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WSTĘP

 Bardzo wysoki zwrot z najmu 7% rocznie (wraz z zarządzaniem!, bez zarządzania byłby to zwrot 8 %)

 Bardzo dobra lokalizacja przy stacji kolei miejskiej – 15 minut SKM do centrum Warszawy, 4 przystanki.

 Bardzo niska w Warszawie cena zakupu najtańszej jednostki najmu – średnia cena w pełni wyposażonej 
i umeblowanej kawalerki – ok. 185.000 zł, mieszkania dwupokojowego - 220.000 zł. 

 Mieszkania dostępne są wyłącznie w tzw. 2-pakach*, łączna inwestycja we w pełni wyposażone 
i umeblowane mieszkanie (dwie jednostki najmu) to 381.014 zł (dwie kawalerki) lub 418.368 zł 
(kawalerka i lokal dwupokojowy).

 Możliwość zastosowania przyspieszonej amortyzacji!

 Dynamiczny rynek warszawski z wysokim wzrostem czynszów najmu (+6,5%), jak i cen mieszkań 
(+12,1%). 

 Rembertów to dzielnica charakteryzująca się dużym popytem na mieszkania na wynajem przy 
towarzyszącej mu niewielkiej podaży takich lokali ze względu na przewagę zabudowy jednorodzinnej. 
Rembertów wśród najszybciej rosnących cenowo dzielnic Warszawy. Potwierdza to też duże 
zainteresowanie wynajmem w oparciu o przeprowadzone testy rynkowe mieszkań.

 Rozpoczęcie najmu planowane jest na lato 2020 r. 

 Doświadczony operator z sukcesami w komercjalizacji całych budynków (zawsze osiągaliśmy wyższy 
czynsz i zwrot niż szacowany w ofertach).

*  Wyjaśnienie na stronie 13.
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W efekcie różnych czynników społeczno-ekonomicznych, 
na wzroście cen zyskuje wiele „nieoczywistych” dzielnic –

Rembertów w czołówce wzrostów cen mieszkań!

Źródło:
Morizon

Warszawa – ranking dzielnic wg cen mieszkań na rynku wtórnym (marzec 2019)
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LOKALIZACJA I OTOCZENIE BUDYNKU
Warszawa, ul. Jaworzniaków 8

 Nieruchomość znajduje się w odległości kilku minut pieszo od stacji kolejowej Warszawa-Rembertów (4 przystanki/15 minut 
do centrum Warszawy – przystanki po drodze w najważniejszych punktach przesiadkowych – Wschodnia, Stadion, Powiśle)

 Rembertów, w przeciwieństwie do dzielnic śródmieścia Warszawy, które się wyludniają, cieszy się bardzo szybkim wzrostem cen 

oraz przyrostem liczby mieszkańców dzięki dobrej infrastrukturze komunikacyjnej (linia SKM, liczne linie autobusowe) i 

spokojnemu otoczeniu.
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LOKALIZACJA I OTOCZENIE BUDYNKU
Warszawa, ul. Jaworzniaków 8

Do niekwestionowanych atutów dzielnicy Rembertów należy zaliczyć położenie na obrzeżach miasta wokół zieleni 
(30% powierzchni dzielnicy to lasy) oraz łatwy i szybki dostęp do centrum zapewniony przez Szybką Kolej Miejską. 
Dzięki niej do Warszawy Wschodniej można dotrzeć już w ciągu 6 minut. Rembertów posiada również dobrze 
rozwiniętą sieć autobusowej komunikacji miejskiej.

Pobliska komunikacja kolejowa i autobusowa:

 Przystanek autobusowy Klasztorna (190 m)

 Przystanek autobusowy Cyrulików (750 m)

 Stacja SKM Warszawa-Rembertów (550 m)

Stacja kolejowaRezerwat przyrody Kawęczyn Przewaga zabudowy jednorodzinnej
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 B1 – budynek wolnostojący, 4-kondygnacyjny, wybudowany 
w 1986 roku, o całkowitej pow. ok. 395 m2, w bardzo 
dobrym stanie technicznym

 B2 – budynek parterowy o powierzchni 87,5 m2, 
wybudowany w l. 30 XX wieku, w dostatecznym stanie 
technicznym

 Obydwa budynki włączone są do kanalizacji miejskiej

 Budynki posadowione są na działce o powierzchni 664 m2, 
na której zlokalizowany jest garaż zewnętrzny oraz garaż 
w budynku B1

 Oba budynki poddane zostaną remontowi wg zakresu 
opisanego na kolejnej stronie.

 Nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy jedno 
i wielorodzinnej

BUDYNEK I DZIAŁKA

Warszawa, ul. Jaworzniaków 8

B1 B2
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REMONT I WYPOSAŻENIE
Stan techniczny i zakres remontu B1

Stan przed remontem

 Woda własna studnia

 Kanalizacja miejska

 CWU i CO własna kotłownia gazowa

 Prąd stara linia napowietrzna

 Instalacje wewnętrzne do wymiany

 Stropy ceramiczne

 Dach stan bardzo dobry

 Stolarka (drzwi i okna) wymieniona

Docelowy standard budynku

 Nowe przyłącze wody miejskiej i prądu

 Ogrzewanie i ciepła woda zasilane nową kotłownią 
gazową; nowe wszystkie instalacje, 

 Nowe podziały funkcjonalno-przestrzenne w obrębie 
istniejących jednostek (część lokali z balkonami, część 
z własnym wyjściem do ogrodu)

 Wykończenie i kompletne doposażenie mieszkań

 Remont klatki schodowej i części wspólnych
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REMONT I WYPOSAŻENIE
Stan techniczny i zakres remontu B2

Stan przed remontem

 Woda własna studnia

 Kanalizacja miejska

 CWU i CO własna kotłownia

 Prąd stara linia napowietrzna

 Instalacje wewnętrzne do wymiany

 Dach do wymiany

 Stolarka (drzwi i okna) do wymiany

Docelowy standard budynku

 Nowe przyłącze wody miejskiej i prądu

 Ogrzewanie i ciepła woda zasilane nową kotłownią 
gazową w budynku B1; nowe wszystkie instalacje, 

 Nowe podziały funkcjonalno-przestrzenne w obrębie 
istniejących jednostek,

 Wykończenie i kompletne doposażenie mieszkań

 Wykonanie ocieplenia i nowej elewacji

 Wymiana dachu, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej.
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 Jeżeli ciekawi Państwa jak wyglądać będą wykończone mieszkania, zapraszamy do obejrzenia
poniższych spacerów 3D. Są to prezentacje wykonana na potrzeby wynajęcia mieszkań w kamienicach
w Lublinie na ul. Narutowicza 56C oraz w Warszawie na ul. Głuchej 3, które wyremontowała spółka
Mzuri CFI 4 w 2019 roku. W obu budynkach na ul. Jaworzniaków 8 zastosujemy analogiczny standard
wykończenia mieszkań i części wspólnych.

WYKOŃCZENIE MIESZKAŃ

kliknijLublin - kliknij tutaj! kliknijWarszawa - kliknij tutaj!

https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/narutowicza-lublin-2932/
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/narutowicza-lublin-2932/
https://youtu.be/XGMhbYYbOAU
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/narutowicza-lublin-2932/
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/narutowicza-lublin-2932/
https://youtu.be/XGMhbYYbOAU
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/narutowicza-lublin-2932/
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/narutowicza-lublin-2932/
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/narutowicza-lublin-2932/
https://youtu.be/XGMhbYYbOAU
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/glucha-3097/
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/glucha-3097/
https://youtu.be/XGMhbYYbOAU
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/glucha-3097/
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OGÓLNY HARMONOGRAM INWESTYCJI

Październik 2019 Rozpoczęcie remontu

Wiosna 2020 Zakończenie prac remontowych, wyposażanie lokali pod klucz

Lato 2020 Komercjalizacja mieszkań – rozpoczęcie poszukiwania najemców*

* Termin ten uzależniony jest od daty zakończenia budowy przez Innogy przyłącza energii elektrycznej.

