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EMBASS 
NASY

Projekt Embass Nasy obejmuje  
następujące etapy:
• �Wybór�gruntu�na�podstawie�wytycznych�

i�analiz�pod�względem�aspektów�bez-
pieczeństwa,�rentowności,�mediów�oraz�
możliwości�utworzenia�wszelkich�zabez-
pieczeń�dodatkowych�–�zrealizowane.

• �Zakup�gruntów,�dokumentacja,�formu-
larze�projektowe�dla�terenu�–�zrealizo-
wane.

• �Projekt�podziału,�plan�architektoniczny,�
wszystkie�media�(gaz,�prąd,�kanaliza-
cja,�woda,�telekomunikacja)�–�w�trakcie�
realizacji.

• �Sprzedaż�działek�–�w�trakcie�realizacji.
• �Dla�wszystkich�obecnych�Inwestorów,�

rozliczenie�może�odbyć�się�w�drodze�
konwersji�na�działki�w każdym�momen-
cie�z�prawem�do�dyskonta,�liczonego�
od�ceny�aktualnej�sprzedaży�gruntów.

• �Zapraszamy�również�Inwestorów�niepo-
siadających�jeszcze�inwestycji� 
w�Embass�City�SA.

Lokalizacja:�Wieś�Nasy,�gmina�Biskupiec,�
powiat�olsztyński,�województwo�warmiń-
sko�mazurskie.

Ukształtowanie terenu:�działki�łagodnie�
nachylone�w stronę�jeziora.�Położone�na�
skraju�wsi�Nasy.

Widok z działki:�przepiękna�panorama�na�
pola,�łąki,�jezioro�Dadaj�oraz�malowniczą�
wieś�Nasy.

Jezioro Dadaj:�ma�powierzchnię�976,8ha,�
posiada�linię�brzegową�o długości�34,3km�
Maksymalna�głębokość�39,8m� 
Długość�8,5km,�szerokość�2,8km

Odległość kompleksu od miast:
Biskupiec�3�km�(12–13�min)
Mrągowo�28�km�(34�min)
Olsztyn�30�km�(36�min)
Gdańsk�170km�(2,5–3�h)
Warszawa�225�km�(ok�3�godz.�10�min)

Współrzędne GPS:
53°50’40.5”N�20°52’59.1”E
53.844578,�20.883089

Kod pocztowy:�11-300�Nasy

działka�sprzedana
działka�wolna
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Projekt Embass Makówka  
objął działaniem:
• �Wybór�gruntu�został�dokonany�na�

podstawie�wytycznych�i�analiz�pod�
względem�aspektów�bezpieczeństwa,�
rentowności,�mediów�oraz�możliwości�
utworzenia�wszelkich�zabezpieczeń�
dodatkowych.

• �Zakup�gruntów,�przygotowanie�doku-
mentacji,�formularzy�projektowych�dla�
terenu.

• �Projekt�podziału,�plan�architektonicz-
ny,�przyłącza�mediów�(w�dużej�części�
zrealizowane).

• �Sprzedaż�działek�–�w�trakcie�realizacji.
• �Dla�wszystkich�obecnych�Inwestorów,�

rozliczenie�może�odbyć�się�w�drodze�
konwersji�na�działki�w�każdym�momen-
cie�z�prawem�do�dyskonta,�liczonego�
od�ceny�aktualnej�sprzedaży�gruntów.

• �Zapraszamy�również�Inwestorów�
nieposiadających�jeszcze�inwestycji�
w Embass�City�SA.

Lokalizacja: Wieś�Makówka,�gmina�
Grodzisk�Mazowiecki,�powiat�grodziski,�
województwo�mazowieckie.

Specyfika terenu:�działki�malowniczo�po-
łożone�na�skraju�wsi�Makówka.�Nieopodal�
terenów�willowych�w�miejscowości�Czar-
ny�Las.�Każda�z�działek�posiada�widok�
na�piękny�las�i�bezproblemowy�dojazd.�
Działki�charakteryzują�się�łatwością�wy-
posażenia�w media.�W przeciągu�dwóch�
najbliższych�lat�w odległości�ponad�
dwóch�kilometrów�powstanie�obwodnica�
Warszawy,�która�jeszcze�bardziej�ułatwi�
komunikację�działek�ze�Stolicą.�Docelowo�
teren�może�być�ogrodzony�jako�osiedle�
zamknięte�z�utwardzoną�drogą,�ścieżką�
dla�pieszych�oraz�oświetleniem�–�prace�
rozpoczęte.

