientami, oparte na wysokiej jakości świadczonych usług, ścisłej współpracy 
i zaufaniu.

Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas nasi Klienci. Poniżej przedstawiamy przykładowe lokalizacje na-
szych aktualnych projektów nieruchomościowych.

Dla naszych klientów zarządzamy nieruchomościami, optymalizujemy i podnosimy wartość nierucho-
mości oraz portfeli inwestycyjnych.

W zakresie doradztwa opracowujemy koncepcje, analizy finansowe i studia wykonalności projektów 
dewelo perskich i inwestycyjnych. Mamy bogate doświadczenie w wykonaniu wieloaspektowych ba-
dań typu „due diligence” nieruchomości gruntowych i komercyjnych. 

Realizujemy kompleksowe procesy komercjalizacji, reprezentujemy najemców w poszukiwaniu lokali-
zacji oraz doradzamy wynajmują cym w procesie komercjalizacji obiektów. Dysponujemy bogatą ofer-
tą powierzchni handlowych, usługowych, biu rowych i logistycznych na wynajem. 

Przeprowadzamy transakcje dotyczące terenów inwestycyjnych, nieruchomości handlo wych, biuro-
wych, przemysłowych i logistycznych. 

Poszukujemy inwestorów kapitałowych do współin westycji w najlepsze nieruchomości komercyjne 
w Polsce. Posiadamy w sprzedaży atrakcyjne nieru chomości. 
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Maciej Zackiewicz
Dyrektor Operacyjny

 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz

@GrupaApogeum.pl

Paulina Sałasińska
Kierownik ds. Operacyjnych

 (+48) 609 005 501
 Paulina.Salasinska

@GrupaApogeum.pl

Katarzyna Duś 
Senior Leasing Director

 (+48) 603 110 102
 Katarzyna.Dus

@SilverArc.pl

Joanna Richter 
Head of Development and Leasing

 (+48) 603 110 228
 Joanna.Richter

@SilverArc.pl

Dane kontaktowe:

 ul. Korotyńskiego 23 lokoło 66
02-123 Warszawa

 biuro@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

Apogeum Real Estate Sp. z o.o., Silver Arc Development and Leasing Sp. z o.o., Apogeum Sp. z o.o., 
Apogeum Properties Sp. z o.o. oraz pracownia projektowa TRAKT współtworzą grupę firm, które dzia-
łają pod nazwą APOGEUM. Podmioty te świadczą usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości 
i budownictwa.

Oferujemy kompleksową obsługę rynku nieruchomości, bezpośrednie inwestycje własne na rynku 
nieruchomości i spółek, doradztwo inwestycyjne, doradztwo energetyczne, projektowanie kubatu-
rowe oraz drogowe, pełną obsługę zagadnień związanych z geologią, geotechniką, badaniami gruntu, 
hydrogeologią oraz doradztwo w zakresie gruntów budowlanych podczas wszystkich etapów procesu 
inwestycyjno-konstrukcyjnego. Więcej informacji o świadczonych przez nas usługach znajdą Państwo 
na naszej stronie GrupaApogeum.pl.

Zespół Grupy Apogeum tworzą specjaliści, posiadający szeroką wiedzę teoretyczną, popartą praktycz-
nym doświadczeniem. Stawiamy na wzajemną współpracę, co pozwala nam wieloaspektowo podcho-
dzić do obowiązków oraz świadczyć usługi kompleksowo. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami przedstawionymi w niniejszym katalogu. Zapraszamy do kon-
taktu z naszymi przedstawicielami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat współpracy 
oraz poszczególnych nieruchomości inwesty cyjnych.

Dariusz Fudali
Transaction Manager

 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl



Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.6

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Maciej Zackiewicz
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Park logistyczny znajduje się około 10 km od centrum Katowic, w pobliżu drogi E75. Doskonała lokalizacja 
zapewnia także dostęp do głównej trasy E40 oraz do autostrady A4. Nieduża przestrzeń dzieląca park lo-
gistyczny z południowymi granicami kraju ułatwia współpracę międzynarodową polskich przedsiębiorstw 
z czeskimi i słowackimi firmami. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Trzy nowoczesne budynki magazynowe o powierzchni 33 776 m2 GLA, znajdujące się na działce o po-
wierzchni 100 000 m2.

STRUKTURA NAJMU:
Budynki w pełni wynajęte renomowanym firmom. Umowy najmu zostały zawarte na czas określony.

DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące obiektu i umowy najmu podawane są po 
złożeniu zobowiązania o zachowaniu poufności.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Park logistyczny

POWIERZCHNIA: 
33 776 m2 GLA

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

NA SPRZEDAŻ: AGLOMERACJA ŚLĄSKA

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

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Kamienica

POWIERZCHNIA: 
1 200 m2

CENA OFERTOWA:
1 550 000 PLN netto

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość znajduje się w ścisłym centrum miasta, około 100 m od głównego wejścia do Centrum 
Handlowego Agora co sprawia, że jest to miejsce o wysokim potencjale handlowo-usługowym. Moderni-
zowana obecnie ulica Katowicka jest jedną z najlepszych lokalizacji w Bytomiu. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Piękna, zabytkowa kamienica o powierzchni całkowitej około 1 200 m2. Na sześciu kondygnacjach znajdują 
się: lokal użytkowy o pow. 222 m2, z dużymi witrynami, trzy kondygnacje po około 200 m2, w części użytko-
we poddasze o pow. około 200 m2, piwnica (po kapitalnym remoncie). Możliwe są różne opcje zaadapto-
wania kamienicy, między innymi jako aparthotel, biura, luksusowe mieszkania, hostel lub usługi medyczne. 

