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Empark Domaniewska/Wołoska/
Marynarska/Postępu

115 266 Globe Trade Centre 2006 NIE

Puławska Financial Center Puławska 15 49 000 NDI S.A. 1998 NIE

Marynarska BP Taśmowa 7 45 400 Ghelamco 2008 NIE
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Największe budowane biurowce z datą dostarczenia do 2016
Major pipeline office projects scheduled for delivery until the end of 2016
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Green building certification

2016Wołoska 24 Wołoska 24 21 000 Ghelamco UBIEGA SIĘ

35km2

3,6%

218 911

1 095 000m2

Mokotow is located between the city centre and the Warsaw Chopin International 
Airport. The strategic location of the district has a very positive impact on business 
development. This ensures the proximity to the airport, the Central Railway 
Station and the Central Business District. Easy access to all districts of Warsaw is 
guaranteed by the underground line running through Mokotow.
Mokotow’s availability of communication lures companies that willingly open their 
offices in this part of town. 25% of total modern office supply in Warsaw is offered 
in this district with most offices located in the Sluzewiec Przemysłowy area, that 
is called the office center of Warsaw. The largest office complex of Warsaw is also 
located here.

M okotów znajduje się pomiędzy centrum Warszawy a Międzynarodowym 
Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina. Strategiczne położenie 
dzielnicy ma bardzo korzystny wpływ na rozwój biznesu. Gwarantuje to 

zarówno bliskość lotniska jak i Dworca Centralnego oraz Centralnego Obszaru 
Biznesowego. Szybki dojazd do wszystkich dzielnic Warszawy zapewnia 
przebiegająca przez Mokotów linia metra.
Dostępność komunikacyjna Mokotowa spowodowała, że firmy chętnie lokują w 
tej części miasta swoje biura. Znajduje się tutaj jedna czwarta podaży nowoczesnej 
powierzchni biurowej oferowanej w całej stolicy. Większość tej powierzchni 
mieści się w Służewcu Przemysłowym, który obecnie nazywany jest zagłębiem 
biurowym Warszawy. To także tutaj zlokalizowany jest największy warszawski 
kompleks biurowy.
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The Srodmiescie district encompasses the Old Town, New Town and the Central 
Business District of Warsaw. It is the most representative part of the city. There 
are a number of modern office buildings, hotels and excellent restaurants. 
Headquarters of many public institutions as well as culture centres and education 
offices are based here, consequently numerous business and private meetings 
are held in Srodmiescie. This district has a very well developed communication 
network. The main railway station „Central Station” is located here, accompanied 
by the underground line and countless bus and tram lines. The airport can be 
reached within only 12 minutes. Srodmiescie takes second place in Warsaw in  
terms of the offered supply of office space.

Dzielnica Śródmieście obejmuje Stare Miasto, Nowe Miasto oraz Centralny 
Obszar Biznesowy Warszawy. Jest to najbardziej reprezentacyjna 
część miasta. Mieści się tutaj wiele nowoczesnych biurowców, hoteli 

i najlepszych restauracji. W Śródmieściu mają swoje siedziby różne urzędy, 
instytucje publiczne oraz ośrodki kultury i edukacji, czego następstwem są często 
organizowane spotkania biznesowe, a także prywatne. Śródmieście ma bardzo 
dobrze rozbudowaną sieć komunikacyjną. To tutaj znajduje się  główny dworzec 
kolejowy „Dworzec Centralny”, stacje dwóch linii metra, wiele linii autobusowych 
oraz tramwajowych, dzięki czemu na lotnisko można dojechać w jedyne 
12 minut. Śródmieście znajduje się na drugim miejscu w Warszawie pod względem 
oferowanej podaży powierzchni biurowej.

