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MLP Group przygotowuje nowy park na terenie Łodzi
Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych przygotowuje się do rozpoczęcia
budowy nowego parku logistycznego MLP Łódź Wschód. Zespół obiektów, który
powstanie na terenie łódzkiej dzielnicy Widzew będzie liczyć ok. 70 tys. mkw.
nowoczesnej powierzchni magazynowej.

MLP Group przygotowuje się do rozpoczęcia budowy nowego parku logistycznego MLP Łódź Wschód.
Planowane obiekty będą docelowo oferowały ok. 70 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni
magazynowej, a całkowita powierzchnia parku wyniesie 15 hektarów. W skład parku logistycznego
będą wchodzić budynki klasy A.
MLP Łódź Wschód zlokalizowany będzie na terenie dzielnicy Widzew, zaledwie 5 kilometrów od
ścisłego centrum Łodzi. W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się przystanki autobusowe, które
zapewnią łatwy i szybki dojazd komunikacją miejską. Inwestycja oddalona jest około 4 kilometry od
autostrady A1 (węzeł Łódź Wschód) oraz około 25 kilometrów od autostrady A2 (węzeł Łódź Północ).

„Region łódzki pozostaje jednym z wiodących rynków magazynowych w naszym kraju. Najemcy
chętnie lokują tutaj swoją działalność ze względu na centralne położenie i bardzo dobrą infrastrukturę
drogową. Planując nową inwestycję chcemy wzbogacić naszą ofertę w tym bardzo popularnym rejonie
Polski, a jednocześnie odpowiedzieć na wciąż rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne obiekty
magazynowe” – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group
S.A.
Aktualnie w skład portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej wchodzą cztery operacyjne parki
logistyczne zlokalizowane w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań oraz MLP Lublin.
W trakcie budowy jest piąty park MLP Teresin.

***

MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje
MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Grupa
działa na rynku w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając wszechstronnych
rozwiązań w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej wielu międzynarodowym i krajowym
przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług,
wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz
stosowanie rozwiązania typu built-to-suit.
MLP Group jest obecnie właścicielem czterech logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Poznań oraz MLP Lublin. W przygotowaniu są kolejne parki.
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