
Inwestycja PŁATNERSKA 61, Warszawa
Oferta sprzedaży mieszkań na wynajem

50 % mieszkań sprzedane!
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WSTĘP

 Zarząd Mzuri Sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu ofertę nabycia mieszkań przeznaczonych na wynajem 
w budynku wielorodzinnym na ul. Płatnerskiej 61 w Warszawie.

 Zakończenie prac remontowych planowane jest na marzec 2020 roku.

 W budynku powstanie 15 kawalerek, które będą gotowe do przyjęcia pierwszych najemców już wiosną 2020 roku.

 Inwestycja przyniesie nabywcom wysoki jak na warunki rynkowe Warszawy zwrot w wysokości 7,0% - a więc ok. 
czterokrotnie wyższy niż na lokacie bankowej. 

 Istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla większości* nabywanych mieszkań (0-10% 
rocznie).

 Średnia cena w pełni wyposażonej i umeblowanej kawalerki to ok. 176.000 zł (dostępne w tzw. 2-pakach lub w 3-
pakach**), zaś łączna inwestycja w pełni wyposażone i umeblowane mieszkanie (dwie jednostki najmu) to 
ok. 370.000 zł lub ok. 530.000 zł (trzy jednostki najmu).

 Rynek warszawski charakteryzuje się zarówno wzrostem czynszów najmu (o 6,5% rocznie wg Mzuri) jak i cen mieszkań
- aż o 8,7% (wg NBP) w ostatnich 12 miesiącach.

*     Nie dotyczy mieszkań na ostatnim piętrze

**   Wyjaśnienie na stronie 12.
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LOKALIZACJA I OTOCZENIE BUDYNKU
Warszawa, ul. Płatnerska 61

 Budynek znajduje się w dzielnicy Rembertów, pomiędzy ulicami Marsa a Korkową, w odległości 15 minut piechotą 
od stacji kolejowej Warszawa-Rembertów, vis-a-vis lasu miejskiego.

 Przejazd kolejką ze stacji Warszawa Rembertów do Warszawa Śródmieście zajmuje 14 minut.

17 minut piechotą 
do stacji SKM
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LOKALIZACJA I OTOCZENIE BUDYNKU
Warszawa, ul. Płatnerska 61

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 centrum Warszawy można dotrzeć już w ciągu 15 minut. Rembertów posiada również dobrze rozwiniętą 
sieć autobusowej komunikacji miejskiej.

Pobliska komunikacja kolejowa i autobusowa:

 Przystanek autobusowy Działyńczyków (600 m)

 Przystanek autobusowy Jagiellońska (750 m)

 Stacja SKM Warszawa Rembertów (1,4 km)

Stacja kolejowaRezerwat przyrody Kawęczyn

Tężnia solankowa
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 Budynek wielorodzinny o całkowitej pow. 375 m2 (w tym 
poddasze i piwnica) zlokalizowany jest na działce nr 166 
o powierzchni 784 m2, w obrębie 30077.

 Budynek powstał w 1939 roku i wraz z sąsiednim obiektem 
pod numerem 59 tworzy zabudowę bliźniaczą. Zbudowany 
jest z pełnej czerwonej cegły ceramicznej.

 Budynek poddawany jest obecnie remontowi generalnemu 
oraz nadbudowie zgodnie z obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzennego.

 Nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy jedno i 
wielorodzinnej.

BUDYNEK I DZIAŁKA

Warszawa, ul. Płatnerska 61

Widok sprzed rozpoczęcia remontu
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REMONT I WYPOSAŻENIE
Stan techniczny i zakres remontu

Obecny stan budynku

 Ocieplenie brak

 Woda i kanalizacja brak

 CWU i CO brak

 Prąd brak

 Instalacje wewnętrzne do wymiany

 Stropy do wymiany

 Dach do wymiany

 Stolarka (drzwi i okna) do wymiany

Docelowy standard budynku

 Remont i ocieplenie elewacji

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

 Nowe przyłącza wod-kan, energii elektrycznej, gazu

 Wymiana stropów, nadbudowa poddasza, nowy dach

 Wymiana okien i drzwi

 Nowe przewody wentylacyjne i izolacja 
przeciwwilgociowa

 Remont mieszkań

 Nowa klatka schodowa
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 Niestety nie możemy pokazać Państwu zdjęć gotowego budynku i mieszkań, gdyż prace budowlane obecnie 
trwają i zakończą się za kilka miesięcy.