Największe budowane biurowce z datą dostarczenia do 2016
Major pipeline office projects scheduled for delivery until the end of 2016

Budynek
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Adres
Address

Powierzchnia m2
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Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Gdański Business Center II Inflancka 44 889 HB Reavis Poland 2016 UBIEGA SIĘ

Kró.Lew.ska Królewska 5 445 S+B Gruppe AG 2016 UBIEGA SIĘ

The Tides Wioślarska 6 10 825 The Tides Property Group 2016 NIE

Największe istniejące biurowce
Major existing office projects

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2

Office area (sq m)
Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Rondo 1 Rondo ONZ 57 000 Rondo ONZ Project
Development

2006 TAK

Warsaw Financial Center   Emilii Plater 53 49 800 Golub&Company 1998 NIE

PZU Tower Jana Pawła II 24 47 150 PZU Tower 2000 NIE

1 150 000m2

16km2

4,2%

120 091

12min

3minŚRÓDMIEŚCIE
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Wola district is located in the immediate neighbourhood of the Warsaw Central 
Business District, which  recently began to broaden out within the Wola district 
territory. Once the industrial part of Warsaw, is now becoming a modern business 
and shopping area. Several office projects at Rondo Daszynskiego are currently 
under constructions and will provide more than 35 000 sq m of modern office 
space to the market. The „West Warsaw” Train Station is located in Wola and second 
line of the underground. Thanks to its easy accessibility and good location, Wola is 
beginning to enter the CBD of Warsaw. Despite the favourable conditions for the 
development, Wola has high unemployment at 5.2%, and takes second place after 
Warsaw Prague North in these terms.

D zielnica Wola położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Centralnego 
Obszaru Biznesowego Warszawy, który od niedawna zaczyna wkraczać 
także na jej tereny. Niegdyś przemysłowa część Warszawy obecnie staje 

się nowoczesnym ośrodkiem biznesowo-handlowym. W trakcie realizacji jest kilka 
projektów biurowych przy Rondzie Daszyńskiego, które dostarczą na rynek ponad 
35 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Na terenie Woli zlokalizowany 
jest dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia oraz druga linia metra. Wola z racji 
swojej bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej i korzystnego zlokalizowania 
zaczyna wkraczać w ramy COB Warszawy. Pomimo sprzyjających warunków 
rozwoju Wola charakteryzuje się nadal dużym bezrobociem, na poziomie 5,2%, 
co jest drugim wynikiem w Warszawie po Pradze Północ. 

Największe budowane biurowce z datą dostarczenia do 2016
Major pipeline office projects scheduled for delivery until the end of 2016

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2
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Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Warsaw Spire Plac Europejski 1 95 700 Ghelamco Poland 2016 TAK

Atrium 2 Pereca 2 20 244 Skanska Property Poland 2016 TAK

Proximo Przyokopowa 26 24 498 Hines 2016 TAK

Największe istniejące biurowce
Major existing office projects

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2

Office area (sq m)
Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Warsaw Trade Tower Chłodna 53 40 300 Daewoo 1999 NIE

PeKaO Tower Grzybowska 53/57 27 000 Pekao 1993 NIE

Wola Center Przyokopowa 33 27 527 LC Corp 2013 NIE

315 000m2

19km2

5,2%

138 462

14min

10minWOLA

METRO TRAMWAJ AUTOBUS KOLEJ



Komunikacja
Public transport

WARSZAWA

RAPORT DZIELNICE WARSZAWY 2015

Sprawdź nasze oferty na OfertyWH.pl

Dostępność Lotniska
Accessibility to airport

Powierzchnia
Area

15min

Dostępność Centrum
Accessibility to center

Populacja
Population

Stopa bezrobocia
Unemployment rate

Podaż powierzchni biurowej
Total office supply

The key advantage of the Wlochy is the International Chopin Airport located 
within the district. A range of hotels and office buildings are positioned along the 
roads leading from the airport and in its vicinity. The rest of the neighbourhood 
is mostly residential areas, despite this, the population density is low. Although 
the underground line doesn’t run though Wlochy, the city centre can be easily 
reached by a special train connecting the airport with the City Centre and other 
districts. In addition, WKD runs through (Warsaw Commuter Rail) connecting the 
capital city with the Grodzisk Mazowiecki. Due to the convenient communication 
links, the office market has developed and it is currently on the fourth place in 
terms of office space available in Warsaw.

