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Inwestycja Łagiewnicka 96A
Maj 2020 r.

Oferta sprzedaży mieszkań na wynajem

Kawalerki od 138.000 PLN
Zwrot ponad 6%!

Oddanie w I kw 2021 roku!
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Kluczowe informacje na temat inwestycji

 Wysoki zwrot z najmu – nawet powyżej 6% rocznie (wraz z kosztami zarządzania!)

 Kamienica w trakcie generalnego remontu w zakresie budowlanym i instalacyjnym (z wymianą
wszystkich stropów drewnianych na ceramiczne, wykonaniem centralnego ogrzewania) – funkcjonalnie
całkowicie „nowy” budynek

 Dobra lokalizacja – popularna, zielona dzielnica, stale zyskująca na atrakcyjności dzięki dużemu
dostępowi do terenów rekreacyjnych oraz coraz większej liczby miejsc i wydarzeń kulturalnych.
Ogromnym atutem jest świetna komunikacja z całym miastem, 8 minut samochodem/15 minut
komunikacją miejską do Śródmieścia Łodzi

 Zróżnicowana struktura mieszkań – samodzielne kawalerki, dwupaki (2 typy: kawalerka + kawalerka;
kawalerka + mieszkanie dwupokojowe)

 Bardzo atrakcyjne ceny za stan deweloperski od 138.000,00 PLN za lokal lub 5.831 PLN/m2 lokalu.

 W pełni wyposażone i umeblowane lokale, gotowe do najmu, od już od 179.000 PLN.

 Możliwość zastosowania przyspieszonej amortyzacji

 Najwyższa w kraju dynamika wzrostu czynszów najmu +23,5% (Żródło: raport AMRON-SARFIN) i ogromna
dynamika wzrostu cen mieszkań +38,8% na rynku wtórnym! (Żródło: dane NBP za okres Q1’17 – Q4’19)

 Rozpoczęcie najmu planowane już w pierwszym kwartale 2021 r.

 Doświadczony operator z sukcesami w komercjalizacji całych budynków – 3 kamienice w samej Łodzi,
ponad 10 budynków w całej Polsce (realne czynsze i zwroty były zawsze wyższe niż szacowane w
ofertach)
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Dlaczego Łódź ?

Miasto Ludzie

MzuriInwestycje

• Bardzo dynamiczny rozwój sektora SSC/BPO. 
Łódź wybrały m.in. Philips, Hewlett-Packard, 
Indesit, Gillette, DXC Technology, ABB

• 2019 r. to kolejny wysyp nowoczesnych 
biurowców klasy A. – łącznie to już niemal 330 tys. 
mkw. powierzchni biurowej najwyższej klasy.

• W Łodzi zainwestowali ostatnio duzi deweloperzy 
biurowi – m.in. Skanska i Ghelamco, HB Reavis, 
St. Paul’s Development, Echo Investment

• Łódź zajmuje 4 miejsce w rankingu najbardziej 
rozwijających się metropolii biurowych

• Systematyczny wzrost cen mieszkań 
Q1’17-Q4’19 o 38,8%

• Miasto prowadzi szeroką politykę 
rewitalizacyjną – w samym 2020r. 
przeznaczy ponad 0,5 mld złotych na
inwestycje poprawiające komfort 
życia mieszkańców Łodzi –
rewitalizację Śródmieścia i osiedli, 
infrastrukturę, budowę nowych 
osiedli i chodników, torowisk

• Niedobór mieszkań o wysokim 
standardzie

• Szybko rośnie zatrudnienie w sektorze 
usług profesjonalnych, w tym SSC i BPO 
oraz IT

• Łódź miastem studentów, blisko 100 tys. 
studiujących

• Zmianie ulega tkanka społeczna - z miasta 
robotniczego na miasto 
wyspecjalizowanych pracowników

• Rosnące oczekiwania względem 
standardu mieszkania, komfortu okolicy, 
dostępu do kultury oraz rekreacji

• Grupa Mzuri ma dobre doświadczenie 
w inwestowaniu w kamienice w Łodzi
Osiągamy tam jedne z najwyższych stóp  
zwrotu z inwestycji na wynajem

• Grupa Mzuri posiada rozbudowane 
zaplecze logistyczne w Łodzi (centrala 
zarządzania najmem; spośród blisko 
6000 mieszkań, którymi zarządzamy,  
ok. 1300 znajduje się w Łodzi)