STRUKTURA NAJMU:
Lokal handlowo-usługowy, znajdujący się na parterze, jest przedmiotem długoterminowej umowy najmu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Pełna własność hipoteczna, własność gruntu, nieruchomość podzielona na dwie księgi wieczyste (dla lo-
kalu oraz pozostałej części), stan prawny w 100% uregulowany, brak jakichkolwiek obciążeń hipotecznych. 

NA SPRZEDAŻ: BYTOM, ul. Katowicka 1
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość mieści się w centrum Elbląga, przy ulicy łączącej dwa główne place miejskie. W najbliższym oto-
czeniu zlokalizowane są liczne urzędy, restauracje, szkoły, sąd oraz park. Bardzo dobry dostęp do przystanków 
komunikacji miejskiej. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal znajduje się w parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Doskonałą widoczność zapewniają 
duże, przeszklone witryny oraz posadowienie nieruchomości przy ruchliwej ulicy. W lokalu przeprowadza-
ny był generalny remont, do wykończenia wnętrza użyto wysokiej jakości materiałów.
 
STRUKTURA NAJMU:
Lokal wynajęty przez Deutsche Bank na umowę długoterminową.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Stopa zwrotu z inwestycji wynosi około 10%.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Wynajęty lokal handlowy

POWIERZCHNIA: 
208 m2

CENA OFERTOWA:
3 100 000 PLN netto

NA SPRZEDAŻ: ELBLĄG, ul. 1 Maja 37
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NA SPRZEDAŻ: GDAŃSK, ul. Szafarnia 11

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowo-usługowy

POWIERZCHNIA: 
338 m2

OCZEKIWANY CZYNSZ:
4 800 000 PLN netto

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość posadowiona jest w samym centrum miasta, bezpośrednio przy porcie jachtowym, przy 
ulicy o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Obiekt składa się z dwóch lokali o powierzchni około 140 oraz 200 m2, znajduje się w par terze wieloro-
dzinnego budynku mieszkalnego. Doskonała widoczność witryny od strony głównej ulicy. Lokal jest bardzo 
dobrze dostosowany do prowadzenia gastronomii. Przed lokalem ogólnodostępne miejsca postojowe. 
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Stan prawny jest uregulowany, tytuł do lokalu: własność, tytuł do gruntu: użytkowanie wieczyste.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość posadowiona jest w niewielkiej odległości od centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedz-
twie znajdują się urzędy, sklepy, szkoły oraz liczne obiekty użyteczności publicznej oraz duże osiedla 
mieszkaniowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym, na części działki znajduje się parking na 78 miejsc 
postojowych. Powierzchnia działki wynosi ok 6 665 m2.

STRUKTURA NAJMU: 
Całość nieruchomości wynajęta dwóm najemcom (Komfort, RTV EURO AGD), część podnajęta trzeciemu 
podmiotowi. Obecnie zaawansowany proces rekomercjalizacji powierzchni obiektu celem optymalizacji 
dochodów (wprowadzenie operatora FMCG).

DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości i wszelkie informacje dotyczące obiektu i umowy najmu podawane są 
po złożeniu zobowiązania o zachowaniu poufności. Aktualna cena zakupu zapewnia atrakcyjną stopę 
zwrotu.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość inwestycyjna

POWIERZCHNIA: 
2 611 m2 GLA

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

NA SPRZEDAŻ: GORZÓW WIELKOPOLSKI, ul. Piłsudskiego 57
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Maciej Zackiewicz
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

CENA OFERTOWA:
600 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Wynajęty lokal handlowy

POWIERZCHNIA: 
75 m2

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal posadowiony w centrum miasta, przy głównej ulicy Grodziska Mazowieckiego. Wjazd od strony 
drogi wojewódzkiej odbywa się wygodnym, wyodrębnionym pasem do skrętu. W okolicy nieruchomości 
znajdują się liczne osiedla mieszkaniowe. W odległości dziesięciominutowego spaceru Urząd Miejski, 
Dworzec PKP, PKS, WKD oraz wszystkie pozostałe główne punkty miasta.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Doskonała widoczność witryny od strony głównej ulicy o bardzo wysokim natężeniu ruchu kołowego i pie-
szego. Lokal znajduje się na narożnej działce z pawilonami handlowymi.

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

DODATKOWE INFORMACJE:
Aktualna cena zakupu zapewnia wysoką stopę zwro tu z inwestycji.

NA SPRZEDAŻ: GRODZISK MAZOWIECKI, ul. Sienkiewicza 26
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka handlowo-usługowa

POWIERZCHNIA: 
1 442 m2

CENA OFERTOWA:
395 000 PLN netto

NA SPRZEDAŻ: GRUDZIĄDZ, ul. Kulerskiego

OPIS LOKALIZACJI:
Przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana na jednym z największych osiedli mieszkaniowych Gru-
dziądza (woj. Kujawsko-Pomorskie, 100 tys. mieszkańców). Usytuowanie działki w bezpośrednim są-
siedztwie wielu bloków mieszkaniowych oraz sklepu wielkopowierzchniowego Meble Bodzio sprawia, 
że jest to miejsce o wysokim potencjale handlowo-usługowym. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Do nieruchomości można dojechać od strony osiedla, od ul. Kulerskiego. Działka o bardzo ustawnym 
kształcie i powierzchni wynoszącej blisko 1 500 m2. Stan prawny jest w pełni uregulowany, tytuł do nie-
ruchomości: pełna własność. Kompletne uzbrojenie działki dostępne z przyłączy usytuowanych bezpo-
średnio w ulicy. Powierzchnia zabudowy możliwa do osiągnięcia to nawet 630 m2.