Oatrakcyjności  Włoch stanowi przede wszystkim zlokalizowany na 
ich terenie Międzynarodowy Port Lotniczy im Fryderyka Chopina. 
W jego pobliżu a także wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych 

odchodzących od lotniska znajduje się wiele hoteli i biurowców. Mimo, że 
pozostała część dzielnicy to głównie tereny mieszkaniowe, gęstość zaludnienia 
jest niewielka. Do Włoch nie dociera linia metra, jednak do centrum można łatwo 
dojechać specjalną kolejką łączącą lotnisko ze Śródmieściem i pozostałymi 
dzielnicami. Ponadto przez Włochy przebiega linia WKD (Warszawska Kolej 
Dojazdowa) łącząca stolicę z Grodziskiem Mazowieckiem. Dzięki łatwej 
dostępności komunikacyjnej dzielnicy rozwinął się tutaj rynek nieruchomości 
biurowych. Znajduje się ona obecnie na czwartym miejscu pod względem 
oferowanej powierzchni biurowej w całej Warszawie.  

Największe budowane biurowce z datą dostarczenia do 2017
Major pipeline office projects scheduled for delivery until the end of 2017

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2
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Deweloper
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Data zakończenia budowy
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Certyfikowany
Green building certification

Business Garden
(Budynki 3-7)

17 Stycznia 60 000 Vastint Poland 2017 TAK

Największe istniejące biurowce
Major existing office projects

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2

Office area (sq m)
Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Wiśniowy Business Park Iłżecka 24 50 098 GE Capital Golub Europe 2007 NIE

Okęcie Business Park 17 Stycznia 45 26 873 GTC 2012 TAK

Kopernik Office Building Jerozolimskie 172-180 22 720 Liebrecht&Wood 2008 NIE

400 000m2

29km2

3,8%

39 940

6min

WŁOCHY
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Ochota is surrounded by the most important business districts: Srodmiescie, 
Mokotow, Wola, as well as Wlochy, where the International Chopin Airport 
is located. This creates its business and primarily residential appeal. Despite its 
relatively small territory, Ochota is the most densely populated district in Warsaw 
as nearly 9 thousand people inhibit one square kilometre area. The development 
of Ochota has been aided by its geographical positioning, as significant routes run 
through this district with is the base of Ochota Campus, a large academic centre. 
It is the only district from which both the city centre and the International Airport 
can be reached within about 10 minutes.

Ochota jest otoczona przez najważniejsze biznesowo dzielnice: 
Śródmieście, Mokotów, Wolę, a także Włochy, na których terenie 
zlokalizowany jest Międzynarodowy Pory Lotniczy im. Fryderyka Chopina. 

Składa się to na atrakcyjność biznesową, ale przede wszystkim mieszkaniową 
dzielnicy. Niewielka obszarowo Ochota jest najbardziej zagęszczoną pod 
względem ludności dzielnicą Warszawy, na jeden kilometr kwadratowy przypada 
blisko 9 tys. osób. Na rozwój Ochoty wpływają przecinające ją ważne drogi 
krajowe, jak i duży ośrodek akademicki Kampus Ochota. Ochota jest jedyną 
dzielnicą, z której zarówno do centrum jak i na lotnisko przedostaniemy się 
w czasie około 10 minut. 

Największe budowane biurowce z datą dostarczenia do 2016
Major pipeline office projects scheduled for delivery until the end of 2016

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2

Office area (sq m)
Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Eurocentrum Office
Complex Phase II

Jerozolimskie 124/138 24 945 Capital Park 2016 TAK

West Station Jerozolimskie 142 26 022 HB Reavis Group 2016 UBIEGA SIĘ

Największe istniejące biurowce
Major existing office projects

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2

Office area (sq m)
Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Ochota Office Park/Adgar 
Park West

Jerozolimskie 181 44 600 Mahler Project 1999 NIE

Miasteczko Orange Jerozolimskie 160 43 700 Bouygues Immobilier 
Polska

2013 NIE

Lipowy Office Park Żwirki i Wigury 31 38 700 Hochtief Development 2009 NIE

780 000m2

10km2

3,8%

84 280

9min

12minOCHOTA
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Ursynow has until recently been labelled as the „bedroom of Warsaw”. Currently, 
its function is moving in a different direction with latest development of a number 
of commercial, shopping and entertainment centres. Many private colleges are 
located here and one of the major public universities in Warsaw – the Agricultural 
University. Ursynow is inhabited by the largest percentage of people with higher 
education (30%) and secondary education (about 50%) compared to other 
districts. In addition Ursynow shows the lowest rate of unemployment at only 
2.8%. Ursynow is the third largest district in terms of territory of Warsaw.