W praktyce budowa przyłącza zajmuje około 6-9 miesięcy. Na bieżąco monitorujemy proces projektowania 
przyłącza i w miarę możliwości staramy się przyspieszać ten proces, jednak ostateczny termin wykonania 
przyłącza nie jest zależny od nas.

Na bazie naszego doświadczenia zakładamy, że powyższy harmonogram jest wykonalny. Gdyby jednak Innogy 
dłużej niż zwykle budowało przyłącze, może to wpłynąć na wydłużenie harmonogramu.
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PODOBNE ZREALIZOWANE INWESTYCJE 
GRUPY MZURI

Łódź, Targowa 55 Łódź, Targowa 55 (Nowa Targowa)Łódź, Pabianicka 35

Warszawa, Rusznikarska 6Warszawa, Głucha 3Kraków, Proszowicka 15
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ

 W związku z ograniczeniami prawnymi dotyczącymi wydzielania samodzielnych lokali o małej
powierzchni (poniżej 25 m2), nasza oferta obejmuje sprzedaż lokali w tzw. „2-pakach”, co oznacza, iż
formalnie jedna samodzielna nieruchomość będzie składać się z dwóch niezależnych kawalerek lub z
kawalerki i lokalu dwupokojowego, które będą wynajmowane oddzielnie (posiadają własne wejście,
łazienkę, aneks kuchenny).

 Oferujemy Państwu do nabycia 7 samodzielnych lokali mieszkalnych, które tworzą w sumie 15 
oddzielnych jednostek najmu w następującej konfiguracji:

 2-pak (w jednym dwupaku: dwie kawalerki)

 2-pak PLUS (w jednym dwupaku: kawalerka + lokal 2-pokojowy)

 3-pak PLUS (w jednym trzypaku: dwie kawalerki + lokal 2-pokojowy)

 Nabywcy wyrażają zgodę na oddanie nabytych lokali w zarządzanie do Mzuri Sp.  z o.o. na okres 
minimum 5 lat.
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT I PIĘTRA

Budynek B1

Lok. 1

Lok. 2

Lok. 1A

Lok. 2A
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT II PIĘTRA

Budynek B1

Lok. 4

Lok. 3A
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Rezerwacja
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT III PIĘTRA

Budynek B1
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Lok. 6

Lok. 6A

Lok. 5

Lok. 5A

* powierzchnia mierzona po podłodze, w lokalach na 
III piętrze występują niewielkie skosy w dachu, które 
nie wpływają na funkcjonalność lokalu
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT PARTERU

Budynek B2Numer 
mieszka

nia
Pokoje

Pow.
[m2]

8
8 1 22,85

8A 1 20,69

8B 2 25,92

RAZEM 69,46

Lok. 8 Lok. 8a Lok. 8B

okno w dachu

g
a
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ż

Sąsiedni budynek B1

Ogród
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ANALIZA POPYTU NA NAJEM
dla ul. Jaworzniaków

Pokoje Powierzchnia
Czynsz brutto

(najem + opłaty do 
administracji + media)

Terminy ogłoszeń
Liczba 

wyświetleń 
ogłoszenia

Liczba
telefonów

Liczba
obserwujących

1 19 m2 1 600 zł 28.06 – 12.07.2019 882 15 35

2 26 m2 1 750 zł 28.06 – 12.07.2019 801 17 36

Dzielnica Rembertów charakteryzuje się bardzo małą podażą mieszkań na wynajem (przeważa zabudowa 
jednorodzinna) przy jednoczesnym bardzo dużym popycie. Na wystawione przez nas próbne ogłoszenie 
najmu lokali na ul. Jaworzniaków otrzymaliśmy prawie 20 telefonów w ciągu 14 dni.
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Oferty zakupu i pytania prosimy 
kierować na adres:

agata.warchol@mzuri.pl 
tel. 533 772 205

www.mzuri.pl

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji

zawartych w niniejszej prezentacji, jednak Mzuri nie jest

w stanie zagwarantować, że są one kompletne czy wyczerpujące.

Ryzyko związane z korzystaniem z informacji zawartych w niniejszej

prezentacji ponosi wyłącznie jej użytkownik.

® 2019 Mzuri Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone


