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ERBUD wybuduje Centrum Dystrybucyjne Lidl 

Oleśnica 

ERBUD S.A. podpisał umowę na budowę Centrum Dystrybucyjnego sieci 

handlowej Lidl w Dobroszycach k. Oleśnicy. Wartość kontraktu wynosi 229 mln zł 

– to największy kontrakt Grupy w budownictwie kubaturowym podpisany w tym 

roku.  

Obiekt powstanie przy ul. Zakładowej 1 w Dobroszycach i będzie jednym  

z najnowocześniejszych obiektów tego typu w portfolio sieci w Europie. Planowana 

powierzchnia użytkowa nowego Centrum Dystrybucyjnego to około 67 000 mkw. Jego 

budowa potrwa rok, odbiór końcowy planowany jest na kwiecień 2022 r. Będzie 

dwunastym centrum dystrybucyjnym Lidl w Polsce.  

To już kolejna współpraca ERBUDu z siecią handlową Lidl. W 2018/2019 r. spółka 

wybudowała Centrum Dystrybucyjne Lidl wraz z całą przynależną infrastrukturą  

w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Wartość kontraktu wyniosła 

prawie 200 mln zł. ERBUD odpowiadał również za przebudowy Centrów Dystrybucji 

Lidl w Bydgoszczy i w Wyszkowie.  

ERBUD ma potężne doświadczenie w budowie hal magazynowych i obiektów 

przemysłowych. Wśród największych kontraktów Grupy w tym obszarze zaliczyć można 

m.in. Jaworznicki Park Przemysłowo-Technologiczny w Jaworznie, zakład produkcyjny 

firmy Bosch w Mirkowie czy centrum badawczo-rozwojowe dla Unilever w Poznaniu. 

*** 

Grupa kapitałowa ERBUD jest największą grupą budowlaną w Polsce niebędącą częścią międzynarodowych 

holdingów. ERBUD ma ponad 30-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. 

Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym. 

Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 2,5 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest notowana na GPW 

w Warszawie. Do najbardziej prestiżowych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie przez spółki Grupy 

ERBUD należą: Galeria Młociny, Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów  

w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital 

Południowy w Warszawie, Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie, budowa Kotłowni z kotłem WR25 wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą dla Elektrociepłowni FORTUM BYTOM S.A. oraz Zespół Elektrowni 

Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki. 

Więcej informacji na www.erbud.pl. 
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