• Centrala operacyjna Mzuri w Łodzi 
zatrudnia obecnie blisko stu 
pracowników

Zobacz raport 

„Ukryty potencjał 

Łodzi” przygotowany 

przez Deloitte w 

listopadzie ’19

https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/Raport_Ukryty_potencjal_Lodzi_PL.pdf
https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/Raport_Ukryty_potencjal_Lodzi_PL.pdf
https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/Raport_Ukryty_potencjal_Lodzi_PL.pdf
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LOKALIZACJA I OTOCZENIE BUDYNKU
Łódź, ul. Łagiewnicka 96 A

 Nieruchomość znajduje się kilka minut
pieszo od najbliższej stacji kolejowej oraz 3
km od głównej stacji kolejowej - Łódź
Fabryczna, integralnej części Nowego
Centrum Łodzi (ośrodka łączącego biznes,
handel, kulturę oraz transport)

 Dojazd samochodem do Śródmieścia
zajmuje 8 min/15 min komunikacja miejską

 150 m do najbliższych przystanków
autobusowych i tramwajowych

 Pełne zaplecze handlowo-usługowe, w tym
centra handlowe, parki miejskie, stadion
sportowy, Bałucki Rynek

 W pobliżu znajdują się siedziby Akademii
Sztuk Pięknych, Społecznej Akademii Nauk,
w promieniu 4 km, Uniwersytet Łódzki i
Uniwersytet Medyczny, Szpital Wojewódzki

 W bezpośrednim sąsiedztwie dominuje
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

ŁAGIEWNICKA 96 A

Śródmieście

Nowe centrum Łodzi

Manufaktura

Stacja Łódź Fabryczna

Stacja Łódź Marysin

Szpital Wojewódzki

Liczne Wydziały UŁ

Uniwersytet Medyczny
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Dynamiczna rewitalizacja dzielnicy Bałuty 

 W efekcie różnych czynników społeczno-ekonomicznych, dzielnica Bałuty konsekwentnie zyskuje na
wzroście cen mieszkań i atrakcyjności

 W badaniach z 2017 roku mieszkańcy Łodzi wskazali na Bałuty jako na jedną z trzech najpopularniejszych
i najlepszych do życia dzielnic Łodzi. W badaniu oceniono m.in. bezpieczeństwo, komunikację, oferty
spędzania wolnego czasu, dostęp do punktów handlowych i usługowych

 Popularność Bałut stale rośnie, między innymi dzięki coraz większej liczbie inwestycji w tym nowych
osiedli mieszkaniowych. Wzrost popularności dzielnicy w widoczny sposób przekłada się na zmiany cen
nieruchomości

 Kolejnym atutem jest bardzo duża liczba terenów zielonych, co stanowi bezdyskusyjną przewagę
dzielnicy wobec kamienicznego charakteru Śródmieścia

 Dzielnica może pochwalić się świetną komunikacją - od południa sąsiaduje bezpośrednio ze
Śródmieściem, ma liczne połączenia autobusowe, tramwajowe i połączenie kolejowe również z innymi
dzielnicami

 Duże zainteresowanie najmem w oferowanej kamienicy potwierdzają nasze dotychczasowe
doświadczenia z zarządzania najmem oraz przeprowadzone testy rynkowe
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 4-kondygnacyjna kamienica z okresu międzywojennego
o powierzchni zabudowy 240 m2, powierzchni mieszkalnej
443 m2 i powierzchni całkowitej poddasza ok. 240 m2

 Ściany konstrukcyjne są w dobrym stanie technicznym,
a konstrukcja zostanie dodatkowo wzmocniona dzięki pełnej
wymianie stropów drewnianych na ceramiczne i wymianie
dachu

 Budynek jest włączony do kanalizacji miejskiej, remont
przewiduje wykonanie centralnego ogrzewania

 Kamienica posadowiona jest na działce o powierzchni 843 m2,
na której zlokalizowane są także pomieszczenia gospodarcze
i miejsca postojowe

 Teren działki zostanie ogrodzony, zabezpieczony domofonem
oraz bramą wjazdową i monitoringiem. Wykonane zostaną
nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury.

BUDYNEK I DZIAŁKA

Łódź, ul. Łagiewnicka 96 A
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REMONT I WYPOSAŻENIE
Stan techniczny i zakres remontu

 Stare przyłącza

 Miejska woda

 Miejska kanalizacja

 Indywidualne ogrzewanie mieszkań

 Instalacje w złym stanie technicznym

 Pomiędzy piwnicą a parterem strop ceramiczny 
typu Klein, pozostałe stropy drewniane

 Dach w złym stanie technicznym pokryty papą 

 Stolarka (drzwi i okna) wymagające wymiany

 Nowe przyłącze wody miejskiej i prądu, wymiana instalacji wewnętrznych

 Przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej

 Funkcjonalne  mieszkania - wykończone i kompletnie wyposażone

 Remont klatki schodowej i części wspólnych

 Ocieplenie budynku, nowa elewacja

 Wymiana dachu

 Wymiana wszystkich stropów drewnianych na ceramiczne

 Zamknięte podwórko, zagospodarowany teren wewnętrzny

 Zmiana sposobu użytkowania poddasza - nowe lokale mieszkalne

Stan przed remontem Docelowy standard budynku
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STAN OBECNY
Łódź, ul. Łagiewnicka 96 A

Remont kamienicy rozpoczął się w maju 2019 r. przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poniższe 
zdjęcia dokumentują aktualny etap prac – wykonanie nowych stropów ceramicznych.
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POGLĄDOWY HARMONOGRAM INWESTYCJI*

Maj 2019 Rozpoczęcie remontu

III kwartał 2020 Stan surowy zamknięty

IV kwartał 2020 Zakończenie prac remontowych

IV kwartał 2020 Wykańczanie lokali, doposażanie

I kwartał 2021
Przekazanie lokali do działu najmu – inwentaryzacja, sprzątanie, 
fotografowanie, przygotowanie lokali do najmu

I kwartał 2021 Komercjalizacja mieszkań – rozpoczęcie poszukiwania najemców

*.

*Części istniejącej, bez poddasza
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Łódź, Targowa 55 (CFI 1) Łódź, Targowa 55 (Nowa Targowa – CFI 1)Łódź, Pabianicka 35

Warszawa, Rusznikarska 6 (CFI 6)Warszawa, Głucha 3 (CFI 4)Lublin, Narutowicza 56C (CFI 4)

PODOBNE ZREALIZOWANE INWESTYCJE 
GRUPY MZURI

FILM Z REMONTU SPACER 3D SPACER 3D

SPACER 3D SPACER 3DSPACER 3D

https://www.youtube.com/watch?v=UOOvba9hQY4&feature=youtu.be
http://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/targowa
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/targowa-nowa-inwestycja/
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/glucha-3097/
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/rusznikarska-3286/
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/narutowicza-lublin-2932/
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ

AKTUALNA OFERTA:

 Mieszkania z PCC - w kamienicy, na kondygnacjach 0-II znajduje się obecnie 16 samodzielnych lokali
mieszkalnych o metrażach 16,60 – 46,75 m2. Większość z nich stanowić będą samodzielne kawalerki.
Kilka lokali zostanie podzielonych na atrakcyjne inwestycyjnie dwupaki, które będą oferowane w dwóch
wariantach: kawalerka + kawalerka lub kawalerka + lokal dwupokojowy (2 jednostki najmu = 1 księga
wieczysta). Dla lokali istnieje możliwość zastosowania indywidualnej, przyspieszonej amortyzacji.

WKRÓTCE DOSTĘPNE:

 Mieszkania z VAT - na kondygnacji III, stanowiącej obecnie poddasze niemieszkalne, w oparciu o
uzyskane pozwolenie na budowę zostaną wykonane nowe lokale mieszkalne. Z uwagi na trwające prace
projektowe, mieszkania na poddaszu będą oferowane w dalszej kolejności.
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – PARTER

Numer 
mieszkania

Pokoje
Pow.
[m2]

Cena za stan 
deweloperski  

[zł]

1

1 1 16,00

257 580

1A 1 15,40

2

2 1 18,45

267 705

2A 1 18,70

3

3 1 16,65

253 615

3A 1 16,20

4 1 21,50 144 050

1

1A 2 2A 3

3A4
REZERWACJA
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – I PIĘTRO

Numer 
mieszka

nia
Pokoje

Pow.
[m2]

Łączna 
inwestycja * 

[zł]

2 1 17,77 DO 
UZUPEŁENIENI

A O 
POTWIERDZP

ONE DANE
2A 1 18,23

1

1 A 2 2 A 3

3 A4

Numer 
mieszkania

Pokoje
Pow.
[m2]

Cena za stan 
deweloperski  

[zł]

5

5 2 24,90

272 290

5A 1 19,45

6 1 18,35 144 145

7 1 16,60 138 420

8 1 16,60 138 420

9

9 1 16,85

258 810

9A 1 15,85

10 1 22,50 147 750

5

5A 6 7 8

9

9A

10

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJAREZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – II PIĘTRO

1

1 A 2 2 A 3

3 A4

Numer 
mieszka

nia
Pokoje

Pow.
[m2]

Łączna 
inwestycja * 

[zł]

2 1 17,77 DO 
UZUPEŁENIENI

A O 
POTWIERDZP

ONE DANE
2A 1 18,23

Numer 
mieszkania

Pokoje
Pow.
[m2]

Cena za stan 
deweloperski  

[zł]

11

11 2 24,90

277 225

11A 1 19,45

12 1 18,40 148 080

13 1 16,70 143 290

14 1 16,70 143 290

15

15 1 16,95

263 745

15A 1 15,80

16 1 22,50 152 750

11

11A 12 13 14 15A

1516

REZERWACJA

REZERWACJA
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DANE FINANSOWE
Mieszkania na parterze

Numer 
mieszkania

Cena za stan 
deweloperski [zł]

Cena wyposażenia
i wykończenia 

z VAT*  [zł]
Cena pod klucz[zł]**

Oczekiwany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Oczekiwany 
roczny przychód 
z najmu*** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot

z inwestycji****

A B C E F G H

1
1

257 580 81 420 339 000 2 210 21 474    6,3%
1A

2
2

267 705 86 295 354 000 2 290 22 253    6,3%
2A

3
3

253 615 85 385 339 000 2 200 21 377    6,3%
3A

4 144 050 49 950 194 000    1 230 11 954    6,2%

*     Cena zawiera koszt wykończenia, wyposażenia oraz wynagrodzenie dla Mzuri za nadzór nad remontem. 
**  Uwzględnia cenę lokalu razem z kosztami wykończenia i wyposażenia, nie uwzględnia taksy notarialnej oraz podatku PCC.
***   Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem (uwzględnia pustostan na poziomie 0,72 miesiąca, odzwierciedlający rzeczywisty, średni poziom pustostanu mieszkań Mzuri w Łodzi)
**** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11,28 miesięcy) / cena pod klucz.

W związku ze specyfiką rynku najmu, jego sezonowością oraz terminem oddania lokali wypadającym na początek 2021 roku, rzeczywista rentowność oraz miesięczne przychody z najmu w
pierwszym roku inwestycji może być nieco niższe. Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny
sytuacji rynkowej w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp. z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w
mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.
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DANE FINANSOWE
Mieszkania na I piętrze

Numer 
mieszkania

Cena za stan 
deweloperski [zł]

Cena wyposażenia
i wykończenia 

z VAT*  [zł]
Cena pod klucz[zł]**

Oczekiwany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Oczekiwany 
roczny przychód 
z najmu*** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot

z inwestycji****

A B C E F G H

5
5

272 290 101 710 374 000 2 380 23 129    6,2%
5A

6 144 145 42 855 187 000    1 150    11 185    6,0%

7 138 420 40 580 179 000    1 100         10 766    6,0%

8 138 420 40 580 179 000    1 100         10 786    6,0%

9
9

258 810 85 190 344 000 2 200 21 377    6,2%
9A

10 147 750 51 250 199 000    1 220    11 857    6,0%

*     Cena zawiera koszt wykończenia, wyposażenia oraz wynagrodzenie dla Mzuri za nadzór nad remontem. 
**  Uwzględnia cenę lokalu razem z kosztami wykończenia i wyposażenia, nie uwzględnia taksy notarialnej oraz podatku PCC.
***   Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem (uwzględnia pustostan na poziomie 0,72 miesiąca, odzwierciedlający rzeczywisty, średni poziom pustostanu mieszkań Mzuri w Łodzi)
**** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11,28 miesięcy) / cena pod klucz.

W związku ze specyfiką rynku najmu, jego sezonowością oraz terminem oddania lokali wypadającym na początek 2021 roku, rzeczywista rentowność oraz miesięczne przychody z najmu w
pierwszym roku inwestycji może być nieco niższe. Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny
sytuacji rynkowej w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp. z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w
mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.

