
 

 

Informacja prasowa 22.09.2020 r. 

Uni-logistics dołączy do MLP Pruszków I  

Polski operator  Uni-logistics Sp. z o.o. z Gdyni wprowadzi się do centrum logistycznego  

MLP Pruszków I i zajmie ok. 2900 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. W 

zawarciu transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa. 

 
Spółka Uni-logistics podpisała umowę na wynajem nowoczesnej powierzchni magazynowej ok. 2900 

mkw. w parku logistycznym MLP Pruszków I. Z tego na cele magazynowe przeznaczonych jest ok. 2850 

mkw., a dodatkowe 60 mkw. to powierzchnie socjalne i biurowe. Najemca wprowadzi się do obiektu w 
październiku 2020 r.  

Uni-logistics to kompleksowy operator logistyczny z kapitałem polskim  działający na arenie 

międzynarodowej od 2007 roku. Firma świadczy usługi  między innymi w zakresie spedycji morskiej, 

lotniczej, kolejowej i transportu drogowego. Współpracując z szeroką siecią zaufanych agentów, 

przedsiębiorstwo realizuje usługi na arenie międzynarodowej, docierając do najdalej odległych 

zakątków świata. Główną maksymą firmy jest indywidualne podejście do świadczonych usług, co 

pozwala na optymalne odpowiadanie na potrzeby każdego klienta. Spółka ma status uznanego 

przedsiębiorcy AEO i wspiera swoją działalność usługami celnymi świadczonymi przez własną agencję 

celną. 



 

 

 

„Dynamiczny rozwój firmy, a także wzrost przeładunków własnych kontenerów kolejowych z Chin i 
zwiększony popyt na usługi logistyki kontraktowej spowodowały potrzebę zwiększenia powierzchni 
magazynowej. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przeniesieniu się z magazynu w Kajetanach do 
magazynu MLP w Pruszkowie z trzykrotnie większą powierzchnią. Zmiana jest również związana z 
pracami wdrożeniowymi systemu WMS w obu magazynach Uni-logistics i koniecznością obsługi klientów 
o różnym profilu działalności” – powiedział Kamil Walukiewicz, Contract Logistics Business 

Development Manager w firmie Uni-logistics. 

 
„Strategiczna lokalizacja naszego parku MLP Pruszków I sprawia, że jeżeli tylko pojawia się wolny 
segment prawie natychmiast udaje nam się podpisać umowę. To projekt, który cieszy się ogromną 
popularnością wśród naszych obecnych, jak i potencjalnych najemców. W parku wprowadziliśmy 
innowacyjne rozwiązania ekologiczne m.in. instalację OZE,  punkt ładowania samochodów elektrycznych 
oraz stację wynajmu rowerów miejskich. Zielone projekty stały się obecnie dodatkowym atutem przy 
wyborze obiektu” – podkreślił Tomasz Pietrzak, Senior Leasing Manager w MLP Group S.A. 

„Firma Uni-logistics z uwagi na szybki rozwój musiała w krótkim czasie przeanalizować rynek zachodniej 
Warszawy oraz podjąć decyzję o relokacji. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć naszego klienta w 
poszukiwaniach modułu spełniającego oczekiwania operacyjne i terminowe” – powiedział Jakub 

Dudkiewicz, Doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa 
Polska. 

Projekt MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez MLP Group, łącznie oferuje prawie 170 tys. 

m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania park 

ten stał się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną. Kompleks znajduje się na 

ogrodzonym i chronionym przez 24h na dobę terenie. Dla klientów i najemców uruchomiono tu 

dwustanowiskowy punkt ładowania samochodów elektrycznych i hybryd. Wykorzystywana jest do tego 

celu w 100% energia fotowoltaiczna. Ponadto na terenie centrum znajduje się także stacja rowerów 

miejskich. Obiekt posiada spore zasilanie energetyczne, duże możliwości przyszłego rozwoju dla klientów 
oraz proporcjonalnie duży procent miejsc parkingowych. Centrum logistyczne MLP Pruszków I posiada 

rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i głównymi arteriami łączącymi 
Warszawę z innymi ośrodkami miejskimi. 

*** 

MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje 

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Grupa 
działa na rynku polskim, niemieckim i rumuńskim 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 przez 
Grupę wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz stosowanie rozwiązania typu 
built-to-suit.  



 

 

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje 
je w swoim portfelu. Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi samymi osobami 
odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług.  

  

*** 

Więcej informacji także na www.mlpgroup.com  
 

Dodatkowych informacji udziela: 
 
Karolina Pokora-Malewska, MLP Group S.A. 
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