Ursynów do niedawna stanowił tzw. „sypialnię Warszawy”. Obecnie 
jego funkcja zmierza w nieco innym kierunku. Na terenie Ursynowa 
w ostatnim czasie powstało wiele centrów usługowo-handlowych oraz 

rozrywkowych. Zlokalizowanych jest tutaj wiele prywatnych szkół wyższych oraz 
jedna z największych warszawskich uczelni publicznych SGGW. Ursynów może 
się pochwalić największym procentem osób z wykształceniem wyższym (ok. 
30%) oraz średnim (ok. 50%) w porównaniu do innych dzielnic. Ponadto Ursynów 
wykazuje się najniższą stopą bezrobocia, jedne 2,8%.Ursynów jest trzecią co do 
zajmowanej powierzchni terenu dzielnicą Warszawy.

Największe istniejące biurowce
Major existing office projects

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2

Office area (sq m)
Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Poleczki Business Park Poleczki/Osmańska 58 255 UBM/ Ca Immo 2012 TAK

Platan Park Poleczki 21-23 21 997 bd 2002 NIE

Natpoll Business Centre Migdałowa 4 12 000 Natpoll Sp z o.o 1998 NIE

180 000m2

44km2

2,8%

148 385

9min

21minURSYNÓW

AUTOBUS KOLEJMETRO



Komunikacja
Public transport

WARSZAWA

RAPORT DZIELNICE WARSZAWY 2015

Sprawdź nasze oferty na OfertyWH.pl

Dostępność Lotniska
Accessibility to airport

Powierzchnia
Area

Dostępność Centrum
Accessibility to center

Populacja
Population

Stopa bezrobocia
Unemployment rate

Podaż powierzchni biurowej
Total office supply

Located on the right side of Warsaw, Praga Poludnie is one of the most famous 
neighbourhoods of the city. The characteristic point of neighborhood is the 
National Stadium, which is the center of sport and entertainment. In addition, at 
the National Stadium are unique office space. It is mainly a residential area with 
villa-style buildings that survived World War II. In the subarea of Saska Kepa, many 
countries have located their embassies due to the representative character of the 
neighbourhood. The district occupies the seventh place in Warsaw with respect 
to offered office space. Additionally it is worth mentioning its green character. 
A recognised Skaryszewski Park and the nature reserve Olszynka Grochowska are 
located in Praga.

P ołożona w prawobrzeżnej części Warszawy Praga Południe jest jedną 
z bardziej znanych dzielnic miasta. Charakterystycznym punktem 
dzielnicy jest Stadion Narodowy, stanowiący centrum sportu i rozrywki. 

Dodatkowo na Stadionie Narodowym znajdują się unikatowe powierzchnie 
biurowe. Praga Południe jest głównie dzielnicą mieszkaniową o zabudowie 
willowej niezniszczonej podczas II Wojny Światowej. Na obszarze Saskiej Kępy, 
czyli części Pragi Południe, wiele krajów zlokalizowało swoje ambasady z racji 
na reprezentacyjny charakter okolicy. Dzielnica jest siódma w Warszawie co do 
wielkości oferowanej powierzchni biurowej. Mówiąc o Pradze Południe warto 
wspomnieć o jej zielonym charakterze. Znajduje się tutaj Park Skaryszewski oraz 
rezerwat przyrody Olszynka Grochowska. 

Największe istniejące biurowce
Major existing office projects

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2

Office area (sq m)
Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Blue Point Stanów Zjadnoczonych 61a 16 000 bd 2001 NIE

Siemens HQ Żupnicza 11 15 000 bd 1989 NIE

Radwar Business Park Poligonowa 3
/Ostrobramska 103

11 800 CNPEP RADWAR SA 2010 NIE

105 000m2

22km2

4,8%

178 303

17min

12minPRAGA PŁD.
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W ilanów jest najzamożniejszą dzielnicą Warszawy oraz prestiżową 
lokalizacją mieszkaniową, a od niedawna biurowo-usługową. Powstały 
tutaj jedne z większych kompleksów biurowych w Warszawie m.in. 