Odległość kompleksu od miast:
Warszawa�około�40�km
Grójec�40�km
Żyrardów�14�km
Mazowiecki�Port�Lotniczy�
Warszawa-Modlin�57�km
Lotnisko�Chopina�45�km

Współrzędne GPS:
52°03’30.9”N�20°34’45.0”E
52.058571,�20.579172

Kod pocztowy: 05-825�Czarny�Las

EMBASS 
MAKÓWKA



W�pięknej�mazurskiej�okolicy�miejscowości�
Harsz�przy�jeziorze�Dargin�na�szlaku�Wiel-
kich�Jezior�rozpoczyna�się�projekt�firmy�
Embass�City�SA�- Embass3 Willa Harsz 
w zamkniętej�„Marinie”,�w�której�powstają�
kolejno�piękne�domy�jednorodzinne.�Dział-
ki�o�powierzchni�ok�3040m²�i�numerach�
205/38�i�205/39�są�dostępne�w�sprzedaży�
wraz�z�gotowym�projektem�i�pozwoleniem�
na�budowę,�a�w tej�chwili�budowany�jest�
pomost�i�dociągane�są�media.

Embass�City�SA�zamierza�sprzedać� 
te�nieruchomości�w cenie�promocyjnej.

W cenie zawarte jest:
• �działki�w�prywatnym�budującym�się�osie-

dlu�„PYCD�(Private�Yacht�Club�Dargin)”�
z dostępem�do�wewnętrznego�Dock’u

• �pozwolenie�na�budowę,
• �gotowy�indywidualny�projekt�do�realiza-

cji�(niekatalogowy),
• �ogrodzony�i�strzeżony�teren,
• �aktualnie�budowany�jest�pomost,
• �aktualnie�dociągane�są�media,
• �każdego�miesiąca�buduje�się�więcej,�

a co�za�tym�idzie�wartość�nieruchomo-
ści�również�wzrasta,

• �w�trakcie�realizacji:�prąd,�chodniki,�drogi,�
oświetlenie,�ogrodzenie�całego�terenu,�
budynek�ochrony,�stały�monitoring,�
na stałe�ogrodnik,

• �udziały�w�plaży,�przystani�oraz�korcie�
tenisowym.�

Dla�wszystkich�obecnych�Inwestorów,�
rozliczenie�może�odbyć�się�w�drodze�
konwersji�na�działki�w�każdym�momen-
cie�z prawem�do�dyskonta,�liczonego�
od ceny�aktualnej�sprzedaży�gruntów.

Zapraszamy�również�Inwestorów�niepo-
siadających�jeszcze�inwestycji� 
w�Embass City�S.A.

EMBASS 
WILLA HARSZ
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Firma�Embass�City�SA�specjalizuje�się�w wy-
szukiwaniu�atrakcyjnych�gruntów�o ciekawej�
architekturze�krajobrazowej�oraz�potencjale�
wzrostu�wartości.�Oferując�grunty,�naszym�
celem�jest�satysfakcja�Inwestora�z zakupu�
i�posiadania�nieruchomości,�której�ceny�
nieustannie�rosną.�Zdaniem�specjalistów,�
inwestycje�w�grunty�to�jedna�z�najbardziej�
atrakcyjnych�form�lokaty�kapitału,�dlaczego:

•  100% bezpieczeństwa –�dzięki�transakcji�
w�formie�aktu�notarialnego�oraz�wpisie�
do�Księgi�Wieczystej�dla�każdej�nieru-
chomości,�jak�również�pełna�dyspozycyj-
ność�gruntem�wynikająca�z�własności.

• �Lokalizacja –�właściwy�wybór�lokalizacji�
w�danym�obszarze�przyczynia�się�do�
maksymalizacji�wartości,�jej�nieustan-
nego�wzrostu�i�gwarantuje�możliwość�
przyszłego�zbycia�w�relatywnie�krótkim�
czasie.

• �Staranna selekcja –�to�niezwykle�istotny�
aspekt,�który�jest�kluczem�do�sukcesu.�
Możliwości�dokonania�podziału�i�uzbro-
jenia�terenu.�Bliska�lokalizacja�mediów,�
obecna�lub�planowana�infrastruktura�
drogowa,�klasy�bonitacyjne�ziemi,�stu-
dium�uwarunkowań�i zagospodarowania,�
przestrzennego�gminy,�przeznaczenie�
gruntu�zgodnie�z�Miejscowym�Planem�
Zagospodarowania�Przestrzennego,�
bądź�też�dostępny�stan�prawny�danego�
gruntu�-�to�tylko�wybrane�aspekty,�które�
każdorazowo�są�analizowane.