REZERWACJA

REZERWACJA

REZERWACJA
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DANE FINANSOWE
Mieszkania na II piętrze

Numer 
mieszkania

Cena za stan 
deweloperski [zł]

Cena wyposażenia
i wykończenia 

z VAT*  [zł]
Cena pod klucz[zł]**

Oczekiwany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Oczekiwany 
roczny przychód 
z najmu*** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot

z inwestycji****

A B C E F G H

11
11

277 225 101 775 379 000 2 380 23 129    6,1%
11A

12 148 080 42 920 191 000    1 150    11 175    5,9%

13 143 290 40 710 184 000    1 110         10 786    5,9%

14 143 290 40 710 184 000    1 110         10 786    5,9%

15
15

263 745 85 255 349 000 2 200 21 377    6,1%
15A

16 152 750 51 250 204 000    1 220    11 857    5,8%

*     Cena zawiera koszt wykończenia, wyposażenia oraz wynagrodzenie dla Mzuri za nadzór nad remontem. 
**  Uwzględnia cenę lokalu razem z kosztami wykończenia i wyposażenia, nie uwzględnia taksy notarialnej oraz podatku PCC.
***   Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem (uwzględnia pustostan na poziomie 0,72 miesiąca, odzwierciedlający rzeczywisty, średni poziom pustostanu mieszkań Mzuri w Łodzi)
**** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11,28 miesięcy) / cena pod klucz.

W związku ze specyfiką rynku najmu, jego sezonowością oraz terminem oddania lokali wypadającym na początek 2021 roku, rzeczywista rentowność oraz miesięczne przychody z najmu w
pierwszym roku inwestycji może być nieco niższe. Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny
sytuacji rynkowej w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp. z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w
mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.

REZERWACJA
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 Przed zakupem lokalu Nabywca decyduje czy osobiście stawi się u notariusza w Warszawie w celu podpisania umowy nabycia

nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Mzuri, czy życzy sobie, aby podczas przeniesienia własności był reprezentowany przez

przedstawiciela Mzuri Investments (wówczas wymagane jest dostarczenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego wg załączonego

wzoru). Koszt usługi 600 zł netto, czyli 738 zł brutto.

Teraz

PROCEDURA ZAKUPOWA
Podpisywanie umów

IV kwartał 2020 I kwartał 2021

Rozpoczęcie najmu 

mieszkań

Podpisanie umowy 

rezerwacyjnej

Opłata rezerwacyjna w 

wysokości 65% ceny 

lokalu w stanie 

deweloperskim

Podpisanie u notariusza 

umowy przeniesienia 

własności lokalu oraz 

wpłata reszty ceny za 

lokal w stanie 

deweloperskim (35%)

Podpisanie umowy 

zarządzania najmem 

lokalu

Wpłata pozostałych 

50% za wykończenie i 

wyposażenie lokalu

III kwartał 2020

Podpisanie umowy z 

Mzuri na wykończenie i 

wyposażenie lokalu 

Wpłata zaliczki w 

wysokości 50% kosztów 

wykończenia i 

wyposażenia lokalu
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FINANSOWANIE ZAKUPU
Pomoc przy zdobyciu kredytowania

 Inwestorom rozważającym finansowanie inwestycji przy pomocy kredytu oferujemy pomoc
w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i pozyskaniu kredytu

 Zarówno harmonogram prac, jak i charakter oferowanych lokali pozwalają ocenić zakup
nieruchomości jako atrakcyjną ofertę dla inwestorów szukających możliwości zakupu na kredyt

 Mzuri współpracuje z firmą doradztwa finansowego Notus Finanse w zakresie pomocy
w finansowaniu nieruchomości na kredyt

 Razem z doradcami kredytowymi pomożemy w analizie wad i zalet finansowania kredytem,
pomożemy w znalezieniu najlepszych produktów finansowych

 W porozumieniu ze specjalistami z Notus Finanse pomożemy przeprowadzić wszystkie
formalności i kompletować dokumenty

Chcesz porozmawiać o kredycie? 

Napisz maila na adres kredyty@mzuri.pl, zadzwoń + 48 533 341 155 lub poinformuj nas o tym 

zgłaszając swoje zainteresowanie na adres lagiewnicka@mzuri.pl

mailto:kredyty@mzuri.pl
mailto:lagiewnicka@mzuri.pl
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Pytania prosimy kierować na adres:

lagiewnicka@mzuri.pl 

www.mzuri.pl

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych
w niniejszej prezentacji, jednak Mzuri sp. z o.o. 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.
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