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Inwestycja Skaryszewska 11

Lokale mieszkalne

Lokale usługowe

Kamienica przy ulicy Skaryszewskiej 11 jest 

kolejną na warszawskiej Pradze nieruchomością 

rewitalizowaną przez spółkę akcyjną Fortem.

Zalety inwestycji:

• Doskonała lokalizacja - 600 m od stacji metra Stadion Narodowy, stacji Szybkiej Kolei Miejskiej czy Dworca 

Wschodniego,

• Kompleksowość obsługi − żmudny proces remontu pozostaje cały czas pod kontrolą zespołu Fortem S.A.,

• Bezpieczeństwo finansowe i prawne, za które odpowiada Kancelaria Prawna Siwko i Wspólnicy,

• Mierzona metodą porównawczą rentowność projektu zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanej inwestycji. 

• Przewidywany w kolejnych latach wzrost wartości projektu, adekwatny do błyskawicznie realizowanej 

rewitalizacji tej części miasta.

Inwestycja dotyczy czteropiętrowego budynku mieszkalnego zlokalizowanego bezpośrednio przy ulicy  

Skaryszewskiej pod numerem 11. Ta kameralna, dwustumetrowa ulica leży na terenie dzielnicy Praga Południe,  

tuż przy granicy z Pragą Północ. Skaryszewska jest doskonale skomunikowana z resztą miasta, łączy się z jedną  

z głównych arterii Pragi – ulicą Targową i kończy pętlą autobusową Dworzec Wschodni (Lubelska). Liczne 

przystanki autobusowe, tramwajowe, bliskość metra i stacji kolejowych pozwalają w kilkanaście minut dotrzeć  

do centrum Warszawy i jej głównych atrakcji. Dzięki bliskości Stadionu Narodowego okolica ulicy została odnowiona  

w ramach przygotowań do EURO 2012. Najbliższe sąsiedztwo oferuje bogaty wybór sklepów, lokali usługowych,  

punktów gastronomicznych i jeden z najpiękniejszych europejskich obiektów zielonych – Park Skaryszewski. 

Mieszcząca ponad 41 apartamentów kamienica łączy najbardziej docenianą cechę nieruchomości inwestycyjnych  

– znakomitą lokalizację z niepowtarzalnym klimatem warszawskiej Pragi. 
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Budynek   Metraż

Powierzchnia apartamentów mieszkalnych

Powierzchnia lokali użytkowych

1436,86 m2

197,72  m2
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Położona na praskim Kamionku kamienica powstała około 1937 roku i mieściła 24 lokale mieszkalne i 2 użytkowe. 

Prostota architektoniczna i minimalistyczny kształt bryły budynku wskazują, że projekt kamienicy inspirowany  

był popularnymi w latach 20. i 30. XX wieku prądami funkcjonalistycznymi i modernizmem. 

Od 2012 roku budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy pod historyczną nazwą Kamienica 

Izraela Frydmana (Friedmana), Felińskich i Steinbergów. Od 1940 roku, czyli od momentu uwięzienia mieszkańców 

pochodzenia żydowskiego w getcie, domem administrował Stefan Labusz. Po zakończeniu II wojny światowej 

nieruchomość przeszła w związku z dekretem Bieruta na własność miasta. 

W marcu 2016 roku kamienica stała się własnością prywatną. Decyzję reprywatyzacyjną dotyczącą  

Skaryszewskiej 11 badała Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 

nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. 

Budynek z historią w tle

4

Na początku 2018 roku zdecydowano, że choć 

sama reprywatyzacja została przeprowadzona  

z naruszeniem prawa, to spółce, która kupiła  

kamienicę nie przypisano złej wiary, a skutki transakcji 

nabycia przez nią nieruchomości nie zostały 

zniweczone. Po zakończeniu procesu weryfikacji  

i uzyskaniu pewności co do nieposzlakowanego 

stanu prawnego nieruchomości, rozpoczął się proces 

rewitalizacji.
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Ulica Skaryszewska rozciąga się między ulicą Targową a ulicą Lubelską, w niedalekiej odległości od największego 

dworca prawobrzeżnej Warszawy. Nieruchomość zlokalizowana pod numerem 11 jest doskonale skomunikowana  

zarówno z Pragą Południe, z Pragą Północ, jak i z centrum miasta. W ciągu ośmiu minut można dotrzeć pieszo  

do najbliższej stacji metra, stacji Szybkiej Kolei Miejskiej, czy do Dworca Wschodniego. Kilkanaście linii autobusowych  

i tramwajowych ma swoje przystanki w niedużej odległości od inwestycji Fortem, na najbliższy można  

dojść w dwie minuty (200 m). Dojazd do centrum miasta komunikacją miejską zajmuje jedynie kwadrans.  

