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INTRODUCTION
Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. (the ”Agent” or ”JLL”) has received an exclusive mandate to offer to 

a selected number of investors (the ”Investors”) the opportunity to participate in the purchase of 

the land property of 16,504 m2, situated at Tuwima 95 street in Łódź, together with the ownership

right to the buildings developed on the site (the ”Property”).

This Memorandum provides basic information to Investors to analyse and evaluate the presented

investment opportunity.

All communication shall be arranged through JLL only. A full list of contacts working on this 

transaction is available at the end of this Memorandum.

WSTĘP
Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. („Agent” lub „JLL”) otrzymał wyłączny mandat na przedstawienie 

wybranym podmiotom („Inwestorzy”) oferty nabycia nieruchomości położonej przy ul. Tuwima 95 

w Łodzi, o powierzchni 16 504 m2, wraz z prawem własności posadowionych na niej obiektów 

(„Nieruchomość”).

Niniejsze Memorandum zawiera podstawowe informacje, które mają umożliwić Inwestorom 

analizę i ocenę prezentowanej oferty inwestycyjnej.

Wszelka komunikacja dotycząca procesu sprzedaży odbywa się wyłącznie za pośrednictwem 

JLL. Kontakt do osób prowadzących proces sprzedaży Nieruchomości znajduje się na końcu 

niniejszego Memorandum.
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PODSUMOWANIE INWESTYCYJNE

INVESTMENT SUMMARY

Autor / Author: Biuro Architektoniczne Forming Sp. z o.o
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Adres

Address

ul. Tuwima 95, Łódź 

Tuwima 95 street, Łódź

Powierzchnia Nieruchomości

Property Size

16 504 m2 (2 działki ewidencyjne o numerach 11/17 i 11/19 , obręb W-23)

16,504 m2 (2 cadastral plots no. 11/17 and 11/19, precinct W-23)

Stan prawny

Tenure

Własność

Freehold

Aktualna zabudowa

Current development

Grunt częściowo zabudowany.

Partially developed Property. 

Chronione zabytki

Protected monuments

Brak

No

Plan miejscowy

Master Plan

W trakcie opracowywania, Uchwała nr XXXI/558/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia      

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie:       

ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych.

Under development, Resolution No.XXXI/558/12 of the City Council of Łódź dated 25 January 2012 on the commencement of works 

on the Master Plan for a part of the city of Łódź located in the following area: Konstytucyjna street, Józef Piłsudski Avenue, 

dr. Stefan Kopciński street and the railway areas.

Możliwa zabudowa

Potential development

Zabudowa biurowo-hotelowo-mieszkalno-usługowa

Office, hotel, residential, service

Decyzja o warunkach zabudowy

Zoning Decision

Decyzja nr UA.I.420/10 o warunkach zabudowy z dnia 11 sierpnia 2010 roku.

Zoning Decision No. UA.I.420/10 issued on 11 August 2010.

Decyzja środowiskowa

Environmental decision

Decyzja nr 155/U/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r (OŚR.III.7628/129-3/09).

Decision No. 155/U/2009 issued on 2 December 2009 (OŚR.III.7628/129-3/09).

Projekt architektoniczny

Architectural project

Koncepcja zagospodarowania terenu wykonana przez pracownię architektoniczną Biuro Architektoniczne Forming Sp. z o.o.

Architectural project designed by the Biuro Architektoniczne Forming Sp. z o.o architectural studio.

Badania geologiczne

Geological survey

Wykonane w 2018 roku.

Carried out in 2018. 

