PoniŜej uproszczonej w formie przeglądowej przedstawiamy Państwu wybrane
dokonania firmy Lewant Sp. z o.o.

DORADZTWO I USŁUGI PRAWNE


regulacja stanu prawnego i przygotowanie do sprzedaŜy ok.300 nieruchomości
połoŜonych w Warszawie będących w zasobie Agencji Własności Rolnej, Skarbu
Państwa, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;



regulacja stanu prawnego i udział w prywatyzacji – jako firma doradcza ówczesnego
Wojewody Warszawskiego w zespole z BMF – w prywatyzacji „Cementowni
Warszawa”(10ha);
regulacja stanu prawnego spółdzielni mieszkaniowych w tym „SłuŜew nad Dolinką”
(40ha) oraz nieruchomości naleŜących do spółdzielni Mieszkaniowych S.M.
„Mokotów”, S.M. „Ursynów”, S.M. „WyŜyny”;
regulacja stanu prawnego nieruchomości P.W.E. „Pewex”;











regulacja stanu prawnego nieruchomości Państwowej Instytucji Filmowej „MAXFILM”;
regulacja stanu prawnego nieruchomości dla szeregu spółdzielni pracy takich jak:
Stołeczne
Przedsiębiorstwo
Usług
„Redom”,
Spółdzielnia
Inwalidów
„Metalincar” i wielu innych;
regulacja stanu prawnego nieruchomości Spółdzielni „Mokpol”;
regulacja stanu prawnego nieruchomości Wojskowych Zakładów Graficznych;
wiele nieruchomości naleŜących do osób prywatnych.

PROJEKTY








baza magazynowo-biurowa firmy Würth - Polska etap I – 3.000 m2, przy
ul.Płochocińskiej 33;
domy jednorodzinne np. przy ul.Sytej 128 i ul.Bruzdowej w Wilanowie oraz
ul.Tczewskiej na Bielanach;
domy wielorodzinne np.: przy ul.Bruzdowej w Wilanowie oraz ul.Marii Kazimiery na
Bielanach;
koncepcja rozbudowy osiedla mieszkaniowego Spółdzielni SłuŜew nad Dolinką o
pow. 46 ha nowej pow. uŜytkowej;
2 stacje paliw firmy BP Poland przy ul.Modlińskiej i ul.Morelowej;
kompleks biurowy „Europejskie Centrum Inwestycyjne” przy ul.Marynarskiej 13 etap
I – 6.600 m2 pow. uŜytkowej;
projekt dwupoziomowego garaŜu podziemnego z pawilonem biurowym dla firmy
ALMA;



koncepcja osiedli mieszkaniowych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział
Rejonowy Garnizonu Warszawa przy ul. Światowida – 232 mieszkania oraz przy
ul.ChełmŜyńskiej róg Marsa 350 mieszkań;






projekt rozbudowy obiektu biurowego o pow. 1500 m przy ul.Niekłańskiej 35;
kompleks biurowy „Europejskie Centrum Inwestycyjne” przy ul.Marynarskiej 13 etap
II – 35.000 m2 pow. całkowitej, w tym przesunięcie linii wysokiego napięcia 110 kV,
garaŜ podziemny dwupoziomowy;
projekt obiektu magazynowo-biurowego o pow. ok. 4.000 m2przy ul.Ordona;




szereg koncepcji na potrzeby doradztwa w procesach nabywania gruntów;
koncepcja restauracji McDonald’s przy kinie „Ochota” ul.Grójecka 64;



baza magazynowo-biurowa firmy Würth - Polska etap II 1.500 m powierzchni
uŜytkowej;



koncepcja adaptacji, przebudowy i rozbudowy bazy magazynowej „Pewex” k.
2
2
Zakroczymia etap I – 16.000 m powierzchnia magazynowej, etap II – 18.000 m
pow. magazynowej;



koncepcja przebudowy budynku firmy Pewex przy ul.Modzelewskiego 27 o pow. ok.
4.000 m2;
projekt budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garaŜem podziemnym o pow.
całk. 18.210 m2 o wysokości od 9 do 13 kondygnacji z programem 148 mieszkań,
usługami w parterze, 180 miejscami garaŜowymi, dla S.M. „WYśYNY” w dzielnicy
Ursynów;
koncepcja przestrzennego zagospodarowania terenu zespołem biurowym przy
ul.Kasprzaka 25 (teren Gazowni Warszawskiej);
projekt modernizacji układu komunikacyjnego obiektu przy ul.Cybernetyki 2;
projekt adaptacji obiektu magazynowego na handlowo-wystawienniczy przy
ul.Cybernetyki 2;
projekt budynku mieszkalno-usługowego z garaŜem podziemnym przy
ul.Noskowskiego z programem 50 mieszkań i 68 stanowiskami parkingowymi,
projekt osiedla domów wielomieszkaniowych w Wilanowie o pow. uŜyt. ok. 10.000
m2,
projekt budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garaŜem podziemnym o pow.
całk. ok. 5.000 m2 o wysokości 4 kondygnacji z programem 60 mieszkań, usługami
w parterze, dla S.M. „SłuŜew nad Dolinką”,
udział w projekcie pola golfowego w Gminach Gietrzwałd i Stawiguda w woj.
warmińsko-mazurskim o pow. 100 ha wraz z infrastrukturą: budynki (hotel, dom
klubowy, budynki letniskowe, klub hippiczny), budowle, infrastruktura techniczna;
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.
osiedle domów wielorodzinnych w Wilanowie o pow. 5.000 m2,
centrum kongresowo-wystawiennicze na obszarze 5,7 ha i o pow. ok. 50.000 m2
przy ul.Marsa,
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pięć baz magazynowo-biurowych przy ul. Annopol o łącznej pow. uŜyt. ok. 48.000
2
m , wraz z bocznicą kolejową,
kompleks sportowo-mieszkaniowy na Okęciu,




zespół budynków wielorodzinnych o pow. 16.000 m przy ul.Conrada,
udział w projekcie obiektu biurowego o pow. ok. 40.000 m2 przy ul.Marynarskiej15.
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