• �Stały, systematyczny –�wzrost�cen�grun-
tów.�To�oczywiste,�że�ziemi�nie�przybywa�
i�jest�jej�ograniczona�ilość.�Nieustanny�
wzrost�cen�jest�naturalnym�czynnikiem.

• �Tarcza antyinflacyjna –�ziemia�to�najlep-
sze�zabezpieczenie�przed�inflacją.

•  Ograniczone zasoby ziemi�–�zapewniają�
wysokie�stopy�zwrotu�z�inwestycji.

•  Bezpieczeństwo finansowe rodziny – 
swoboda�finansowa�dzięki�możliwości�
zbycia�części�lub�całości�posiadanego�
gruntu,�refinansowania�się�w�przypadku�
zmiany�statusu�finansowego�rodziny,�
zastawu,�itp.

• �Prawo i podatki –�na�każdym�etapie�
współpracy�zapewniamy�doradztwo�praw-
no-podatkowe.

• �Księgowość –�na�każdym�etapie�współ-
pracy�zapewniamy�również�doradztwo�
księgowe.

Dane�publikowane�przez�GUS�wskazują�
jednoznacznie,�że�inwestycja�w�grunty�to�
bardzo�dobry�wybór.�Cena�ziemi�rolnej�
w Polsce�w�ciągu�zaledwie�ostatniego�
kwartału�wzrosła�o 6,7%.�Jeszcze�szybciej�
rośnie�średnia�cena�ziemi�w�woj.�warmiń-
sko-mazurskim�w�ciągu�trzech�miesięcy�
wzrosła�aż�o�8,9%.�W�okresie�zaledwie�
czterech�lat,�na�gruntach�można�było�
zarobić�średnio�w�całej�Polsce�około�49%.�
Pamiętajmy,�że�ceny�ziemi�w�bardzo�
atrakcyjnych�lokalizacjach�rosną�w�jeszcze�
szybszym�tempie.

Embass�City�SA�dokonało�szczegóło-
wej�analizy�potencjału�projektu�i�rozwoju�
przedsiębiorstwa�pod�kątem�oczekiwanych�
stóp�zwrotu,�a�także�zabezpieczeń�dla�
potencjalnych�Inwestorów.�Firma�zajmuje�
się�kompleksową�usługą�architektoniczno-
-budowlaną�związana�z�zakupem�atrakcyj-
nych�gruntów�oraz�dla�zainteresowanych,�
również�projektowaniem�i�budową�atrak-
cyjnych�i nowoczesnych�domów�jednoro-
dzinnych.�Każdy�z�projektów�charakteryzuje�
się�własnym�stylem�architektonicznym�
przy�zachowaniu�najwyższych�standardów�
jakości�i bezpieczeństwa.

KIM�
JESTEŚMY?

DLACZEGO�
WARTO?

3 wyjątkowe projekty

68 niezwykłych działek

55 hektarów gruntów

Willa Harsz

Nasy

Makówka
Warszawa

Olsztyn

LOKALIZACJE



Embass City S.A.
Al. Niepodległości 18/piętro 7
02-653 Warszawa

NIP: 521 365 07 99
REGON: 146 734 861

Biuro:
tel.: +48 22 489 55 45
e-mail: office@embasscity.com.pl
www.embasscity.com

Każdy�z�naszych�projektów�opiera�się�o�starannie�wyselekcjonowane�
grunty� położone� w� dobrej� lokalizacji,� gwarantującej� swobodny�
dostęp� do� aglomeracji� miejskich� i� piękna� dzikiej� natury.� Dzięki�
staraniom�dołożonych�przez�naszych�specjalistów,�każda�z�działek�
przez� nas� oferowanych� umożliwia� pełne� zaopatrzenie� w� media,�
dzięki� czemu� stanowi� idealny� obiekt� do� inwestycji.� Stawiając� na�
realizację�marzeń,� nawet� tych� największych�możemy�na�przykład�
dopasować� do� każdej� działki� plan� budowy� domu,� czy� zapewnić�
stałe�doradztwo�prawno-podatkowe.