PODSTAWOWE

INFORMACJE

BASIC 

INFORMATION
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BEZPOŚREDNIO PRZY

NOWYM CENTRUM ŁODZI

DIRECTLY BY 

NOWE CENTRUM ŁODZI

IDEALNE MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA ORAZ 

ATRAKCYJNA FORMA 

INWESTYCJI

AN IDEAL PLACE TO LIVE AND 

AN ATTRACTIVE 

INVESTMENT 

OPPORTUNITY

BLISKOŚĆ PARKU 3 MAJA 

ORAZ PARKU BADEN-

POWELLA

CLOSENESS OF THE 3 MAJA 

PARK AND BADEN-POWELL’S 

PARKS

ROZBUDOWANA 

INFRASTRUKTURA 

TRANSPORTOWA

DEVELOPED TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE

SZEROKI WYBÓR USŁUG, 

SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

WIDE CHOICE OF SERVICES, 

AS WELL AS SCHOOLS AND 

KINDERGARTENS

MIEJSCE EXPO 

HORTICULTURAL 2024

THE AREA OF EXPO 

HORTICULTURAL 2014 
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LOKALIZACJA

LOCATION

Photo: UMŁ



8© 2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.

MACRO LOCATION
The Property is located in the Central part   

of Łódź, within the borders of Widzew 

district, directly by Nowe Centrum Łodzi. 

This location makes the Property a very

attractive investment opportunity.

MAKROLOKALIZACJA
Oferowana Nieruchomość jest położona      

w centralnej części Łodzi, na terenie 

dzielnicy Widzew, bezpośrednio przy 

Nowym Centrum Łodzi. Taka lokalizacja 

sprawia, że Nieruchomość stanowi bardzo 

atrakcyjną ofertę inwestycyjną. 

Łódź

Centrum

NIERUCHOMOŚĆ

PROPERTY

Legenda: 

Istniejące drogi

Existing roads

Planowane drogi

Planned roads

Nieruchomość

Property
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MIKROLOKALIZACJA
Nieruchomość jest położona w dynamicznie rozwijającej się 

części miasta, tuż przy Nowym Centrum Łodzi, które stanowi 

ośrodek biznesowy, kulturowy, handlowy oraz transportowy 

miasta. 

W bliskim sąsiedztwie oferowanego terenu znajduje się wiele 

szkół i przedszkoli. Dogodna lokalizacja zapewnia też dostęp do 

wielu restauracji, klubów fitness oraz sklepów, w tym galerii 

handlowej Tulipan, oddalonej o około 500 m (ok. 8 minut pieszo).

Dodatkowy atut lokalizacji stanowi sąsiedztwo 2 parków 

miejskich: Parku 3 Maja oraz Parku Baden-Powella.

MICRO LOCATION
The Property is located in developing part of the city, close to 

the New Center of Lódź – business, cultural and retail hub of the 

city.

The attractive location of the Property benefits from wide choice 

of schools and kindergarden. The offered site has access to 

various number of restaurants, fitness clubs and shops. 

Moreover, in a distance of only 500 metres (about 8 minute 

walk) there is the ”Tulipan” shopping mall.

Two city parks (3 Maja park and Baden-Powell’s park) are an 

additional advantage of the location.

PARK 3 MAJA

3 MAJA PARK

PARK ŹRÓDLISKA

ŹRÓDLISKA I PARK
PARK NAD JASIENIEM

NAD JASIENIEM PARK

9

PARK 

BADEN-POWELLA

BADEN-POWELL

PARK

Szkoła / Uniwersytet

High school / Higher school

Przedszkole

Kindergarten

Dyskont  / Targ

Discount / market

Galeria handlowa

Shopping mall

Teatr 

Theatre

Restauracja

Restaurant

Klub fitness / Kort tenisowy

Fitness club / Tennis Court

Nieruchomość

Property

GALERIA HANDLOWA TULIPAN

”TULIPAN” SHOPPING MALL



TRANSPORT
Liczne przystanki autobusowe i tramwajowe komunikacji 

miejskiej zapewniają dogodny dojazd do wielu części miasta. 

Dodatkowo, w odległości 700 m (ok. 10 minut pieszo) od 

Nieruchomości znajduje się dworzec kolejowy Łódź Fabryczna, 

który oferuje szereg połączeń do wielu polskich i europejskich 

miast.