Wilanów Office Park czy budowany Royal Wilanów. Z drugiej strony jest ona 
trudno dostępna komunikacyjnie. Jedynym publicznym środkiem transportu, 
który dociera do Wilanowa jest autobus. Wilanów jest jedną z ładniejszych 
dzielnic stolicy. Mieści się tutaj wiele rezerwatów przyrody, parków i jezior. Przede 
wszystkim chętnie odwiedzany jest barokowy kompleks parkowo-pałacowy 
w Wilanowie, który stanowi wspaniałą atrakcję turystyczną. Wyróżnia ją także 
najmniejsza gęstość zaludnienia. Na 1 km kw. przypada zaledwie 700 osób. 
Ponadto warto zwrócić uwagę na najmniejszy współczynnik bezrobocia w całej 
stolicy. 

Wilanow is the wealthiest district of Warsaw. It is a very prestigious residential 
location, and most recently, office and retail as well. Some of the major office 
complexes of Warsaw built here, among others; Wilanow Office Park and Royal 
Wilanow. On the other hand, this district is not easily accessible since the only 
public transportation that reaches Wilanow are busses. Wilanow is one of the most 
beautiful districts of the capital. It boasts a number of nature reserves, parks and 
lakes. The baroque park complex is frequently visited and the palace in Wilanow 
is great tourist attraction. The district has the smallest population density as c. 700 
people occupy one square kilometre. In addition, it is worth mentioning that is has 
the smallest unemployment rate across the capital.

Największe istniejące biurowce
Major existing office projects

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2

Office area (sq m)
Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Wilanów Office Park Branickiego
/ Rzeczypospolitej

37 597 Polnord 2012 NIE

Media Business Center Wiertnicza 166 13 140 bd 2002 NIE

Royal Wilanów Przyczółkowa / Klimczaka 35 000 Grupa Capital Park 2015 UBIEGA SIĘ

200 000m2

37km2

3,2%

30 703

19min

22minWILANÓW

AUTOBUS
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Praga Polnoc has endured the least destruction during the war, therefore, 
preserved many pre-war houses, as well as the Warsaw folklore of the local 
community. You can still hear the Warsaw dialect and see the traditional interiors 
of apartments. Once the poorest and most dangerous district in the capital, 
called a „bad neighborhood”, is now becoming more and more popular and even 
fashionable. Old residential buildings and abandoned factories are being utilised 
to open „atmospheric” offices and galleries. Although it’s located on the right 
side of Vistula, Praga is well positioned as the City can be reached in less than 
10 minutes. Unfortunately, high unemployment rate above 7% is still present 
among the inhabitants of Praga Polnoc.

Praga Północ jest najlepiej zachowaną dzielnicą po zniszczeniach wojennych. 
Znajduje się tam najwięcej przedwojennych zabudowań, typowy jest także 
charakterystyczny folklor wśród społeczności lokalnej. Na Pradze Północ 

można usłyszeć gwarę warszawską oraz zobaczyć tradycyjne wystroje mieszkań. 
Niegdyś najuboższa i najniebezpieczniejsza dzielnica w stolicy, nazywana „złą 
dzielnicą”, obecnie staje się coraz bardziej popularna, a nawet modna. W starych 
kamienicach i opuszczonych fabrykach powstają „klimatyczne” biura i galerie. 
Mimo prawobrzeżnego położenia, Praga jest bardzo dobrze skomunikowana. 
Do Centrum miasta można się dostać w niecałe 10 min. Niestety, nadal wśród 
mieszkańców Pragi Północ panuje wysokie bezrobocie powyżej 7%.

