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Firmy transportowe stawiają na Trójmiasto 
 

Omega Pilzno, firma specjalizująca się w transporcie, spedycji i usługach logistycznych, wynajęła 
ponad 12 tys. mkw. powierzchni magazynowej w Pomorskim Centrum Logistycznym (PCL). 
Właścicielem obiektu jest firma Goodman, a w transakcji najmu pośredniczyła międzynarodowa firma 
doradcza Cushman & Wakefield.  
 
Firma Omega Pilzno Godawski & Godawski Sp. z o.o. od 25 lat świadczy usługi logistyczne na terenie całej 
Europy.  
 
- Cieszymy się, że mogliśmy reprezentować firmę Omega Pilzno przy tak znaczącej transakcji na rynku 
trójmiejskim. Przez ponad cztery miesiące wspólnie prowadziliśmy proces analizy technicznej dostępnych 
budynków, a także wyboru lokalizacji. W wyniku szczegółowo przygotowanej strategii rozmów, szeregu 
spotkań technicznych oraz długich negocjacji została podjęta decyzja o wyborze Pomorskiego Centrum 
Logistycznego jako docelowej lokalizacji Klienta. Chciałbym również podziękować firmie Goodman za 
profesjonalne podejście i zaangażowanie – mówi Maciej Krawiecki, Senior Development Manager w Cushman 
& Wakefield. 
 
- W naszym kompleksie Podkarpackiego Parku Logistycznego obecnie posiadamy trzy magazyny klasy A. 
Jesteśmy dumni, że mogliśmy wyjść z naszą ofertą poza granice Podkarpacia i teraz jesteśmy też częścią 
Pomorskiego Centrum Logistycznego – mówi Adam Godawski, Wiceprezes Zarządu Omega Pilzno Sp. z o.o. 
 
Pomorskie Centrum Logistyczne to nowoczesny kompleks magazynowy, który docelowo będzie oferował 
500 tys. mkw. wielofunkcyjnej powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej klasy A z możliwością budowy 
magazynów dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Na terenie Centrum istnieje możliwość 
wprowadzenia Wolnego Obszaru Celnego. PCL zlokalizowane jest w Gdańsku, w pobliżu Głębokowodnego 
Terminalu Kontenerowego (DCT), czyli najgłębszego, niezamarzającego terminalu kontenerowego w rejonie 
Bałtyku Południowego i jedynego terminalu w regionie umożliwiającego połączenie z największymi portami 
w Azji.  
 
- Cieszymy się, że możemy powitać Omegę Pilzno w gronie najemców Pomorskiego Centrum Logistycznego. 
Po niedawnym oddaniu do użytku drugiego budynku, w którym podkarpacka spółka jest największym najemcą, 
PCL powiększyło się do 88 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Dzięki bardzo silnemu popytowi 
ze strony klientów wynajęliśmy już w całości oba magazyny i niebawem ruszymy z budową kolejnego, trzeciego 
budynku. Goodman dopasowuje swoją ofertę do potrzeb klientów, zarówno dużych, jak i tych z mniejszą skalą 
działalności, dlatego też oferujemy moduły magazynowe o powierzchni od 3 tys. mkw. – mówi Maciej Madejak, 
Head of Business Development Poland w Grupie Goodman. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów 
w podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają wolny czas. Dogłębna znajomość rynków 
lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy 
nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy 
do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. 
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Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarządzanie 
nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, 
zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji 
najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga 
klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com 
i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake 
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