TRANSPORT
Convinient access to the Property is provided thanks to multiple 

bus and tramsstops. In addition, the ”Łódź Fabryczna” railway 

station, located in a distance of 700 m (about 10 minutes by 

walk), offers connections to many European and Polish cities. 
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PARK 3 MAJA

3 MAJA PARK

Przystanek autobusowy

Bus stop

Przystanek tramwajowy

Tram stop

Nieruchomość

Property
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BUDOWA UL. NOWOWĘGLOWEJ
12 marca 2018 roku rozpoczęła się budowa ulicy 

Nowowęglowej. Nowa droga ma stanowić przedłużenie Alei 

Rodziny Grohmanów w kierunku ulicy Wydawniczej. Docelowo 

ulica będzie składała się z 2 jezdni po 2 pasy ruchu. Nowa droga 

zostanie wyposażona w ścieżki rowerowe, chodniki oraz 

oświetlenie. W ramach inwestycji posadzonych zostanie 300 

drzew i 4 500 krzewów. Projekt zakłada również przebudowę 

fragmentu ulicy Tuwima oraz budowę zjazdów na ulicę 

Kopcińskiego. W przyszłości wzdłuż ulicy wybudowane zostaną 

tory tramwajowe. Zakończenie prac planowane jest na drugą 

połowę 2018 roku.

CONSTRUCTION OF 

NOWOWĘGLOWA STREET
On 12 March 2018 the contruction of Nowowęglowa street has 

been started. The new dual-carriageway will connect the 

Property with the city center. It will provide new bicycle paths, 

sidewalks and illumination. 300 tress and 4500 shrubs will be 

plannted along the Nowowęglowa Street. Renovation of a part of 

Tuwima Street is also an important part of the project. Moreover, 

the tram tracks are planned to be developed along the new 

street in the second phase of the investment. The terminantion 

of the project is planned for the second part of 2018. 
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Autor / Author: : http://lodz.naszemiasto.pl/

PLANOWANY PRZEBIEG

UL. NOWOWĘGLOWEJ 

PROJECTED EXTENTION

OF NOWOWĘGLOWA STREET



EXPO HORTICULTURAL 2024
21 marca 2018 roku miasto Łódź zostało oficjalnie wybrane na 

organizatora EXPO Horticultural 2024.Celem tej prestiżowej 

wystawy jest promocja znaczenia środowiska przyrodniczego. 

Dla odwiedzających wystawa ta ma wymiar edukacyjny               

i rozrywkowy. W przeciągu 5 miesięcy Łódź mają odwiedzić       

4 miliony turystów z całego świata.

Organizacja „Zielonego EXPO” pozytywnie wpłynie na 

wizerunek miasta oraz regionu, jak również przyczyni się do 

rewitalizacji istniejących terenów zieleni (przewidywany budżet 

inwestycji to 100 mln euro). 

Główny teren wystawy obejmie ponad 75 ha, w tym znajdujące 

się w bliskim sąsiedztwie prezentowanej Nieruchomości Park    

3 Maja oraz Park Baden-Powella. 

EXPO HORTICULTURAL 2024
On 21 March 2018 the City of Łódź received the privilege to 

organize the EXPO Horticultural 2024. The main goal of this 

prestigious event is to create dialogue platform for progress and 

cooperation. For visitors, the EXPO is an educating and 

entertaining experience. The City of Łódź has a chance to be 

visited by 4 milions of tourist within 5 months. 

The organization of the "Green EXPO" will positively affect the 

image of the city and the region, as well as contribute to the 

revitalization of the existing green areas (the estimated budget of 

the investment is 100 million euros).

The main area of the EXPO will contain of over 75 ha of the city 

area, within 2 parks located nearby the Property (3 Maja and 

Baden-Powell’s parks). 
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T

Autor / Author: : http://lodz.naszemiasto.pl/



13© 2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.

