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ERBUD wybuduje park handlowo-usługowy w Lipniku 

ERBUD S.A. podpisał umowę ze spółką Europrojekt Gamma Saller Polbau na budowę parku 

handlowo-usługowego oraz marketu budowlanego Castorama w Lipniku. Wartość kontraktu 

wynosi 47,43 mln zł netto. 

Zgodnie z umową ERBUD przebuduje również układ komunikacyjny wokół inwestycji – w zakres prac 

wchodzi wybudowanie ronda i związana z tym przebudowa drogi powiatowej. Spółka wybuduje 

również parkingi, drogi dojazdowe, strefy dostaw oraz tereny zielone. Zamówienie obejmuje także 

budowę pylonu reklamowego wraz z reklamami oraz wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej. 

Termin realizacji prac wyznaczono na 30 września 2021 r. 

Park handlowo-usługowy w Lipniku to kolejny obiekt tego typu budowany przez ERBUD. Najbardziej 

znaną realizacją jest Galeria Młociny, największe centrum handlowo-rozrywkowe w Warszawie i 

jedno z największych w Polsce. Spółka była także wykonawcą Etapu I centrum handlowo-usługowego 

Silesia Outlet w Gliwicach. W portfolio ERBUDU znajduje się również centrum handlowe Libero w 

Katowicach, podobnie jak Galeria Młociny wybudowane dla Grupy Kapitałowej Echo Investment. 

 

*** 

Grupa kapitałowa ERBUD, obchodząca w tym roku 30-lecie powstania, jest jedną z największych polskich grup 
budowlanych. Świadczy usługi w Polsce i za granicą, posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte na rynku 
polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-
drogowym, przemysłowym i energetycznym. Grupa ERBUD konkuruje z międzynarodowymi podmiotami w 
branży. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 2 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 w Warszawie, Hala Koszyki w Warszawie, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal 
Wilanów w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Szpital Południowy w Warszawie, Centrum Dystrybucyjne Lidl w Stargardzie, 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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