 Możemy natomiast udostępnić Państwu zdjęcia remontu.

ZDJĘCIA REMONTU
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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

Maj 2019 Rozpoczęcie prac budowlanych

Lato 2020 Zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych, wyposażanie lokali

Wrzesień 2020 Rozpoczęcie poszukiwania najemców
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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
Informacje wstępne

 W związku z ograniczeniami prawnymi dotyczącymi wydzielania samodzielnych lokali o małej
powierzchni, zmuszeni jesteśmy zaoferować tzw. „2-paki” i „3-paki”, co oznacza, iż formalnie jedna
samodzielna nieruchomość będzie składać się z dwóch lub trzech kawalerek (jednostek najmu), które
mogą być wynajmowane oddzielnie (posiadają własne wejście, łazienkę, aneks kuchenny).

 Oferujemy Państwu do nabycia 6 lokali mieszkalnych, które tworzą w sumie 15 oddzielnych jednostek 
najmu:

 trzy 2-paki (3 x 2 jednostki najmu)

 trzy 3-paki (3 x 3 jednostki najmu)

 Lokale na 2. piętrze opodatkowane są stawką VAT 8%, ponieważ są to nowe mieszkania, które powstały 
w wyniku nadbudowy piętra. Lokale na parterze i 1. piętrze opodatkowane są podatkiem od czynności 
cywilno-prawnych. Umeblowanie i wyposażenie wszystkich lokali opodatkowane jest stawką VAT 23%.

 Nabywcy wyrażają zgodę na oddanie nabytych lokali w zarządzanie do Mzuri Sp. z o.o. na okres 
minimum 5 lat.

 Powierzchnie lokali podane na kolejnych stronach mogą ulec nieznacznej zmianie w wyniku prac 
budowlanych i wykończeniowych.
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*   Zawiera cenę lokalu, koszty wykończenia i 
wyposażenia z VAT, szacunkowe koszty notarialne, 
podatek PCC, opłatę za przejęcie lokalu w 
zarządzanie.

OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT PARTERU

2-pak

Lok. 1A

ul. Płatnerska

Numer 
mieszkania

Pow.
[m2]

Łączna inwestycja * 
[zł]

2

2 14,73

530.4312A 17,67

2B 13,51

Lok. 1

3-pak

Lok. 2Lok. 2A

Lok. 2B
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT PIĘTRA 1.

2-pak

Lok. 3A

ul. Płatnerska

Lok. 3

3-pak

Lok. 4Lok. 4A

Lok. 4B
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*   Zawiera cenę lokalu z VAT, koszty wykończenia i 
wyposażenia z VAT, szacunkowe koszty notarialne, 
opłatę za przejęcie lokalu w zarządzanie.

OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT PIĘTRA 2.

2-pak

Lok. 5A

ul. Płatnerska

Numer 
mieszkania

Pow.
[m2]

Łączna inwestycja * 
[zł]

5
5 14,43

376.839
5A 18,47

6

6 15,41

552.8436A 19,36

6B 15,15

Lok. 5

3-pak

Lok. 6Lok. 6A

Lok. 6B
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DANE FINANSOWE
Mieszkania na parterze

Numer 
mieszkania

Szacowany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Cena za lokal *
[zł]

Opłata za przejęcie 
mieszkania w 

zarządzanie przez 
Mzuri [zł]

Szacunkowe 
koszty 

notarialne i PCC
[zł]

Oczekiwany 
roczny przychód 

z najmu**
[zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot z 
inwestycji***

A B C D E F G

2

2 1 150

514.931 3.000 12.500 37.130 7,0%2A 1 250

2B 1 150

*   Uwzględnia cenę wykończenia i wyposażenia, która będzie przedmiotem oddzielnej umowy zawartej z Mzuri Investments.

