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ERBUD z sukcesem zakończył budowę Galerii Młociny  

Otwierana dziś Galeria Młociny została zrealizowana przez ERBUD S.A. zgodnie z wymaganym przez 

Inwestora terminie. Obiekt, który powstał na warszawskich Bielanach, jest największym centrum 

handlowo-rozrywkowym w stolicy i jednym z największych w Polsce. 

Projekt realizowany na rzecz EPP Sp. z o.o. oraz Echo Investment S.A. otrzymał dnia 15 maja 2019 r. 

oficjalne pozwolenie na użytkowanie. ERBUD S.A. jako generalny wykonawca odpowiadał za całość 

realizacji inwestycji, łącznie z projektem wykonawczym oraz przygotowaniem infrastruktury 

wewnętrznej i zewnętrznej.  

– Galeria Młociny była jednym z najbardziej wymagających projektów kubaturowych, jakie Grupa 

ERBUD zrealizowała w swojej 29-letniej historii. Dlatego tym bardziej jesteśmy dumni z terminowego 

oddania obiektu do użytkowania i wywiązania się z warunków umowy z inwestorem. Zakończenie 

sukcesem realizacji tak dużej inwestycji było możliwe dzięki doskonałej współpracy na linii inwestor – 

generalny wykonawca. Budowa Galerii Młociny wymagała wręcz tytanicznej pracy ze strony 

kierownictwa budowy, majstrów i inżynierów, za co należą im się słowa najwyższego uznania. W 

szczytowym momencie na placu budowy pracowało jednocześnie 2500 osób. Bardzo dobrze 

skoordynowana została też współpraca z naszymi licznymi podwykonawcami i dostawcami, którym 

także jesteśmy wdzięczni za udział w tym historycznym projekcie – mówi Józef Adam Zubelewicz, 

Członek Zarządu ERBUD S.A.  

Realizacja inwestycji trwała nieco ponad dwa lata. Wartość umowy,  wyniosła ponad 630 mln zł.  

– Budowa Galerii Młociny była jednym z naszych strategicznych projektów. Udowodniliśmy, że 

posiadamy doświadczenie i zasoby kadrowe, dzięki którym jesteśmy w stanie zrealizować tak 

ogromną inwestycję nawet w trudnym dla branży czasie. Realizacją Galerii Młociny po raz kolejny 

wykazaliśmy, że inwestorzy mogą na nas liczyć jako na odpowiedzialnego, innowacyjnego i 

bezpiecznego partnera - mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A. 

Grupa Kapitałowa Echo Investment jest stałym klientem Grupy ERBUD. Do innych wspólnie 

realizowanych projektów należą m.in. akademiki w Warszawie i Wrocławiu (wykonywane na zlecenie 

platformy Student Depot), warszawska Hala Koszyki, katowicka Galeria Libero oraz szereg inwestycji 

mieszkaniowych.  
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Grupa kapitałowa ERBUD to jedna z największych polskich grup budowlanych. Istnieje od 1990 roku. 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 około 2 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest notowana na GPW w Warszawie. 

Do najbardziej prestiżowych inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie przez spółki z Grupy ERBUD należą: 
Galeria Młociny, Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów oraz Szpital 
Południowy w Warszawie; Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku; Galeria Magnolia  
i klinika Przylądek Nadziei we Wrocławiu; Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie; ciepłownia  
w EC Miechowice, a także Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki. 

Więcej informacji na www.erbud.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Kazimierz Roztocki 

Bridge Sp. z o.o.   

+48 507 931 448  

k.roztocki@bridge.pl 


