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LIXA AB z pozwoleniem na użytkowanie  
 

Warszawa, 4.12.2020 r. - PORR S.A. zakończył budowę pierwszej części kompleksu biurowego LIXA, 

flagowej inwestycji Yareal Polska, powstającej na warszawskiej Woli, przy Rondzie Daszyńskiego. W ramach 

zadania powstały dwa budynki o 28 tysiącach mkw. powierzchni biurowej klasy A. Częścią inwestycji jest 

13-metrowa wieża u zbiegu ulic Kasprzaka i Karolkowej. Budowa kompleksu trwała 22 miesiące. 

Budowa pierwszego etapu kompleksu LIXA rozpoczęła się w lutym 2019 roku. Prace budowlane poprzedziła 

rozbiórka byłego biurowca Kredyt Banku, który znajdował się na miejscu przewidzianym pod inwestycję Yareal 

Polska. W ciągu 22 miesięcy PORR S.A. zbudował dwa budynki: 13-piętrowy o powierzchni 22 tys. mkw. oraz 6-

piętrowy o 6 tys. mkw. powierzchni. Większy biurowiec, wzniesiony na rogu ulic Kasprzaka i Karolkowej, został 

już przekazany bankowi BNP Paribas. Do drugiego wkrótce wprowadzą się najemcy, w tym sam inwestor - 

deweloper Yareal Polska.   

75 tysięcy mkw. w trzech etapach          

                       

PORR S.A. jest generalnym wykonawcą trzeciego etapu kompleksu LIXA - budynku biurowo-usługowego LIXA C o 

łącznej powierzchni ponad 29 tys. mkw. (w tym 16 tys. mkw. powierzchni użytkowej przeznaczonej na biura i 

ponad 1 tys. mkw. powierzchni usługowej). Biurowiec będzie miał 6 kondygnacji naziemnych i dwie podziemne. 

W ramach kontraktu wykonane zostanie zagospodarowanie terenu, zbudowany parking terenowy oraz niezbędna 

infrastruktura techniczna. Zakończenie tego etapu inwestycji jest planowane na koniec 2021 roku.  

                             

Docelowo kompleks LIXA ma oferować 75 tysięcy mkw. nowoczesnych biur oraz przestrzeni handlowo-usługowej. 

Zakończenie całości inwestycji jest planowane na 2024 rok.        

                    

Projekt LIXA jest certyfikowany w międzynarodowym systemie BREEAM, potwierdzającym zastosowanie 

rozwiązań zgodnych z koncepcją zrównoważonego budownictwa. Inwestycja biurowa Yareal uzyskała ocenę na 

poziomie Excellent. 

 

Fakty i liczby w pigułce  

Rodzaj projektu: Budowa kompleksu biurowego LIXA – budynku A (13 pięter, 22.000 m² GLA, 59.45 m 
wysokości) i budynku B (6 pięter, 6.000 m² GLA, 30.00 m wysokości) 

Zakres prac: Buduj  

Zamawiający: Yareal Polska Sp. z o.o 

Wykonawca: PORR S.A.  

Termin wykonania: 22 miesiące  
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Zdjęcie 

 

Kompleks biurowy LIXA AB ©PORR 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Mateusz Gdowski 

Corporate Spokesperson 

PORR S.A. 

M +48 606 808 809  

mateusz.gdowski@porr.pl 

 