DODATKOWE INFORMACJE:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona na cele komercyjne 
(handlowo-usługowe). Dopuszczalna zabudowa handlowa, myjnia samochodowa, przychodnia, itp. Ist-
nieje możliwość długoterminowego najmu bez lub z wybudowaniem obiektu handlowego. Ilustracja 
przedstawia przykładową wizualizację.



Zastrzeżenie prawne: niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 13

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość posadowiona przy skrzyżowaniu jednej z głównych ulic okalających centrum oraz drogi 
krajowej nr 25. Świetna lokalizacja handlowo-usługowa, w pobliżu liczne osiedla mieszkaniowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Działka zabudowana pawilonem handlowo-usługowym oraz parkingiem na 26 miejsc parkingowych. Po-
wierzchnia działki wynosi blisko 3 000 m2.

STRUKTURA NAJMU: 
Całość nieruchomości wynajęta jednemu najemcy (Komfort), podnajem części nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące obiektu i umowy najmu podawane są 
po złożeniu zobowiązania o zachowaniu poufności. 

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość inwestycyjna

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

POWIERZCHNIA: 
1 570 m2 GLA

NA SPRZEDAŻ: INOWROCŁAW, ul. Górnicza 21
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NA SPRZEDAŻ: JABŁONNA k. Warszawy, Rondo Poniatowskiego, DK nr 61

OPIS LOKALIZACJI:
Gmina Jabłonna charakteryzuje się doskonałymi parametrami demograficznymi, które wynikają głównie 
z korzystnego położenia w Aglomeracji Warszawskiej. Jabłonna od strony północno-zachodniej bezpo-
średnio graniczy z Warszawą. Okolice planowanego obiektu handlowego cechuje wysokie natężenie 
ruchu kołowego, który jest jednym z najwyższych w Polsce i wynosi około 28 000 pojazdów na dobę. 
Znajdujące się w pobliżu liczne osiedla mieszkaniowe wpływają na wysokie natężenie ruchu pieszego. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
W ramach prac projektowych planowana jest budowa budynku handlowo-usługowego lub handlowe-
go. Działka znajduje się w doskonale eksponowanym narożniku skrzyżowania obwodnicy Jabłonnej.

DODATKOWE INFORMACJE:
W obowiązującym MPZP działka oznaczona jest symbolem „U - teren zabudowy usług komercyjnych”. 
Ilustracja przed stawia przykładowy plan zabudowy działki.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka inwestycyjna

CENA OFERTOWA:
2 000 000 PLN netto

POWIERZCHNIA: 
2 655 m2

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Maciej Zackiewicz
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Józefosław to miejscowość położona w powiecie piaseczyńskim na granicy Warszawy. Jest ona jedną z oko-
licznych „sypialniˮ stolicy i charakteryzuje się stale wzrastającą liczbą ludności. Przedmiotowa działka leży 
w pobliżu granicy administracyjnej Warszawy. Bardzo dobrze skomunikowana z ulicą Puławską, prowadzą-
cą do centrum stolicy od strony południowej.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Działka budowlana w doskonałej lokalizacji, idealna pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową. W po-
bliżu liczne inwestycje mieszkaniowe w trakcie realizacji. Okolica niskonasycona lokalami użytkowymi, co 
daje perspektywę przeznaczenia parteru nieruchomości na lokale handlowo-usługowe.

DODATKOWE INFORMACJE:
Nieruchomość objęta jest MPZP, który dopuszcza na działce zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Sza-
cowana liczba PUM 2 200 m2. Ilustracja przed stawia przykładową wizualizację.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka pod zabudowę 
mieszkaniową

CENA OFERTOWA:
2 000 000 PLN netto

POWIERZCHNIA: 
2 500 m2

NA SPRZEDAŻ: JÓZEFOSŁAW k. Warszawy
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość posadowiona w centrum Kalisza, przy jednej z głównych ulic, okalającej rynek i Stare Mia-
sto. W pobliżu liczne sklepy, centra handlowe, urzędy i inne obiekty użyteczności publicznej.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym, w całości zagospodarowanym przez najemcę. Część 
działki stanowi parking na 22 miejsca postojowe. Powierzchnia działki wynosi 2 808 m2.

STRUKTURA NAJMU:
Całość wynajęta jednemu najemcy - podnajem.

DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące obiektu i umowy najmu podawane są po 
złożeniu zobowiązania o zachowaniu poufności. 

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość inwestycyjna

POWIERZCHNIA: 
1 175 m2

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

NA SPRZEDAŻ: KALISZ, ul. Wojska Polskiego 135
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Działka znajduje się w historycznym centrum Katowic, w najszybciej rozwijającej się części dzielnicy Śród-
mieście. Bardzo dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami miasta. W pobliżu banki, liczne sklepy bran-
żowe i punkty handlowo-usługowe.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Działka o ustawnym kształcie w samym centrum miasta. Planowane osiedle mieszkaniowe ze względu 
na lokalizację może być sytuowane w średniej lub górnej półce cenowej. Szacowany PUM wynosi oko-
ło 23 000 m2. Dla działki wydane pozwolenie na budowę oraz przygotowana koncepcja i projekt zabudowy 
mieszkalnej wielorodzinnej. Projekt zakłada podział realizacji budowy na 3 etapy. Istnieje możliwość reali-
zacji projektu biurowego dla całości działki lub projektu biurowego i mieszkaniowego, na które uzyskano 
prawomocne pozwolenie na budowę. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Nieruchomość uwzględniona w MPZP. Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące 
nieruchomości podawane są po złożeniu zobowiązania o zachowaniu poufności.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka pod zabudowę 
mieszkaniową

