
Ceetrus Polska twardo stoi na ziemi

Od kilku miesięcy Ceetrus Polska prowadzi intensywne działania związane z

zagospodarowywaniem terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie zarządzanych

centrów handlowych. - Korzyści związane z lokalizacją, jak również potencjał

handlowy wynikający z sąsiedztwa z Centrami Handlowym Auchan, doceniają

zarówno międzynarodowe marki, jak i �rmy działające lokalnie - mówi w

wywiadzie dla PropertyNews.pl Paweł Wudarkiewicz, dyrektor ds.

zarządzania gruntami i rozwoju Ceetrus Polska.
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Firma Ceetrus Polska ma bogaty bank ziemi. Ile terenów Państwo posiadają i jaki mają

one potencjał? Dla jakich branż?

Paweł Wudarkiewicz: Obecnie na terenie całego kraju Ceetrus Polska posiada około 180
hektarów gruntów. Największe działki, liczące ponad 10 hektarów, znajdują się na Śląsku,
w Wielkopolsce i w okolicach Szczecina. Tak szerokie por�olio terenów umożliwia
wybranie najbardziej dogodnego położenia dla nowego projektu. Można również
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skorzystać z efektu skali i zapewnić swojej inwestycji jednocześnie kilka nowych lokalizacji.
W zależności od lokalnych planów zagospodarowania przestrzeni działki mogą być
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, nieruchomości komercyjne czy centra
logistyczne. Są to tereny doskonale skomunikowane i wyposażone w niezbędną
infrastrukturę. To sprawia, że czas niezbędny na przygotowanie docelowego projektu i
jego realizację skraca się, co jest niezwykle cenne dla inwestora.

Zapraszamy do współpracy inwestorów lokalnych i instytucjonalnych, deweloperów, a
także sieci handlowe – również te, które dopiero wchodzą na polski rynek. Z myślą o
zainteresowanych współpracą z Ceetrus firma udostępniła również stronę internetową, na
której można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat oferowanych przez
firmę gruntów.

Jak ważny dla �rmy jest ten pro�l działalności?

Komercjalizacja terenów inwestycyjnych Ceetrus jest istotnym obszarem działalności
firmy. Wpływa na podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności centrów
handlowych, przy których zlokalizowane są ziemie. Dobrym przykładem obrazującym to
zjawisko może być ubiegłoroczne otwarcie centrum handlowego Silesia Outlet w
sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan Gliwice.

Jakimi terenami najbardziej interesują się inwestorzy? Preferują zakup czy wynajem?

Nasze tereny są interesujące dla inwestorów ze względu na ich dogodne położenie oraz
sąsiedztwo Centrów Handlowych Auchan. Większość naszych kontrahentów preferuje
zakup działek zwłaszcza w większych miastach. Mamy również przykłady doskonale
funkcjonujących nowych obiektów, wybudowanych na terenach zakupionych od Ceetrus
w mniejszych miejscowościach. Taką inwestycją jest centrum ogrodnicze Green House
mieszczące się w sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan Żory.

4Buildings - nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce

i cztery niezależne konferencje o najważniejszych trendach
w budownictwie XXI wieku - już 15-17 listopada w
Katowicach. Zarejestruj się teraz!
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Czy łatwo jest zdobyć inwestora dla polskich terenów inwestycyjnych?

Pozyskanie nowego inwestora zawsze jest złożonym procesem, w którym obie strony
sprawdzają warunki współpracy, szacują korzyści i niezbędny wkład. W trakcie tego
procesu pokazujemy zainteresowanym potencjał oferowanych przez nas terenów. Jest to
przede wszystkim korzystna lokalizacja, ponieważ tereny oferowane przez Ceetrus
mieszczą się w dużych miastach lub przy ich granicach, tuż przy zjazdach z obwodnic czy
autostrad. Działki posiadają również infrastrukturę niezbędną do rozpoczęcia inwestycji.
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Ważną korzyścią jest również potencjał biznesowy wynikający z sąsiedztwa z dojrzałymi
obiektami handlowymi.

Również poszerzenie spektrum działalności Ceetrus ma duże znaczenie dla potencjalnych
inwestorów. Obecnie mogą nabywać tereny inwestycyjne i realizować na nich nie tylko
projekty handlowe, lecz także kompleksy biurowe, obiekty hotelowe, rozrywkowe czy
logistyczne.

Jakie tereny już zostały skomercjalizowane, jakich inwestorów udało się pozyskać?

Od kilku miesięcy Ceetrus Polska prowadzi intensywne działania związane z
zagospodarowywaniem terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie zarządzanych centrów
handlowych i prowadzi negocjacje z zainteresowanymi inwestorami. Korzyści związane z
lokalizacją, jak również potencjał handlowy wynikający z sąsiedztwa z Centrami
Handlowym Auchan, doceniają zarówno międzynarodowe marki, jak i firmy działające
lokalnie.

Pod koniec 2018 roku Ceetrus Polska podpisał umowę sprzedaży działki o powierzchni
około 6,3 tys. mkw. w Żorach z firmą Green House Poland. W wyniku transakcji w
sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan Żory należącego do Ceetrus Polska w marcu
2019 r. otwarto największe w południowej części kraju centrum ogrodnicze Green House.

Z kolei na działce w sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan Gliwice, sprzedanej przez
Ceetrus spółce 6B47 Poland wiosną 2019 roku, powstało centrum wyprzedażowe Silesia
Outlet o powierzchni GLA 12 tys. mkw.

W lipcu 2019 r. Leroy Merlin ogłosił, że w sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan
Kołbaskowo zbuduje sklep o powierzchni 10 tys. mkw. z parkingiem z ponad 400
miejscami. Otwarcie zaplanowano na pierwszą połowę 2020 roku. Leroy Merlin to nasz
wieloletni partner biznesowy, który docenia korzyści związane z inwestycją na terenach
należących do nas.
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