Korzystając z metra, można w dwie minuty dojechać na Bulwary Wiślane i do Centrum Nauki Kopernik. 

W kilka minut tramwajem lub samochodem można dotrzeć ze Skaryszewskiej 11 do centrum handlowego Galeria  

Wileńska, warszawskiego zoo, czy na Stare Miasto. Jedynie 600 m dzieli kamienicę od Jeziora Kamionkowskiego  

i Parku Skaryszewskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego – jednego z najpiękniejszych zabytkowych parków  

krajobrazowych Europy. Amatorzy dobrej kuchni mogą szybko, bo w niecałe dziesięć minut, samochodem lub  

środkami komunikacji miejskiej, dojechać na ulicę Francuską, gdzie funkcjonują liczne, cieszące się dobrą sławą  

lokale gastronomiczne. Podobny dystans dzieli Skaryszewską 11 od Soho Factory - kompleksu znanego z licznych  

inicjatyw kulturalnych i lifestyle’owych, a także oryginalnych jadłodajni. 

Lokalizacja w sercu Warszawskiej Pragi

Po drugiej stronie ulicy Targowej, w odległości 

pięciominutowego spaceru, mieści się Teatr Powszechny, 

a tuż za nim budynek słynnej fabryki czekolady „E.Wedel”. 

Dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym z trzema 

znaczącymi warszawskimi uczelniami - Uniwersytetem 

SWPS, Akademią Leona Koźmińskiego, Uczelnią Techniczno-

Handlową im. Heleny Chodkowskiej - apartamenty można  

z powodzeniem przeznaczyć pod wynajem długoterminowy.
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Odległości od Skaryszewskiej 11:
50 m – parking strzeżony

200 m – najbliższy przystanek ZTM

600 m – Dw. Wschodni, stacja metra Stadion Narodowy, 
stacja SKM, Jezioro Kamionkowskie

1,2 km – Galeria Wileńska

1,5 km – Warszawski Ogród Zoologiczny

2,8 km – Stare Miasto

Odległość jednej stacji metra dzieli inwestycję od Galerii 
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Odległość od Skaryszewskiej 11:
50 m - parking strzeżony
200 m - najbliższy przystanek ZTM
600 m  - Dw. Wschodni, stacja metra Stadion Narodowy, stacja SKM, 
Jezioro Kamionkowskie

1,2 km - Galeria Wileńska
1,5 km - Warszawski Ogród Zoologiczny
2,8 km - Stare Miasto
Odległość jednej stacji metra dzieli inwestycję od Galerii Wileńskiej, Centrum 
Nauki Kopernik i Bulwarów Wiślanych.
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Wnętrza apartamentów

W odnowionej kamienicy powstanie 41 lokali  

o wysokości blisko 3 m. Większość apartamentów 

będzie wyposażona w balkony z dwu- lub 

trzyskrzydłowymi oknami. Kubiczna, przykryta 

płaskim dachem bryła budynku zyska nową elewację. 

Jedynymi detalami wyróżniającym się na tle niemal 

gładkiej fasady będą wysokie okna i ascetyczne  

w prostocie formy balkony.

W odrestaurowanych klatkach schodowych 

zachowane zostaną autentyczne posadzki wyłożone 

zdobywającym popularność na nowo lastryko.  

W miarę możliwości zachowana zostanie oryginalna 

stolarka drzwiowa. Inwestor odnowi dwuskrzydłowe, 

drewniane drzwi prowadzące do mieszkań oraz  

do wewnętrznego holu. 

Aranżacja apartamentów będzie nawiązywała 

do surowego, minimalistycznego stylu kamienicy. 

Podobnie jak w przypadku elewacji budynku, również 

wewnątrz będzie dominować biel, z elementami 

szarości i kontrastującym z nimi grafitem.  

Zaletą apartamentów będzie wysoka doświetlona 

przestrzeń i proste, modernistyczne formy, dające 

wrażenie lekkości i przestronności.
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W ostatnich latach warszawska Praga zyskuje nowe oblicze. Coraz szerzej doceniany jest jej charakterystyczny  

folklor i niepowtarzalny klimat. Do rosnącej popularności dzielnicy przyczynia się konsekwentnie postępujący proces  

jej rewitalizacji. Ogromny potencjał Pragi dostrzegają kolejni inwestorzy, a także analitycy rynku biurowego, którzy 

oceniają ją jako korzystną lokalizację do pracy.