POWIERZCHNIA: 
25 000 m2

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

NA SPRZEDAŻ: KATOWICE, Śródmieście

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

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Maciej Zackiewicz
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w centrum Kielc, w pobliżu Rynku Głównego w Kielcach. W bli-
skim sąsiedztwie obiektu znajduje się miejski wielopoziomowy parking samochodowy. W odległości 200 m 
Aleja IX Wieków Kielc, która stanowi główną oś komunikacyjną w centrum miasta oraz jest połączeniem do 
innych głównych arterii komunikacyjnych.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Dla nieruchomości zostało wydane pozwolenie na budowę obiektu wielofunkcyjnego, handlowo-biurowo-

-mieszkalnego o powierzchni użytkowej około 7 500 m2 GLA wraz z parkingiem podziemnym. Prestiżowa 
lokalizacja gwarantuje wysokie zainteresowanie klientów.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Zgodnie z decyzją konserwatora zabytków elewacje frontowe istniejących niewielkich kamienic od strony 
ulicy Piotrkowskiej muszą zostać odnowione i pozostawione w ramach inwestycji.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka pod zabudowę 
komercyjną

POWIERZCHNIA: 
3 379 m2

CENA OFERTOWA:
13 000 000 PLN netto

NA SPRZEDAŻ: KIELCE, ul. Piotrkowska 4-6
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OPIS LOKALIZACJI:
Przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana w ścisłym centrum miasta, liczącego 75 tysięcy mieszkań-
ców. W pobliżu krzyżują się główne trasy komunikacyjne miasta, które generują w okolicy duże natężenie 
ruchu kołowego oraz pieszego. Bezpośrednie sąsiedztwo to liczne osiedla mieszkaniowe, Dworzec PKP, 
Dworzec PKS, Sąd Okręgowy, Starostwo Powiatowe, szkoły oraz cała infrastruktura ośrodka miejskiego.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Przedmiotowy budynek posadowiony jest na działce o powierzchni 1 418 m2. Posiada ciekawą, neo-moder-
nistyczną bryłę z dużą witryną wystawową na pierwszym piętrze i cofniętą zabudową parteru. Dzięki eks-
ponowanej lokalizacji i charakterystycznej sylwetce, obiekt jest jednym z najbardziej znanych budynków 
Konina. Obecnie w budynku działają zarówno najemcy lokalni jak i podmioty sieciowe.

DODATKOWE INFORMACJE:
Możliwa rozbudowa parteru - włączenie podcieni do powierzchni budynku oraz wprowadzenie dodatko-
wej kondygnacji i rozbudowa piętra. Ilustracja przed stawia przykładową wizualizację.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Budynek handlowo-usługowy

POWIERZCHNIA: 
2 010 m2

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

NA SPRZEDAŻ: KONIN, ul. Dworcowa 15

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

NA SPRZEDAŻ: KRAKÓW, Krowodrza/Centrum

CENA OFERTOWA:
8 500 000 PLN netto

POWIERZCHNIA: 
1 200 m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Kamienica

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość posadowiona w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta (15 minut pieszo) oraz kampu-
sów największych krakowskich uczelni. Doskonała infrastruktura, tereny zielone, bliskość Starego Mia-
sta, elegancki charakter kamienicy oraz doskonała ekspozycja dają możliwość najmu komercyjnego. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Narożna kamienica z lat 30 XX wieku z bardzo dobrą ekspozycją. Bardzo solidna konstrukcja w dobrym 
stanie technicznym. Nieruchomość składa się z usługowego parteru oraz 4 pięter mieszkalnych. W pobliżu 
tereny zielone między innymi Park Jordana oraz Park im. Marka Grechuty.

STRUKTURA NAJMU:
Dwa lokale wynajęte stabilnym najemcom, jeden lokal o powierzchni 25 m2 pozostaje bez najemcy. Lokale 
mieszkalne wynajęte komercyjnie.

DODATKOWE INFORMACJE:
Proces sprzedaży ma charakter poufny. Dokładna lokalizacja i wszelkie informację zostaną udostępnione 
zainteresowanym klientom po złożeniu zobowiązania o zachowaniu poufności. Ze względu na lokalizację 
budynku, obiekt posiada wielorakie możliwości inwestycyjne, m.in. aparthotel lub hostel na 40-44 pokoje.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Maciej Zackiewicz
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Kamienica

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość znajduje sie w ścisłym centrum Łomży, w zwartej zabudowie miejskiej, w pobliżu Starego 
Rynku. Lokalizacja charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pieszego. W otoczeniu budynku zlokalizo-
wane są banki, liczne sklepy branżowe, apteka, urząd miejski, galeria sztuki oraz sąd.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Budynek mieszkalno-usługowy o powierzchni użytkowej: mieszkalnej 470 m2, usługowej 140 m2, położo-
ny na działce o powierzchni 1 022 m2. Budynek trzykondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony 
z poddaszem nieużytkowym.

DODATKOWE INFORMACJE:
Działka posiada pełne uzbrojenie techniczne: przyłącze wodociągowe z sieci miejskiej, przyłącze kanalizacji 
sanitarnej włączone do sieci miejskiej, przyłącze energetyczne kablowe, ogrzewanie własne. Możliwość 
zwiększenia powierzchni nieruchomości poprzez zabudowę tylnej części podwórka.

CENA OFERTOWA:
1 599 000 PLN netto

POWIERZCHNIA: 
880 m2

NA SPRZEDAŻ: ŁOMŻA, ul. Dworna 10
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość inwestycyjna

POWIERZCHNIA: 
1 418 m2 GLA

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

NA SPRZEDAŻ: ŁÓDŹ, Aleja Włókniarzy 236

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

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Nieruchomość stanowi działkę o powierzchni 2 608 m2, która zabudowana jest pawilonem handlowym. 
Część działki zagospodarowana parkingiem na 22 miejsca postojowe.

