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Kolejny park MLP powstanie w Czeladzi
MLP Group rozpoczyna budowę nowego parku logistycznego w Czeladzi w regionie
Górnego Śląska. Docelowo nowy obiekt będzie oferował 71 tys. mkw. powierzchni
magazynowo-produkcyjnych.

MLP Group zawarło z Gminą Czeladź umowę notarialną dotyczącą zakupu gminnych terenów, na
których planowana jest budowa parku logistycznego MLP Czeladź. Nowy obiekt będzie docelowo
oferował 71 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnych, które powstaną na obszarze 16,50
hektara. Inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Czeladź oddalonej zaledwie około 11
kilometrów od Katowic. W pobliżu znajduje droga ekspresowa S86. Do katowickiego lotniska jest z
kolei około 15 kilometrów, a do centrum Warszawy niecałe 300 kilometrów.

„Wszystkie nasze parki logistyczne charakteryzują się bardzo dobrą lokalizacją. Tak jest również w
przypadku rozpoczynanej inwestycji MLP Czeladź. Realizacja tego projektu pozwoli nam poszerzyć
ofertę, a tym samym umocnić naszą pozycję w bardzo ważnym regionie magazynowym w
województwie śląskim. Jesteśmy przekonani, że oferta nowoczesnych powierzchni w naszym nowym
parku zostanie dobrze przyjęta przez inwestorów. Potwierdzeniem jest zawarta już pierwsza umowa z
przyszłym najemcą, siecią MAKRO Cash & Carry Polska, dla której przygotujemy w tym parku 8,6 tys.
mkw. powierzchni” – podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
Realizacja inwestycji zapewni nawet do 1000 nowych miejsc pracy. W przypadku Czeladzi będzie to
jednocześnie druga pod względem wielkości inwestycja gospodarcza w historii miasta.
MLP Czeladź będzie ósmym parkiem logistycznym w portfelu MLP Group, a jednocześnie drugim w
województwie śląskim. Aktualnie w skład portfela nieruchomości MLP Group wchodzi siedem parków
logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin,
MLP Wrocław, MLP Gliwice oraz MLP Teresin. Poza rozpoczynaną realizacją projektu w Czeladzi w
planie jest również uruchomienie inwestycji w Łodzi oraz kolejnej w Poznaniu.

Od lewej Zbigniew Szaleniec - Burmistrz Czeladzi, Tomasz Zabost – Członek Zarządu MLP Group S.A.

***
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 builtto-suit.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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