“Nowa Praga” - koncepcja przebudowy ulicy Środkowej i Strzeleckiej

Wizualizacje nagrodzone w konkursie na ulice Nowej Pragi - Pracownia WXCA 

Dzielnica

12
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Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę

Warszawska Praga to przestrzeń dla tych, którzy szukają miejsc z duszą. Jak żadna inna dzielnica zachowała 

swój niepowtarzalny klimat, przedwojenne zabudowania i ślady wielokulturowej przeszłości. Jej szerokie zaplecze 

kulturalno-gastronomiczne zachęca zarówno Warszawiaków, jak i turystów z całego świata do spędzania  

tu wolnego czasu. Jako jedyna w Polsce zdobyła 4 miejsce wśród „najfajniejszych dzielnic w Europie” w rankingu, 

przygotowywanym przez stronę Travel Supermarket i blogerów opisujących swoje podróże.

fot. Urząd Miasta

W 2019 roku ma rozpocząć się 

budowa kładki pieszo-rowerowej 

przez Wisłę, która do początku 

2020 roku ma połączyć Pragę 

ze Starówką na wysokości ulicy 

Karowej i Okrzei.

Dzięki rewitalizacjom i nowym inwestycjom, Praga staje się miejscem bardzo przyjemnym, barwnym i pożądanym 

do zamieszkania. Systematycznie odnawiane są obiekty użyteczności publicznej. Stale modernizuje się place zabaw 

i obiekty sportowe, szkoły i przedszkola. Układane są nowe nawierzchnie, instalowane podłączenia do sieci cieplnej, 

infrastrukturę uzupełnia się w udogodnienia dla niepełnosprawnych. Charakterystyczne dla Pragi, drobne zakłady 

rzemieślnicze mają nowe szyldy i witryny. Wśród tych punktów można znaleźć - rzadko spotykane w innych częściach 

Warszawy - warsztaty szklarza, tapicera, zegarmistrza, kuśnierza czy pracownie rzemiosła artystycznego. 

Do 2022 roku z budżetu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy, ratusz przeznaczy na rewitalizację 

prawobrzeżnej części miasta około 1,4 mld zł. Planowane zmiany dotyczą niemal całej przestrzeni publicznej Pragi. 
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W alejkach Parku Skaryszewskiego podziwiać można 

dzieła rzeźbiarzy z lat  20.  XX wieku Kąpiącą się, Rytm,  

czy Tancerkę. Chodząc odnowionym brukiem 

niektórych ulic, można natknąć się na niebieskie praskie 

aniołki, a gdzie indziej zaniemówić na widok 

przepięknego muralu. Jeszcze do niedawna nad  

wejściem do jednego z lokalnych pubów można było 

spotkać olbrzymiego, czarnego pająka, obecnie 

reklamą tegoż klimatycznego miejsca jest fikuśny 

nagrobek. Takie właśnie są praskie lokale, oryginalne  

w nazwie i w wystroju. Wnętrza kawiarni, 

restauracji i barów starają się odwzorować ducha 

dzielnicy, eklektycznego, nieoczywistego i opartego  

na kontrastach. 
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Praga przyciąga jak magnes

Parki, skwery, ulice i uliczki Pragi urzekają pięknie 

zachowanym drzewostanem, który prezentuje się 

wyjątkowo zwłaszcza na tle odnowionych budynków 

z czerwonej cegły. Na przechodniów czekają 

estetyczne niespodzianki w postaci rzeźb i instalacji 

zdobiących okolicę w zaskakujący, nieoczywisty  

sposób. Wśród kawiarnianych ogródków ulicy 

Francuskiej siedzi zadumana rzeźba Agnieszki  

Osieckiej. Przy tęczowym wieżowcu praskiego 

urzędu skarbowego stoi  pomnik zastygłej podczas 

muzykowania Warszawskiej Kapeli Podwórkowej. 

Ściany budynku pobliskiego kina zdobią płaskorzeźby 

znanych polskich aktorów. 
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II linia metra - stacja metra Stadion Narodowy mieści się zaledwie 600 m od inwestycji Skaryszewska 11

Efekty inwestycji w rozwój Pragi w ostatnich latach to m.in. multimedialne Muzeum Warszawskiej Pragi, 

prezentujące wystawy w oryginalnych, nowoczesnych konwencjach, zmodernizowany Teatr Powszechny  

i Teatr Rampa, Stadion Narodowy, nowe węzły komunikacyjne, a przede wszystkim II linia metra. Od września 

2016 roku działa Centrum Kreatywności Targowa, a od grudnia – Centrum Młodych przy ulicy Inżynierskiej. 