STRUKTURA NAJMU: 
Budynek w całości wynajęty jednemu najemcy (Komfort).

DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące obiektu i umowy najmu podawane są po 
złożeniu zobowiązania o zachowaniu poufności. 
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość znajduje się w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Łodzi. W pobliżu liczne tereny zie-
lone, parki, sklepy i punkty handlowo-usługowe. Bardzo dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Działka o bardzo ustawnym kształcie, o powierzchni umożliwiającej korzystne zagospodarowanie terenu. 
Dla nieruchomości wydane jest pozwolenie na budowę z możliwością realizacji projektu mieszkaniowego.

DODATKOWE INFORMACJE:
Przygotowana analiza chłonności pozwala na uzyskanie do 90 000 m2 PUM. Cena zakupu nieruchomości 
oraz wszelkie informacje dotyczące działki podawane są po złożeniu zobowiązania o zachowaniu poufności. 

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka pod zabudowę 
mieszkaniową

POWIERZCHNIA: 
47 000 m2

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

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

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.

NA SPRZEDAŻ: ŁÓDŹ, Bałuty
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OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość zlokalizowana w łódzkiej dzielnicy Bałuty, w obrębie jednostki Marianów. W pobliżu lokalu 
znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe. Najbliższe otoczenie nieruchomości tworzą duże mar-
kety spożywcze, sieciowe sklepy, placówki szkolne oraz medyczne.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Samodzielny, wyodrębniony lokal znajduje się na parterze budynku biurowego. Lokal został wykończony 
przez najemcę w wysokim standardzie, zamontowano między innymi klimatyzację.
 
STRUKTURA NAJMU:
Lokal wynajęty przez bank BGŻ Paribas na umowę długoterminową.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Wszelkie informacje dotyczące lokalu i umowy najmu podawane są po złożeniu zobowiązania o zachowa-
niu poufności. Aktualna cena zakupu zapewnia wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowo-usługowy

POWIERZCHNIA: 
154 m2

CENA OFERTOWA:
2 700 000 PLN + VAT

NA SPRZEDAŻ: ŁÓDŹ, Bałuty

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com
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OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość znajduje się w centrum miejscowości Milejów, przy głównej ulicy. W najbliższej okolicy 
znajdują się chłodnie, zakłady przetwórcze i magazyny. W pobliżu liczne budownictwo mieszkaniowe, park, 
gminny ośrodek kultury. Milejów jest prężnym ośrodkiem przetwórstwa owocowo-warzywnego i rolno-

-spożywczego. 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość stanowi działkę o powierzchni 9 362 m2, która zabudowana jest budynkiem handlowym. 
Część działki zagospodarowana parkingiem na 65 miejsc postojowych. Nieruchomość jest dominującym 
obiektem handlowym w gminie.

STRUKTURA NAJMU:
Nieruchomość w większości wynajęta. Najemcą spożywczym jest Biedronka.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Tytuł do gruntu: użytkowanie wieczyste. Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące 
obiektu i umowy najmu podawane są po złożeniu zobowiązania o zachowaniu poufności. Zakup zapewnia 
atrakcyjną stopę zwrotu oraz obecność jednego z najstabilniejszych najemców w Polsce.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość inwestycyjna

POWIERZCHNIA: 
2 880 m2

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

NA SPRZEDAŻ: MILEJÓW, ul. Partyzancka 11A

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Maciej Zackiewicz
 (+48) 603 110 151
 Maciej.Zackiewicz

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

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

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Dobrze widoczny obiekt, posadowiony w ruchliwym punkcie został wybudowany w 2001 roku. Klasyczny 
układ obiektu typu retail park z dominują cym najemcą spożywczym. W okolicy urzędy i typowa infrastruk-
tura miejska. Nieruchomość w dobrym stanie technicznym.

STRUKTURA NAJMU:
Obecnie trwa rekomercjalizacja obiektu.

DODATKOWE INFORMACJE: 
Do nieruchomości przynależy duży, łatwo dostępny parking. Istnieje potencjalna możliwość wykupienia 
sąsiednich działek o powierzchni około 8 000 m2 od innych podmio tów.

NA SPRZEDAŻ: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Centrum

CENA OFERTOWA:
7 800 000 PLN netto

POWIERZCHNIA: 
1 600 m2 GLA

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Park handlowy

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

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal handlowo-usługowy usytuowany bezpośrednio przy płycie rynku miasta Polkowice. W bezpośred-
nim sąsiedztwie znajdują się Urząd Gminy, ZUS, w bliskim sąsiedztwie sklepy sieciowe, banki, Urząd Skar-
bowy, Urząd Pocztowy, Starostwo Powiatowe, park miejski oraz kino.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Doskonale widoczny, narożny lokal z dużymi witrynami wystawowymi z dwóch stron, znajdujący się w par-
terze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Lokal dodatkowo zabezpieczony jest z zewnątrz przy po-
mocy rolet antywłamaniowych. Pomieszczenie zostało wykończone przez najemcę w wy sokim standardzie, 
zamontowano między innymi klimatyzację. 

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

DODATKOWE INFORMACJE:
Aktualna cena zakupu zapewnia atrakcyjną stopę zwro tu z inwestycji.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Wynajęty lokal handlowy

POWIERZCHNIA: 
213 m2

CENA OFERTOWA:
790 000 PLN netto

NA SPRZEDAŻ: POLKOWICE, ul. Rynek 27
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Budynek posadowiony na działce o powierzchni 3 519 m2, użytkowany było jako hurtownia (pozostały 
urządzenia chłodnicze), wydzielona została część biurowa. Dostępne wszystkie media. Tytuł do gruntu: 
pełna własność.
 