NIERUCHOMOŚĆ

PROPERTY

Photo: UMŁ
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OPIS NIERUCHOMOŚCI
Oferowana Nieruchomość o powierzchni 16 504 m2 składa się   

z 2 działek ewidencyjnych o numerach 11/17 i 11/19, obręb    

W-23. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w księgach wieczystych 

prowadzonych dla Nieruchomości, właścicielem działki 

ewidencyjnej 11/17 jest osoba fizyczna, a działki 11/19 Neonica

Polska Sp. z o. o. 

PROPERTY DESCRIPTION
The Property of 16,504 m2 consists of 2 cadastral plots no. 

11/17 and 11/19, located within the borders of the precinct W-23. 

According to the Land and Mortgage Register, the cadastral plot 

no, 11/17 is owned by natural person and the cadastral plot no. 

11/19 belongs to Neonica Polska Spółka z o.o.

Nr

No.

Rozmiar

Size

Księga 

Wieczysta

Land and mortgage

register

Rodzaj 

użytku

Land type

Właściciel

Owner

11/17 8 801 m2 LD1M/00190249/9 Bi*

Osoba 

fizyczna

Natural 

person

11/19 7 703 m2 LD1M/00180796/5 Bi*
Neonica

Sp. z o.o.

* Bi – inne tereny zabudowane / other built-up areas

14

11/19

11/17
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MAPA TERENU

MAP OF THE 

SITE

Działki ewidencyjne nr 11/17 i 11/19

Cadastral plots no.11/17 and 11/19

Wjazd na teren Nieruchomości

Entrance to the Property



AKTUALNY STAN 

ZAGOSPODAROWANIA
Na terenie prezentowanej Nieruchomości znajduje się                

7 budynków o funkcji: handlowej, magazynowej, biurowej oraz 

gospodarczej. W chwili obecnej budynki wynajmowane są przez 

firmy zewnętrzne. Niemal wszystkie umowy najmu zawarte są 

na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia.

Sprzedający nie wykonywał inwentaryzacji dendrologicznej. 

Badania geologiczne wykonane w 2018 roku są dostępne po 

podpisaniu oświadczenia  o zachowaniu poufności.

CURRENT DEVELOPMENT 
At present the Property is developed with 7 retail, storage and 

office buildings. The buildings are rented by external companies. 

Almost all lease agreements are concluded for an indefinite 

period with a one-month notice period.

The Seller did not carried out a dendrological inventory. The 

geological studies carried out on the Property in 2018 will be 

made available upon execution of a confidentiality statement. 

16© 2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.
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PRZYKŁADOWA 

KONCEPCJA 

ZABUDOWY
Licząca 16 504 m2  

Nieruchomość pozwala na 

realizację nowoczesnego 

założenia urbanistycznego 

łączącego wiele funkcji w 

różnych proporcjach:

▪ BIURA (100%)

▪ MIESZKANIA (100%)

▪ BIURA + MIESZKANIA

▪ BIURA + HOTEL

▪ BIURA + MIESZKANIA       

+ HOTEL

▪ HOTEL + MIESZKANIA

Przedstawione na kolejnych 

stronach Memorandum 

koncepcje zagospodarowania 

zostały wykonane przez Biuro 

Architektoniczne Forming Sp.  

z o.o w oparciu o decyzję o 

warunkach zabudowy wydaną 

11 sierpnia 2010 r. Koncepcje 

zakładają możliwość etapowej 

realizacji inwestycji.

EXEMPLARY 

DEVELOPMENT 

CONCEPT
The Property extends to an 

area of 16,504 m² and allows 

for development of a mixed-

use urban planning scheme

combining multiple functions

in varying proportions:

▪ OFFICE (100%)

▪ RESIDENTIAL (100%)

▪ OFFICE + RESIDENTIAL

▪ OFFICE + HOTEL

▪ OFFICE + RESIDENTIAL   

+ HOTEL

▪ RESIDENTIAL  + HOTEL

The site development concepts

presented on the following 

pages have been produced for 

the Property by Biuro 

Architektoniczne Forming     

Sp. z o.o architectural studio

on the basis of the Zoning 

Decision issued on 11 August 

2010. The concepts assumes 

development in stages.Autor / Author: Biuro Architektoniczne Forming Sp. z o.o

© 2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.
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OPCJA I / OPTION I

OPCJA II / OPTION II

BIURA

OFFICE

USŁUGI

SERVICES

MIESZKANIA

APARTMENTS

USŁUGI

SERVICES

MIESZKANIA

APARTMENTS

Autor / Author: Biuro Architektoniczne Forming Sp. z o.o

© 2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.



