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17,7 ha dla SEGRO pod Wrocławiem  
 
Wrocław, 15 października 2019 r. – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield doradzała 
w transakcji kupna-sprzedaży ponad 17-hektarowej nieruchomości gruntowej w Biskupicach 
Podgórnych pod Wrocławiem. Nowym właścicielem działki została firma SEGRO – deweloper oraz 
właściciel parków magazynowych w dziewięciu krajach w Europie.  
 
Nieruchomość, zlokalizowana pod Wrocławiem, przy autostradzie A4 i węźle Pietrzykowice, niedaleko Portu 
Lotniczego im. Mikołaja Kopernika, została zakupiona w celu realizacji nowego parku przemysłowo-
magazynowego SEGRO Logistics Park Wrocław.  
 
- Doradzaliśmy w transakcji kupna-sprzedaży działki, na której firma SEGRO będzie mogła rozpocząć budowę 

nowego parku przemysłowo-magazynowego. Na ostateczną decyzję dewelopera miały wpływ przede 

wszystkim atrakcyjna lokalizacja, dobre skomunikowanie terenu oraz otoczenie biznesowe – powiedział Michał 

Sikora, Konsultant ds. gruntów, spraw technicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych w dziale 

powierzchni przemysłowych i logistycznych firmy Cushman & Wakefield. 

SEGRO to właściciel, zarządca i deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, który Europie 
Centralnej rozpoczął działalność pod koniec 2005 roku. Głównymi rynkami operacyjnymi firmy są Wielka 
Brytania, Niemcy, Francja i Polska. SEGRO obecnie posiada dwa parki magazynowe zlokalizowane w okolicy 
Wrocławia: SEGRO Industrial Park Wrocław oraz SEGRO Logistics Park Wrocław. Inne inwestycje firmy 
położone są m.in. w Poznaniu, Warszawie czy Gliwicach.  
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 
nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia 
ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld USD. Do 
najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie 
powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na 
stronie: www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE. 
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