LOKALIZACJA: 
Nieruchomość znajduje się przy drodze krajowej nr 92 o dużym natężeniu ruchu kołowego, z dobrym 
dostępem do trasy szybkiego ruchu S11. W najbliższym otoczenia lokale gastronomiczne, Urząd Celny, 
port lotniczy Ławica.
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dla nieruchomości wydzielone są dwie księgi wieczyste.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Budynek usługowo-magazynowy

POWIERZCHNIA: 
1 215 m2 GLA

CENA OFERTOWA:
Do uzgodnienia

NA SPRZEDAŻ: POZNAŃ, ul. Dąbrowskiego 525
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

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

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Nieruchomość wy-
kończona przez najemcę w wysokim standardzie. Lokal wyposażony w klimatyzację, posiada duże, prze-
szklone witryny wystawowe oraz nowoczesne oświetlenie.

STRUKTURA NAJMU:
Lokal wynajęty na umowę długoterminową sieci sklepów spożywczych Małpka.

DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca ponosi wszelkie koszty poza podatkiem od nieruchomości, który wynosi około 250 zł miesięcznie. 

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowo-usługowy

POWIERZCHNIA: 
107 m2

CENA OFERTOWA:
530 000 PLN netto

NA SPRZEDAŻ: SZCZECIN, ul. Grabowa 1/U1
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka pod zabudowę 
mieszkaniową

POWIERZCHNIA: 
13 000 m2

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, Białołęka

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość zlokalizowana w mieszkalnej części warszawskiej Białołęki. Dobre połączenie komunikacyj-
ne z innymi dzielnicami Warszawy zapewnia między innymi zmodernizowana Trasa Toruńska.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Działka budowlana z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną, z dostępem mediów i utwardzonej 
drogi, w pobliżu przystanek autobusowy. Najbliższe otoczenie tworzy rozwinięta sieć handlowo-usługowa, 
lokalne sklepiki, piekarnie i restauracje.

DODATKOWE INFORMACJE:
Nieruchomość objęta jest MPZP, wymagane zachowanie 40% powierzchni biologicznie czynnej. Przygoto-
wana analiza chłonności pozwala na uzyskanie 6 800 m2 PUM. Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie 
informacje dotyczące działki podawane są po złożeniu zobowiązania o zachowaniu poufności.

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

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
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NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, ul. Krasińskiego 41

© KRUSZEWSKI ARCHITEKCI

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Południowego Żoliborza. Bardzo dobre połączenie komuni-
kacyjne z innymi dzielnicami Warszawy zapewnia między innymi bliskość trasy szybkiego ruchu S8, liczne 
przystanki autobusowe i tramwajowe, w odległości 10 minut pieszo stacja metra Plac Wilsona. W pobliżu 
miejsca kultury i rozrywki, takie jak Centrum Handlowe Arkadia, kino Wisła czy teatr Komedia.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal usytuowany na parterze budynku, w centrum nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. Inwestycja 
będzie pierwszym obiektem mieszkaniowym w Polsce w pełni zgodnym z zasadami zrównoważonego bu-
downictwa. 
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Lokal dostępny w standardzie deweloperskim daje możliwość dowolnej aranżacji wnętrza. W inwestycji 
dostępne również inne lokale użytkowe.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

CENA OFERTOWA:
1 260 000 PLN netto

POWIERZCHNIA: 
105 m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowo-usługowy
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość znajduje się na terenie powstającego osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Ursynów, przy 
ulicy o dużym natężeniu ruchu kołowego oraz pieszego. W najbliższym otoczeniu lokale gastronomiczne, 
stacja paliw, Tor wyścigów konnych Służewiec oraz przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Przedmiotowy lokal znajdować się będzie na parterze wielorodzinnego budynku mieszkaniowego, tuż przy 
wejściu na osiedle. Lokal o regularnym kształcie, posiadający w pełni przeszkloną witrynę. Miejsce na 
jednostki klimatyzacji zewnętrznej przewidziane są na ścianach w garażu podziemnym. Dla lokalu wydana 
zgoda dewelopera na sprzedaż alkoholu.

STRUKTURA NAJMU:
Lokal wynajęty na umowę długoterminową sieci sklepów spożywczych Żabka.

DODATKOWE INFORMACJE:
Płatność w transzach według wskazań dewelopera. Aktualna cena zakupu zapewnia wysoką stopę zwro tu 
z inwestycji.

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, ul. Kołbucka 6

CENA OFERTOWA:
1 370 000 PLN netto

POWIERZCHNIA: 
109 m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Wynajęty lokal handlowy
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OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość znajduje się w dzielnicy Ursynów, u zbiegu ul. Kokosowej i Nowoursynowskiej, w nowo po-
wstałej inwestycji Zielony Nugat. W najbliższej okolicy znajdują się lokale gastronomiczne oraz zabudowa 
mieszkaniowa.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal jest dostępny w standardzie deweloperskim, znajduje się na parterze wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego, na osiedlu mieszkaniowym, liczącym ponad 140 lokali.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Atutem tej inwestycji jest wła sność gruntu. Przed budynkiem znajdują się ogólno dostępne miejsca 
parkingowe.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowo-usługowy

POWIERZCHNIA: 
74 m2

CENA OFERTOWA:
810 000 PLN netto

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, ul. Nowoursynowska

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Lokal położony jest w kompleksie nowoczesnych budynków, w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych 
prowadzących do centrum. Doskonałe usytuowanie osiedla, dobry dojazd zapewniają: Aleje Jerozolimskie, 
Aleja Krakowska i ul. Łopuszańska. W odległości około 400 m od budynku znajduje się przystanek autobu-
sowy, blisko do stacji PKP Ursus Niedźwiadek (10 minut pieszo), skąd w 15 minut (SKM) można się dostać 
do centrum Warszawy.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, na terenie 
niedawno wybudowanego osiedla mieszkaniowego. Lokal jest samodzielny, z wyodrębnioną toaletą, po-
mieszczeniem socjalnym oraz magazynowym. Doskonale widoczny lokal z dużymi witrynami wystawowymi.