19© 2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.

OPCJA I OPTION I

KONDYGNACJA 1

• BIURA

- 4 360 m2 pow. biurowej najmu

KONDYGNACJE 2 – 12 

• MIESZKANIA

- 396 mieszkań

- 9 mieszkań na każdej kondygnacji

- 32 830 m2 pow. użytkowej mieszkań

- Możliwość zaprojektowania mieszkań dwupoziomowych

LEVEL 1

• OFFICE BUILDING

- 4,360 m2 of office lettable area

LEVELS 2 – 12

• APARTMENTS

- 396 apartments

- 9 apartments per floor

- 32,830 m2 of residential usable area

- Potential to design two-level apartments

KONDYGNACJA -1, -2

• GARAŻ PODZIEMNY

- 596 miejsc postojowych

- 780 m2 komórek lokatorskich

- Parking dla rowerów i skuterów

PARTER / KONDYGNACJA 0

• USŁUGI / KOMUNIKACJA

- Wejścia do mieszkań i biur oraz lokale uslugowe

- 8 200 m2 pow. najmu dla usług

GROUND FLOOR / LEVEL 0

• SERVICES / COMMUNICATION

- Access to apartments and office premises

- 8,200 m2 of lettable area for retail / service units

LEVEL -1 AND -2

• UNDERGROUND PARKING

- 596 parking places

- 780 m2 of individual strorerooms area

- Parking for bicycles and scooters Autor / Author: Biuro Architektoniczne Forming Sp. z o.o
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OPCJA II OPTION II

KONDYGNACJA 1

• KOMÓRKI LOKATORSKIE

- Wyjście na dach / taras

KONDYGNACJE 2 - 13

• MIESZKANIA

- 480 mieszkań

- 10 mieszkań na każdej kondygnacji

- 33 782 m2 pow. użytkowej mieszkań

LEVEL 1

• INDIVIDUAL STOREROOMS

- Access to the roof terrace

LEVELS 2 -13

• APARTMENTS

- 480 apartments

- 10 apartments per floor

- 33,782 m2 of residential usable area

Autor / Author: Biuro Architektoniczne Forming Sp. z o.o

PARTER / KONDYGNACJA 0

• USŁUGI I KOMUNIKACJA

- Wejścia do mieszkań i 

biur oraz lokale uslugowe

- 2 900 m2 pow. najmu 

dla usług

GARAŻ

- 3 poziomy

- Posadowienie 

fundamentów: 2 m

- 641 miejsc postojowych

- Parking dla rowerów         

i skuterów

GROUND FLOOR / LEVEL 0

• SERVICES AND 

COMUNICATION

- Access to apartments

and office premises

- 2,900 m2 of lettable

area for retail / service 

units

PARKING

- 3 levels

- Foundation level: 2 m

- 641 parking places

- Parking for bicycles and 

scooters
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Autor / Author: Biuro Architektoniczne Forming Sp. z o.o
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Autor / Author: Biuro Architektoniczne Forming Sp. z o.o
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Autor / Author: Biuro Architektoniczne Forming Sp. z o.o
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DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Wydana dla prezentowanej Nieruchomości 11 sierpnia 2010 roku decyzja o warunkach zabudowy 

nr UA.I.420/10 umożliwia budowę obiektu biurowo-hotelowo-mieszkalno-usługowego z parkingiem 

o następujących parametrach:

ZONING DECISION
The Property is covered by a zoning decision No. UA.I.420/10 issued on 11 August 2010. On the 

basis of this decision it is possible to develop one building with office, hotel, residential and services 

facilities and car parking. The main development parameters are discribed below: 

▪ Maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji 

frontowej, jej gzymsu lub attyki
46 m

▪ Szerokość elewacji frontowej – szerokość 

jednorodnego elementu elewacji frontowej
20 m ±20%

▪ Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy        

do powierzchni działek budowlanych objętych 

wnioskiem 
0,6

▪ Geometria dachu – kąt nachylenia głównych 

połaci dachowych
10°

▪ Miejsca parkingowe (łącznie  z parkingiem 

podziemnym)
1 500

Zgodnie z ustaleniami przedstawionej decyzji o warunkach zabudowy inwestycja obejmuje również 

budowę dwóch zjazdów indywidualnych z ulicy Tuwima. 

Decyzja o warunkach zabudowy nr UA.I.420/10 obejmuje działki ewidencyjne o numerach 11/17, 

11/19 oraz fragmenty działek drogowych 2/4 oraz 2/6, znajdujących się w obrębie W-23 i stała się 

ostateczna dnia 21 września 2010 roku.

▪ Maximum building height, measured from the top 

edge of the front facade, its cornice or attic
46 m

▪ Width of the front facade - width of the 

homogeneous element of the front facade
20 m ±20%

▪ Maximum development intensity factor 0,6

▪ Geometry of the roof tops - angle of the main

roof slopes
10°

▪ Parking places (including underground level) 1,500

The above-mentioned zoning decision allows to construct 2 individual access roads from Tuwima 

street to the Property.

The zoning decision No. UA.I.420/10 covers cadastral plots no. 11/17, 11/19 and fragments of 

cadastral plots no. 2/4 and 2/6, all located within the borders of the precinct W-23. The zoning 

decision has become final on  21 September 2010.
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Fragment projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 16 maja 2017 roku do 13 

czerwca 2017 roku i obejmującego przeznaczoną na sprzedaż Nieruchomość

Extract from the Master Plan draft displayed for public view between 16 May 2017 and 13 June 2017, covering the Property

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu numerem 1.2. i symbolem przeznaczenia U ustala się:

Development conditions for the area marked in the Master Plan with a number 1.2. and a symbol U:

Przeznaczenie podstawowe terenu
Main area designation

Teren zabudowy usługowej
Service development

Przeznaczenie uzupełniające terenu
Allowed area designation

Parkingi kubaturowe naziemne i podziemne, infrastruktura techniczna
On-site parking buildings and underground parkings, technical infrastructure

Powierzchnia biologicznie czynna
Biologically active area

Minimum 15% 
Minimum 15%

Intensywność zabudowy
Development intensity

1,0 – 3,9
1.0 – 3.9

Maksymalna powierzchnia zabudowy
Maximum development area

65%
65%

Wysokość zabudowy
Building height

15 - 25 metrów (15 – 30 metrów w strefie B oznaczonej na rysunku planu)
15 – 25 meters (15 – 30 meters in the B area marked on the map)

Wskaźniki parkingowe
Car parking ratio

Dla budynków administracji publicznej, biur i pozostałych usług: 5 – 10 miejsc parkingowych / 1 000 m2

powierzchni użytkowej;

Dla hoteli, obiektów zamieszkania zbiorowego – minimum 4 miejsca parkingowe na każde 1 000 m2

powierzchni użytkowej;

For for public administration buildings, offices and other services5 - 10 parking places / 1,000 m2

of usable area;

For hotels and collective residence buildings: minimum 4 parking places / 1,000 m2 of usable area.
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Fragment projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 16 maja 2017 roku do 13 

czerwca 2017 roku i obejmującego przeznaczoną na sprzedaż Nieruchomość

Extract from the Master Plan draft displayed for public view between 16 May 2017 and 13 June 2017, covering the Property

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu numerem 2.1. i symbolem przeznaczenia MW ustala się:

Development conditions for the area marked in the Master Plan with a number 2.1. and a symbol MW:

Przeznaczenie podstawowe terenu
Main area designation

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Multi-family residential development

Przeznaczenie uzupełniające terenu
Allowed area designation

Tereny zabudowy usługowej, parkingi kubaturowe naziemne i podziemne, drogi rowerowe, 
infrastruktura techniczna
Service development, on-site parking buildings and underground parkings, bicycle paths, technical 
infrastructure

Powierzchnia biologicznie czynna
Biologically active area

Minimum 25% 
Minimum 25%

Intensywność zabudowy
Development intensity

1,0 – 2,2
1.0 – 2.2

Maksymalna powierzchnia zabudowy
Maximum development area

40%
40%

Wysokość zabudowy
Building height

Maksymalnie 18 metrów (15 – 24 metrów w strefie C oznaczonej na rysunku planu, z możliwością 
zwiększenia do 27 metrów w przypadku wycofania najwyższej kondygnacji)
Maximum 18 meters (15 – 24 meters in the C area marked on the map, with an option to enlarge the 
maximum height up to 27 meters in case of the withdrawal of the top storey)

Wskaźniki parkingowe
Car parking ratio

Dla mieszkań w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych – od 1 do 2 miejsc parkingowych 
na każde mieszkanie
For flats in residential or residential and service buildings - from 1 to 2 parking spaces for each flat
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POUFNOŚĆ
Niniejsze Memorandum jest poufnym dokumentem 

prezentowanym przez JLL w imieniu Sprzedającego.

Memorandum jest zarezerwowane dla ograniczonej liczby 

podmiotów.

Memorandum nie może być kopiowane, przetwarzane lub 

przesyłane innym podmiotom, w całości lub w częściach, bez 

wcześniejszej zgody Sprzedającego oraz JLL. 

Memorandum jest udostępniane Inwestorowi wyłącznie                

w celach informacyjnych i przy założeniu, że zostanie 

wykorzystane wyłącznie aby umożliwić Inwestorowi jego własną 

analizę transakcji w nim określonej. 

Na życzenie JLL lub Sprzedającego, Inwestor jest zobowiązany 

zwrócić wszystkie materiały otrzymane od Sprzedającego lub 

JLL, jak również zniszczyć materiały powstałe z ich 

wykorzystaniem, bez prawa zatrzymywania jakichkolwiek kopii.

DISCLAIMER
Memorandum nie stanowi oferty ani umowy.  

Wszystkie dane zawarte w Memorandum są prezentowane       

w dobrej wierze i w przekonaniu o ich zgodności ze stanem 

faktycznym. Niemniej zakłada się, że Inwestor dokona 

weryfikacji podanych informacji za pośrednictwem niezależnego 

podmiotu. Ani Sprzedający ani JLL nie ponoszą 

odpowiedzialności za treść niniejszego Memorandum i sposób 

wykorzystania zawartych w nim informacji.

CONFIDENTIALITY
This Memorandum is a confidential document presented by JLL 

on behalf of the Seller. 

The Memorandum is reserved for a limited number of Investors.

The Memorandum can not be copied, reproduced or distributed 

to any third parties without the prior written consent of the JLL 

and the Seller. 

The Memorandum is being supplied to the Investor on the 

express understanding that it shall be used only to enable the 

Investor its own analysis of the viability of the transaction

contemplated therein. 

Upon the request of the JLL or the Seller, the Investor will return 

promptly all documents received from the JLL or the Seller, as 

well as destroy any materials created with use of the above, 

without retaining any copies.

DISCLAIMER
The Memorandum does not constitute an offer or contract. 

All information, descriptions, dimensions and other details, are 

given in good faith and are believed to be correct. However it is

assumed that the Investor will verify all received information

through an independent advisor. The JLL and the Seller

disclaims all responsibility and liability for the contents of this 

Memorandum and can not be held responsible for the use of this 

information.
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+48 607 606 660 
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