
Lokal użytkowy przy jednej z najbardziej znanych w Polsce ulic 

handlowych 

ul. Nowy Świat w Warszawie! 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:  

Warszawa – 1.800.000 mieszkańców – prognozowana liczba mieszkańców w 2030 roku – 

1.950.000  

Populacja aglomeracji Warszawskiej – 3.100.000 mieszkańców  

Średnioroczna liczba odwiedzających Warszawę >10.000.000 osób  

Średnie wynagrodzenie brutto – 6.465,54 zł  

Aglomeracja Warszawska wypracowuje 17,2 PKB (według danych z 2017 – GUS) i jako region 

zajmuje 18 miejsce w Europie pod względem siły nabywczej per capita (Eurostat, 2018) 

 

 

 

 

 



 

 

NASZA OFERTA: 

Lokal: ul. Nowy Świat 60, Warszawa – 130 m2 Lokal użytkowy dla nietuzinkowego 

najemcy!  Bez prowizji!  

 

Ulica Nowy Świat wraz Krakowskim Przedmieściem tworzą ikoniczne miejsce na mapie 

Warszawy. Ul. Nowy Świat znajduje się od zawsze w czołówce najdroższych ulic 

handlowych w Polsce a zarazem najbardziej prestiżowych.  Tętniąca życiem przez cały rok – 

przyciągająca turystów ale również niemal każdy Polak był w swoim życiu minimum jeden 

raz na ul. Nowy Świat!  

 



 Lokal jest bardzo dobrze widoczny z ulicy Nowy Świat (wejście do lokalu i witryny od 

ul. Ordynackiej). 100 metrów do skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i ul. Nowy Świat. 150 

metrów od stacji metra Uniwersytet. Przystanek autobusowy oraz przejście dla pieszych 20 

metrów od lokalu. Natężenie ruchu pieszego powyżej 2,5 tys osób w ciągu godziny w 

szczycie popołudniowym – średnio powyżej 10 tysięcy pieszych dziennie. Możliwość 

umieszczenia podświetlanych zewnętrznych szyldów reklamowych. W okolicy liczne znane 

marki, kawiarnie, restauracje, sklepy, agregatory ruchu. Parking ogólnodostępny na ul. 

Ordynackiej. Możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio pod wejście do lokalu.  

 

  

 

 



 

 

Parametry techniczne: 70 m2 – parter; 25 m2 – piwnica, 36 m2 antresola. Pomieszczenia z 

możliwością przebudowy. Możliwe usunięcie antresoli jak również jej powiększenie. 

Wysokość lokalu w najwyższym punkcie 4,80 m. Otwory stolarki 6 sztuk – w tym 4 duże 

okna, 2 razy drzwi wejściowe.   

Lokal wymaga remontu oraz wymiany stolarki (na koszt właściciela lokalu). W zakresie 

aranżacji przewidywany jest znaczny udział kapitałowy właściciela w adaptację. Prąd - 

aktualnie 30 kW.  



 

 

 

 

 

Przeznaczenie: handel, biuro, usługi – bez gastronomii. 



  

Koszty najmu to 85 zł netto za m2 + opłaty administracyjne oraz media (około 1,5 tys zł). 

Parametry cenowe dla umowy najmu powyżej 5 lat. Możliwość negocjacji ceny przy dłuższej 

umowie. Cena nie podlega indeksacji inflacyjnej do styczeń 2024 r. Potencjalny 

przewidywany okres wydania lokalu dla najemcy – sierpień/wrzesień 2022 r. Średnie czynsze 

innych okolicznych lokali powyżej 160 zł netto/m2. 

Najemca nie płaci prowizji.  

 

Jeśli Twój biznes wymaga dostępu do dużej liczby potencjalnych odbiorców a 

jednocześnie nie chcesz przepłacać za czynsz – zapraszamy do współpracy. 

 

Krzysztof Wnorowski 

+48 600 67 67 38 

Grupa Biznes Polska – sp. j. 

 

 

 

 

 

 

 

 