Największe istniejące biurowce
Major existing office projects

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2

Office area (sq m)
Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Centrum Milenium Kijowska 1 14 550 bd 2000 NIE

Centrum Handlowe 
Warszawa Wileńska

Targowa 72 12 000 Grupa European Retail 
Enterprises/Carrefour

2002 NIE

Centrum Praha Jagiellońska 26 5 250 Centrum Praha 2007 NIE

75 000m2

11km2

7,1%

67 279

21min

10minPRAGA PŁN.
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RAPORT DZIELNICE WARSZAWY 2015

Sprawdź nasze oferty na OfertyWH.pl

Dostępność Lotniska
Accessibility to airport

Powierzchnia
Area

Dostępność Centrum
Accessibility to center

Populacja
Population

Stopa bezrobocia
Unemployment rate

Podaż powierzchni biurowej
Total office supply

75 000m2

9km2

3,7%

48 296

19min

8min

The smallest district, created before the war for the elite of Warsaw. Designed from 
scratch and built to allow for substantial green areas. In the south, it borders with 
Srodmiescie, the most important business district of Warsaw, and in the south west 
with the intensively developing Wola. As a result, Zoliborz is becoming important 
not only in terms of housing, but also as business district. There are no major 
office buildings here, but a lot of office space is stationed in old villas with tenants 
such as law firms who appreciate this type of office space. The underground line 
running through Zoliborz has had a beneficial e ect on the area’s development. 

N ajmniejsza dzielnica, stworzona przed wojną dla elity warszawskiej. 
Od zera zaprojektowana i wybudowana, dzięki czemu znaczną część 
Żoliborza stanowią tereny zielone. Od południa graniczy ze Śródmieściem, 

najważniejszą biznesowo dzielnicą Warszawy, a od południowego zachodu 
z prężnie rozwijającą się Wolą. W związku z czym Żoliborz zyskuje na znaczeniu 
nie tylko w aspekcie mieszkaniowym, ale i biznesowym. Nie ma tutaj wielkich 
biurowców, natomiast wiele powierzchni biurowych znajduje się w starych 
willach, które cenią sobie mniejsi najemcy np. kancelarie. Korzystny wpływ na 
rozwój Żoliborza ma przebiegająca przez niego linia metra.

Największe istniejące biurowce
Major existing office projects

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2

Office area (sq m)
Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Athina Park Wybrzeże Gdańskie 6 12 800 Echo Investment 2005 NIE

Irydion Powązkowska 44c 9 200 bd 2002 NIE

Garden Plaza A Elbląska 8 500 SGB Fortune MA/ FB 
Antczak

2014 TAK

ŻOLIBORZ

METRO TRAMWAJ AUTOBUS KOLEJ
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Dostępność Centrum
Accessibility to center
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Podaż powierzchni biurowej
Total office supply

WARSZAWA

Bielany, one of the larger and green areas of Warsaw. It is said that this is the 
nicest part of town and named the „green lungs” of Warsaw. Consequently, is 
a very attractive residential district, especially for young couples. About 60% 
of Bielany population is in their working age and 20% in pre. The underground 
ends its journey here, hence it is easy to get to the city centre and other parts 
of Warsaw, despite its remote location. Unfortunately, reaching the International 
Chopin Airport is time consuming due to the distance. On the other hand, the 
low-cost airport Warsaw-Modlin is within easy reach.

Bielany, jedna z większych oraz bardziej zielonych dzielnic Warszawy. Mówi 
się, że jest to najładniejsza część miasta i nazywa się ją „zielonymi płucami” 
Warszawy.  W związku z czym jest bardzo atrakcyjna mieszkaniowo, 

zwłaszcza dla młodych rodzin. Około 60% społeczności Bielan jest w wieku 
produkcyjnym a 20% w przedprodukcyjnym. Do Bielan dojeżdża metro, które 
kończy tutaj swój bieg, dzięki czemu łatwo można się dostać do centrum i innych 
części Warszawy, pomimo dość odległego położenia Bielan. Niestety, dość dużo 
czasu zajmuje dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego im Fryderyka 
Chopina. Z drugiej strony jest to dzielnica, z której najszybciej można się dostać 
do lotniska  tanich linii lotniczych Warszawa-Modlin.

Największe istniejące biurowce
Major existing office projects

Budynek
Building

Adres
Address

Powierzchnia m2

Office area (sq m)
Deweloper
Developer

Data zakończenia budowy
 Completion year

Certyfikowany
Green building certification

Hector I i II Gwiaździsta 19
/ Gdańska 27/31

8 510 bd 2008 bd

Kabaretowa 21 Kabaretowa 21 2 000 bd 1992 bd

Smoleńskiego 2 Smoleńskiego 2 1 610 bd 1996 bd

200 000m2

32km2

4,4%

131 934

23min

16minBIELANY
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