DODATKOWE INFORMACJE:
Do lokalu przynależy ogródek o powierzchni blisko 25 m2, co dodatkowo podnosi atrakcyjność nierucho-
mości oraz daje szersze możliwości przyszłym najemcom. Lokal w stanie deweloperskim pozwala na do-
wolną aranżację przestrzeni. W inwestycji dostępne również inne lokale użytkowe.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowo-usługowy

POWIERZCHNIA: 
51,4 m2 + 24,8 m2 ogródek

CENA OFERTOWA:
310 000 PLN netto

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, ul. Ochocka
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Inwestycja Apartamenty Niedźwiedzia powstała na Mokotowie pomiędzy stacjami metra Wilanowska 
i Służew, przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Niedźwiedzia. W sąsiedztwie znajdują się niskie budynki 
jednorodzinne oraz wille miejskie. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Lokal handlowo-usługowy znajduje się na parterze 4-piętrowego budynku mieszkalnego, obsługiwanego 
przez windę oraz garaż podziemny. Samodzielny lokal z dużymi witrynami wystawowymi, posiada wyod-
rębnioną toaletę i pomieszczenie socjalne.

DODATKOWE INFORMACJE:
Do lokalu przynależą dwa naziemne miejsca parkingowe. Lokal w stanie deweloperskim pozwala na do-
wolną aranżację przestrzeni.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowo-usługowy

POWIERZCHNIA: 
128 m2

CENA OFERTOWA:
1 920 000 PLN netto

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, ul. Puławska 221
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NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, ul. Syreny 4

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowo-usługowy

POWIERZCHNIA: 
377 m2

CENA OFERTOWA:
3 770 000 PLN netto

OPIS LOKALIZACJI:
Atrakcyjnie usytuowana nieruchomość w dzielnicy Wola. W pobliżu przystanki tramwajowe i autobusowe, 
a w odległości 200 m powstaje stacja drugiej linii metra „Płocka”.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Przedmiotowy lokal będzie znajdował się na parterze 6-piętrowego budynku mieszkalnego, z dwukon-
dygnacyjnym garażem podziemnym, pod nazwą „4 Syreny”. Budynek składający się z 41 funkcjonalnych 
mieszkań oraz lokalu handlowo-usługowego zostanie oddany do użytku do dnia 31.10.2018 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Atutem tej inwestycji jest własność gruntu. Istnieje możliwość dokupienia kilku miejsc parkingowych w ga-
rażu podziemnym.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

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

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Nieruchomość jest planistycznie gotowa do szybkiej budowy budynku biurowego. Prostokątny kształt 
działki daje atrakcyjne możliwości planistyczne. Uchwalony MPZP pozwala na budowę budynku biurowe-
go o powierzchni około 21 ooo m2 GLA (opcjonalnie hotel lub aparthotel).

DODATKOWE INFORMACJE:
Tytuł do nieruchomości: użytkowanie wieczyste. Stare budynki magazynowe do wyburzenia.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka pod zabudowę biurową

POWIERZCHNIA: 
9 517 m2

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, ul. Taśmowa 5
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka pod zabudowę 
mieszkaniową

POWIERZCHNIA: 
31 000 m2

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, Ursus

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość zlokalizowana w bardzo dobrze skomunikowanej części dzielnicy Ursus. Bardzo dobry do-
stęp do przystanków komunikacji miejskiej oraz trasy szybkiego ruchu S7. Najbliższe otoczenie tworzą pla-
cówki szkolne, medyczne oraz handlowo-usługowe m.in. Factory Ursus oraz CH Skorosze.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Działka budowlana idealna na wielorodzinną zabudowę mieszkaniową. Analiza chłonności została przygo-
towana pod warunki zabudowy na około 35 000 m2 PUM.

DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące działki podawane są po złożeniu zobowią-
zania o zachowaniu poufności. 

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

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Wynajęty budynek biurowy

POWIERZCHNIA: 
19 000 m2 GLA

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, Ursynów

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość zlokalizowana w bardzo dobrze skomunikowanej części dzielnicy Ursynów. Bardzo dobry 
do stęp do przystanków komunikacji miejskiej oraz trasy szybkiego ruchu S7 (w budowie). Najbliższe oto-
czenie tworzą placówki szkolne, medyczne oraz zwarta zabudowa mieszkaniowa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Dobrze wynajęty budynek biurowy (z przynależnym parkingiem) ze stabilnymi najemcami posadowiony na 
działce o powierzchni 15 000 m2. W parterze nieruchomości lokale handlowe. Budynek w dobrym stanie 
technicznym. Nieruchomość posiada koncepcję konwersji na zabudowę mieszkaniową lub zwiększenia 
intensywności zabudowy o 5 000 m2 PUM. Istnieje możliwość zakupu terenów przyległych do działki. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Cena zakupu nieruchomości oraz wszelkie informacje dotyczące obiektu podawane są po złożeniu zobo-
wiązania o zachowaniu poufności.

