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Jedno z największych centrów logistyczno-produkcyjnych zostanie rozbudowane. Prezydent Rafał

KULTURA

Bruski o cjalnie wręczył pozwolenie na budowę II etapu inwestycji na terenie Waimea Logistic Park

SPORT

Bydgoszcz. Planowany termin oddania do użytku całej inwestycji to połowa 2021 roku.
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4 września (wtorek) odbyła się konferencja prasowa podczas której prezes zarządu Waimea Holding S.A. Andrzej Rosiński odebrał
z rąk prezydenta Rafała Bruskiego prawomocny dokument uprawniający do rozpoczęcia prac budowlanych w ramach
realizowanego projektu.
Waimea Logistic Park Bydgoszcz to jedno z największych centrów logistyczno-produkcyjnych w Bydgoszczy. Zajmie powierzchnię
zabudowy ponad 90 tysięcy metrów kwadratowych. Docelowo powstanie 6 hal dla klientów prowadzących zarówno produkcję, jak
i dla klientów skoncentrowanych na logistyce i magazynowaniu. Dookoła obiektu powstanie nowoczesna infrastruktura – parkingi
dla samochodów osobowych i ciężarowych, obszerne place manewrowe, zabudowa towarzysząca oraz park zieleni.
Jesienią br. rozpocznie się budowa dwóch kolejnych hal o łącznej powierzchni 23 200 m kw. (hala B - 16 300 m kw., hala F - 6
900 m kw.). Planowany termin oddania do użytku całej inwestycji to połowa 2021 roku. Generalny wykonawcą inwestycji jest
rma Trasko–Inwest.
Cieszę się, że rmy, które funkcjonują w Bydgoszczy, dobrze się tutaj czują i jeśli w perspektywie planują rozwój, czy rozszerzenie
działalności, to właśnie nasze miasto w przeważającej mierze biorą pod uwagę, jako jeden z pierwszych wyborów. Drugi aspekt, to
zrównoważony rozwój gospodarczy w mieście – przedsiębiorcy lokują się zarówno w parku przemysłowo – technologicznym, który
jest biznesowy sercem miasta, ale także w centrum Bydgoszczy. To wszystko korzystanie wpływa na sytuację gospodarczą,
przekłada się na nowe miejsca pracy, których, w przypadku tej inwestycji, ma powstać nowych aż około tysiąca – mówił prezydent
Rafał Bruski.

Szukaj

Dużym atutem Bydgoszczy jest jej centralne położenie na mapie Polski. Naszą decyzję o budowie tak dużej inwestycji w tej
lokalizacji, podjęliśmy mając na uwadze między innymi szybki rozwój miasta, wysoką aktywność gospodarczą regionu, obecność
zagranicznych i krajowych inwestorów czy liczne inwestycje związane z modernizacją infrastruktury drogowej – tłumaczy prezes
Zarządu Waimea Holding S.A, Andrzej Rosiński.
Budowa centrum logistyczno-produkcyjnego Waimea Logistic Park Bydgoszcz realizowana jest na 19 hektarowej działce w
południowo-wschodniej części miasta Bydgoszcz przy ulicy Mokrej. Dzięki wcześniej zrealizowanym miejskim inwestycjom
(modernizacja ul. Nowotoruńskiej, budowa ul. Dachtery, Bydgoskich Przemysłowców oraz Petersona) teren jest doskonale
skomunikowany z planowaną drogą S10 oraz znajdującą się w budowie trasą S5. Dodatkowym walorem działki jest dostępność
komunikacji miejskiej, która zapewni dogodny dojazd pracownikom do miejsca pracy. Tereny na których powstaje inwestycja są
obsługiwane przez komunikację miejską (linie nr 61 oraz 73). Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna, Międzynarodowy Port
Lotniczy oraz nowoczesne dworce kolejowe tworzą reprezentacyjną wizytówkę miasta.
Grupa Waimea od 2010 roku z powodzeniem realizuje projekty deweloperskie na terenie całej Polski. Funkcjonuje na rynku
nieruchomości komercyjnych jako deweloper, specjalizujący się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych
i produkcyjnych.

Warto wiedzieć
W ubiegłym roku została oddana hala SBU (Small Business Units) o powierzchni 9 226 m. kw. powstała w ramach pierwszego
etapu kompleksu logistyczno-produkcyjnego Waimea Logistic Park Bydgoszcz. Najemcami są takie rmy jak Sutura Med Sp. z o.o.
specjalizująca się w kompleksowej współpracy w zakresie dostaw środków i urządzeń do utrzymania higieny i czystości, Euro-net
Sp. z o.o. lider rynku RTV i AGD w Polsce, SIG Sp. z o.o. lider w obszarze dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce oraz rma
Decor-Poland z Bydgoszczy jeden z największych importerów kwiatów sztucznych w Polsce oraz BKT Elektornik. Najemcami są
także rmy: Boruta Zachem, Tademax i Triss.
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