Rozpoczęto już prace nad projektem Centrum Kreatywności Nowa Praga, które ma powstać przy ulicy 

Targowej 80 i Inżynierskiej 3. Będzie to kolejna na Pradze przestrzeń udostępniona dla przedsiębiorców sektora 

kreatywnego, twórców kultury, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych rozwojem swojej kreatywności. 

Wyjątkowym pod tym kątem punktem na mapie Kamionka jest kompleks Soho Factory. To inicjatywa, w ramach 

której osiem hektarów terenu z zabudową pofabryczną przekształcono w przestrzeń biznesową, artystyczną 

i kulturalną. Koncerty, wernisaże, festiwale i spektakle organizują również lokalne instytucje, takie jak PROM 

Kultury Saska Kępa czy Centrum Promocji Kultury Praga Południe. Bogate życie artystyczne z powodzeniem  

kwitnie w budynkach dawnych fabryk.
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Skaryszewska 11 - Plan piętra 1
APARTAMENTY
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Lista mieszkań Metraż

Apartament  M2/1.1.

Apartament  M1/1.2. 

Apartament  M1/1.3.
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Apartament  M2/1.7. 

Apartament  M1/1.8. 
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Atuty inwestycji

Niepodważalną zaletą nieruchomości jest jej 

lokalizacja i doskonałe skomunikowanie z resztą 

miasta. Usytuowanie w centrum Pragi zapewnia 

pełną infrastrukturę, łatwy dostęp do placówek 

oświatowych i służby zdrowia, obiektów sportowo-

rekreacyjnych, punktów gastronomicznych i handlowych. 

Lokalizacja gwarantuje również bogatą ofertę  

kulturalno-rozrywkową i łatwy dojazd do pozostałych 

dzielnic stolicy.

Obserwowany w ostatnich latach wzrost wartości 

nieruchomości zlokalizowanych na warszawskiej 

Pradze przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo 

i zwiększenie rentowności projektu.

Nad bezpieczeństwem projektowym czuwa Inwestor 

Zastępczy - inżynier Dariusz Ramus – odpowiedzialny 

za realizację inwestycji Skaryszewska 11. Koordynuje 

inwestycje w fazie projektowania oraz realizacji robót 

budowlanych. Kładzie szczególny nacisk na opracowanie 

projektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi  

w budownictwie warunkami technicznymi oraz 

realizację inwestycji na wysokim poziomie jakościowym 

przy zachowaniu założeń funkcjonalnych.

Nad bezpieczeństwem prawnym inwestycji czuwa 

renomowana Kancelaria Prawna Siwko i Wspólnicy.
fot. Michał Janiszewski
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Od wielu lat dbamy o portfel inwestycyjny 

klientów poprzez oferowanie im bezpiecznych  

i sprawdzonych rozwiązań opartych na lokowaniu 

kapitału w nieruchomości. Tego rodzaju inwestycje 

od dawna uznawane są za najbardziej bezpieczne 

aktywa, którymi mogą posługiwać się ludzie 

sukcesu. Zarządzamy również portfelami klientów 

zagranicznych, którzy upodobali sobie nasz kraj jako 

bezpieczne miejsce do lokowania swoich środków.

Grono naszych zadowolonych klientów stanowi  

najlepszą wizytówkę i rekomendację naszych 

umiejętności, wiedzy i skuteczności działania.

Informacje o nas

Fortem to unikatowy na polskim rynku zespół 

doświadczonych ekspertów. Stanowimy 

niekonwencjonalną mieszankę wyjątkowych 

kompetencji w branży nieruchomościowej, 

artystycznego talentu i awangardowego 

spojrzenia na rozwiązania rynku finansowego. 

Specjalizujemy się w zakupie, komercjalizacji, 

renowacji i sprzedaży lokali. Realizujemy oryginalne 

inwestycje i zarządzamy portfelem nieruchomości  

o łącznej wartości ponad 155 mln zł. W swoim 

portfolio mamy zarówno przedwojenne kamienice, 

jak i projekty deweloperskie.

Jedyne w swoim rodzaju zestawienie kwalifikacji  

naszego zespołu ułatwia kontrolę i realizację  

projektów nieruchomościowych pod kątem  

zarządzania i ich komercjalizowania. Stanowi  

gwarancję maksymalnego zysku i wysokiej jakości 

wykonania zadania inwestycyjnego. Mamy zaszczyt 

współpracować  z największymi partnerami,  

poważnymi instytucjami  finansowymi, w tym 

funduszami inwestycyjnymi, dzięki czemu możemy 

świadczyć i propagować doradztwo na najwyższym 

poziomie.
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