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

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Atrakcyjnie usytuowana nieruchomość na granicy Woli i Sródmieścia. Dookoła siedziby dużych firm i kor-
poracji, wieżowce Warsaw Spire, Warsaw Trade Tower, JM Tower, Hotel Hilton, Q22, i wiele innych. Nie-
opodal Hala Mirowska oraz stacje metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Obiekt składa się z dwóch niezależnych lokali o powierzchni około 47 oraz 61 m2. Znajduje się w par terze 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego, przy ulicy o dużym natężeniu ruchu kołowego oraz pieszego, tuż 
obok przystanek autobusowy komunikacji miejskiej.

DODATKOWE INFORMACJE:
Miesięczne koszty utrzymania nieruchomości po stronie właściciela wynoszą około 470 zł (podatek od 
nieruchomości oraz opłata za użytkowanie wieczyste). Wszelkie pozostałe koszty pokrywają najemcy.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowo-usługowy

POWIERZCHNIA: 
108 m2

CENA OFERTOWA:
1 700 000 PLN netto

h=3,05
wys. do suf. podw.=2,85

h=2,55

h=2,55

wys. do suf. podw.=2,70

h=2,55

h=2,55

oś otwóru wentylacyjnego

lokal U.2
pow.47m2

lokal U.1
pow.61m2

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, ul. Żelazna 75
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

CENA OFERTOWA:
28 000 000 PLN netto

POWIERZCHNIA: 
11 000 m2

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka pod zabudowę 
komercyjną

NA SPRZEDAŻ: WARSZAWA, Żoliborz

OPIS LOKALIZACJI:
Działka znajduje się w sąsiedztwie terenów o intensywnej, nowej zabudowie licznych osiedli mieszkanio-
wych. W najbliższej okolicy brak jest dostatecznej ilości nowoczesnych powierzchni handlowych i usługo-
wych, natomiast dobrze rozwijają się usługi medyczne i administracyjne.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Obecnie na działce znajdują się budynki w stanie do wyburzenia, istnieją przyłącza i doprowadzone me-
dia. Działka ma przeznaczenie usługowe (MPZP) i posiada prawomocne pozwolenie na budowę budynku 
usługowo-biurowego.

DODATKOWE INFORMACJE:
Działka wymaga dostosowania i usprawnienia komunikacji. Przygotowany projekt pozwala na uzyskanie 
blisko 13 000 m2 GLA. Możliwość konwersji projektu budowlanego na usługi zbiorowego zamieszkania. 
Ilustracja przed stawia przykładową wizualizację.
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Nieruchomość w centrum miasta, w otoczeniu osiedli mieszkaniowych. Doskonałe połączenie komu-
nikacyjne z innymi dzielnicami miasta.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego w centrum Wrocła-
wia. Nieruchomość wy kończona przez najemcę w wysokim standardzie. Przed lokalem znajdują się ogól-
nodostępne miejsca parkingowe.

STRUKTURA NAJMU:
Lokal w całości wynajęty przez sieć Żabka.

DODATKOWE INFORMACJE:
Wszelkie informacje dotyczące obiektu i umowy najmu podawane są po złożeniu zobowiązania o zachowa-
niu poufności. Aktualna cena zakupu zapewnia wysoką stopę zwro tu z inwestycji.

CENA OFERTOWA:
1 400 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Lokal handlowy z najemcą

POWIERZCHNIA: 
103 m2

NA SPRZEDAŻ: WROCŁAW, Centrum
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KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

OPIS LOKALIZACJI:
Działka zlokalizowana we w Wrocławiu, w rozwijającej się dzielnicy Krzyki, w obrębie jednostki Partynice. 
Lokalizacja działki pozwala na szybki wyjazd w kierunku autostrady A4.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Działka o powierzchni 14 000 m2 w rejonie obowiązywania MPZP została przygotowana do realizacji pro-
jektu biurowego składającego się z 3 nowoczesnych budynków. Obecnie posiada prawomocne pozwolenie 
na budowę 2 budynków biurowych. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Szacowana liczba GLA wynosi 33 500 m2. Wszelkie informacje dotyczące obiektu podawane są po złożeniu 
zobowiązania o zachowa niu poufności. Aktualna cena zakupu zapewnia wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Działka pod zabudowę 
mieszkaniową

CENA OFERTOWA:
Przedstawiana na żądanie

POWIERZCHNIA: 
14 000 m2

NA SPRZEDAŻ: WROCŁAW, Krzyki

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

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
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NA SPRZEDAŻ: ŻYRARDÓW, ul. Wittenberga 1

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Dariusz Fudali
 (+48) 665 495 501
 Dariusz.Fudali

@GrupaApogeum.pl
 ApogeumRealEstate.com

CENA OFERTOWA:
1 920 000 PLN netto

TYP NIERUCHOMOŚCI:
Wynajęty lokal handlowy

POWIERZCHNIA: 
432 m2

OPIS LOKALIZACJI:
W pobliżu znajdują się między innymi apteka, urząd pocztowy, Bank Spółdzielczy, kwiaciarnia, szkoła pod-
stawowa, przedszkole oraz Osiedlowy Dom Kultury.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Doskonale widoczny, narożny lokal z witrynami wystawowymi z dwóch stron, znajdujący się w par terze 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Wykończenie zostało wykonane przez najemcę w wysokim stan-
dardzie. Dominujący sklep spożywczy na dużym osiedlu mieszkaniowym.
 
STRUKTURA NAJMU:
Lokal wynajęty sieci sklepów spożywczych Delikatesy Centrum na umowę długoterminową.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Najemca ponosi wszelkie koszty poza podatkiem od nieruchomości. Stopa zwrotu z inwestycji na poziomie 
około 10%.



Apogeum Real Estate Sp. z o.o.

 ApogeumRealEstate.com

 ul. Korotyńskiego 23 lokoło 66

02-123 Warszawa
 biuro@GrupaApogeum.pl

 (+48) 609 005 501