**    Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem oraz po uwzględnieniu pustostanów.

*** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11,76 miesięcy x 89% uwzględniające opłatę Mzuri za zarządzanie najmem) / (łączna cena +   
opłata za przejęcie lokalu w zarządzanie + koszty notarialne)

Całkowita inwestycja = C + D + E

Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu, kosztów oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny 
sytuacji rynkowej w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji ani zobowiązania Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp. 
z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.



18MZURI 

*   Uwzględnia cenę wykończenia i wyposażenia, która będzie przedmiotem oddzielnej umowy zawartej z Mzuri Investments.

**    Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem oraz po uwzględnieniu pustostanów.

*** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11,76 miesięcy x 89% uwzględniające opłatę Mzuri za zarządzanie najmem) / (łączna cena +   
opłata za przejęcie lokalu w zarządzanie + koszty notarialne)

Całkowita inwestycja = C + D + E

Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu, kosztów oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny 
sytuacji rynkowej w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji ani zobowiązania Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp. 
z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.

DANE FINANSOWE
Mieszkania na 2. piętrze

Numer 
mieszkania

Szacowany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Cena za lokal z VAT*
[zł]

Opłata za przejęcie 
mieszkania w 

zarządzanie przez 
Mzuri [zł]

Szacunkowe 
koszty 

notarialne 
[zł]

Oczekiwany 
roczny przychód 

z najmu**
[zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot z 
inwestycji***

A B C D E F G

5
5 1 150

372.839 2.000 2.000 25.625 6,8%
5A 1 300

6

6 1 200

547.843 3.000 2.000 38.699 7,0%6A 1 300

6B 1 200
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ANALIZA POPYTU NA NAJEM
dla ul. Płatnerskiej

Piętro Powierzchnia
Czynsz brutto

(najem + opłaty do 
administracji + media)

Terminy ogłoszeń
Liczba 

wyświetleń 
ogłoszenia

Liczba
telefonów

Liczba
obserwujących

2 17 m2 1 550 zł 29.06 – 13.07.2018 1 216 16 59

2 14 m2 1 450 zł 23.04 – 07.05.2019 1 121 22 39

2 17 m2 1 550 zł 23.04 – 07.05.2019 941 17 38

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 Płatnerskiej otrzymaliśmy ok. 20 telefonów w ciągu 14 dni.



20MZURI 

Podpisanie umowy rezerwacyjnej, 
wpłata 70% ceny

Przed rozpoczęciem etapu zakupu mieszkań Nabywca
decyduje czy osobiście stawi się u notariusza w Warszawie
w celu podpisania umowy i udzielenia pełnomocnictwa dla
Mzuri, czy życzy sobie, aby był reprezentowany przez
przedstawiciela Mzuri Investments (wymagane dostarczenie
pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego wg załączonego
wzoru, koszt usługi 500 zł netto czyli 615 zł brutto).

Teraz Po zakończeniu remontu

PROCEDURA ZAKUPOWA
Podpisywanie umów

Podpisanie u notariusza umowy 
przeniesienia własności lokalu, wpłata 

reszty ceny za lokal

Podpisanie pełnomocnictwa dla Mzuri 
do zarządzania najmem

Podpisanie z Mzuri Investments 
umowy na wykonie wykończenia i 

wyposażenia lokalu
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PODSUMOWANIE

 Wszystkie mieszkania zostaną przygotowane z myślą o Nabywcach – wysoki zwrot i trwałość inwestycji.

 Inwestycja charakteryzuje się:

 Ponadprzeciętnym (jak na Warszawę) zwrotem na poziomie 7,0% w skali roku.

 Atrakcyjną lokalizacją dla najemców.

 Możliwością zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji w większości lokali mieszkalnych (0-10%).

 Ograniczonym ryzykiem – inwestycja prowadzona przez doświadczony zespół.

 Wykończeniem lokali pod klucz.

 Dobrym standardem nieruchomości – budynek po generalnym remoncie, wyposażony w centralne 
ogrzewanie, ocieploną elewację.

 Warszawski rynek charakteryzuje się:

 Rosnącymi czynszami najmu.

 Rosnącymi szybko cenami mieszkań.
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Pytania prosimy kierować na adres:

inwestycje@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

WWW.MZURI.PL

+ 48 533 772 205


