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Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych w I połowie 2016 r.  
 

Największe transakcje najmu w I połowie 2016 r. 
 
Najemca Sektor Park Rodzaj 

umowy 
Strefa Powierzchnia (m2) 

Kaufland Sieć sklepów Panattoni Park Bydgoszcz Nowa umowa Toruń / Bydgoszcz 45 000 
Agata Meble Sieć sklepów Prologis Park Piotrków II Nowa umowa Polska Centralna 42 900 
Raben Operator logistyczny Panattoni Park Grodzisk III Nowa umowa Okolice Warszawy 42 500 
Carrefour Sieć sklepów Panattoni BTS Bydgoszcz II Nowa umowa Toruń /Bydgoszcz 38 200 
Trio Line Lekka produkcja Panattoni Park Poznań V (II faza) Nowa umowa Poznań 32 300 
Avon FMCG Panattoni Park Garwolin Odnowienie Okolice Warszawy 25 000 
CLIP Poznań Operator logistyczny CLIP Poznań Nowa umowa Poznań 25 000 
Euro RTV AGD Sieć sklepów Panattoni Park Pruszków II Nowa umowa Okolice Warszawy 23 000 
Saint Gobain Lekka produkcja Panattoni Park Sosnowiec II Rozszerzenie Górny Śląsk 22 400 
Bertelsmann Papier / Książki Prologis Park Stryków Nowa umowa Polska Centralna 22 300 
Recticel Inne Logicor Łódź  Odnowienie Polska Centralna 19 500 
Arvato Papier / Książki Logicor Poznań I Odnowienie Poznań 19 400 
Schenker Operator logistyczny Prologis Park Teresin Odnowienie Okolice Warszawy 18 400 
DHL Operator logistyczny Prologis Park Chorzów Nowa umowa Górny Śląsk 17 800 
Arjo Huntleigh Farmaceutyki SEGRO Logistics Park Poznań Komorniki Odnowienie Poznań 17 000 
ArchiDoc Archiwa Prologis Park Chorzów Odnowienie Górny Śląsk 16 700 
Żabka Sieć sklepów SEGRO Logistics Park Poznań Komorniki  Odnowienie Poznań 16 500 

Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 

 

 

 
Warszawa 

Miasto 
Okolice 

Warszawy 
Górny 
Śląsk 

Poznań Polska 
Centralna 

Wrocław Trójmiasto Kraków Szczecin 

Podaż (m2) 
II kw. 2016 

648 000 2 437 000 1 794 000 1 724 000 1 510 000 1 319 000 329 000 208 000 175 000 

Powierzchnia 
ukończona            
I poł. 2016 (m2) 

0 137 000 87 000 122 000 142 000 29 000 22 000 0 33 000 

Popyt netto 

I poł. 2016 (m2) 
13 000 187 000 114 000 147 000 126 000 99 000 36 000 16 000 14 000 

Popyt brutto 
I poł. 2016 (m2) 

18 000 346 000 178 000 223 000 172 000 181 000 36 000 17 000 17 000 

Wskaźnik 
pustostanów 

II kw. 2016 
10,4% 10,1% 5,6% 4,5% 4,6% 3,8% 8,9% 1,3% 0% 

Czynsze efektywne  – 
magazyn typu big 
box (€ / m2 / miesiąc) 

- 2,00 – 2,80 1,90 – 3,10 2,10 – 2,90 2,00 – 2,80 2,20 – 3,00 2,50 – 2,90 2,80– 3,40 2,60 – 3,40 

Czynsze efektywne – 
Small Business Units 
(€ / m2 / miesiąc) 

3,50 – 4,80 - - - 2,70 – 3,70 3,30 – 3,80 - - - 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 
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Rekordowy popyt w I poł. 2016 r. głównie dzięki firmom z 

sektora logistycznego i handlowego. Najniższy wskaźnik 

powierzchni niewynajętej w historii rynku nowoczesnych 

nieruchomości magazynowo - przemysłowych w Polsce.   

 

W I poł. 2016 r. rynek nowoczesnych powierzchni 

magazynowych w Polsce ponownie potwierdził swoje silne 

fundamenty rejestrując imponujący popyt brutto na poziomie 

1 312 000 m², solidną nową podaż wynoszącą 615 000 m² oraz 

stabilne stawki czynszów. Do końca 2016 r. jego całkowite 

zasoby powinny przekroczyć 11 milionów m².  

Popyt netto wyniósł w I poł. 2016 r. 0.88 miliona m², a więc aż 

59% całkowitego wyniku z 2015 r., notując przy tym najlepsze 

półrocze w historii. Pozwala to zakładać, że cały rok 2016 będzie 

także rekordowy. Jak dotychczas, najwyższe wolumeny 

osiągnięto w latach 2008: 1.55 miliona m² oraz niewiele gorszym 

2015: 1.5 miliona m². 

Nie jest niespodzianką, że po raz kolejny operatorzy logistyczni i 

sieci handlowe wygenerowali większą część zapotrzebowania na 

powierzchnie magazynowe w I poł. 2016 r., odpowiednio 37% i 

22%.  

Wskaźnik powierzchni niewynajętych osiągnął historycznie niski 

poziom, tj. 6.1% na koniec II kw. 2016 r., co jest po części 

wynikiem przyspieszenia strony popytowej oraz lekkiego 

spowolnienia nowej podaży. 

Można mieć wrażenie, że także deweloperzy oceniają 

pozytywnie rynek, co jest wyrażone m.in. wysokim udziałem 

(51%) nowej podaży realizowanej na zasadach spekulacyjnych, 

tj. bez podpisanych umów najmu.  

 

 

Popyt netto (m2) 2005 – I poł. 2016 r. vs Dynamika PKB 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 

                                    

Aktywność najemców                                                                                         

W pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. odnotowaliśmy 

rekordową aktywność najemców (1.3 miliona m²), najwyższą od 

początku rozwoju tego rynku w Polsce, przekraczając o 53% 

średni poziom z ostatniego 5-lecia. Także w przypadku popytu 

netto (0.88 miliona m²), zarejestrowano aż o 60% wyższy 

wolumen wynajętej powierzchni wobec średniej z analogicznych 

okresów w ostatnich pięciu latach. 

Największy udział przypada na główne regiony magazynowe, 

przy czym Okolice Warszawy osiągnęły najlepszy wynik w swojej 

historii (346 000 m² popytu brutto; 187 000 m² netto). 

Cztery pozostałe główne rynki, wygenerowały dodatkowe 

779 000 m², także z historycznie rekordowym wolumenem 

popytu brutto (w I półroczu) w Poznaniu (223 000 m²) i we 

Wrocławiu (181 000 m²). 
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Mniejsze regiony stopniowo zyskują na atrakcyjności, ale w I poł. 

2016 r. ich ogólny popyt netto był nieznacznie poniżej 

analogicznego okresu 2015 r. (189 000 m² wobec 197 000 m²). 

Chociaż, odnotowują one zazwyczaj mniejszą liczbę transakcji, 

to w kilku ostatnich kwartałach to właśnie tam podpisano kilka z 

największych transakcji rynkowych, tj. Carrefour (2 kw. 2016;    

38 000 m² w Bydgoszczy); Kaufland (I kw. 2016; 45,000 m² w  

Bydgoszczy; Goodyear (II kw. 2015; 46,000 m² w Tarnowie) czy 

Omega Pilzno (II kw. 2015; 24,700 m² w Rzeszowie).  

Co ciekawe, w regionie Torunia / Bydgoszczy pierwsze znaczące 

transakcje najmu zaczęto podpisywać w 2014 r. i bardzo szybko 

obszar ten stał się interesującą lokalizacją, szczególnie dla sieci 

handlowych. Można to częściowo wytłumaczyć rozwojem 

infrastruktury w tej części kraju, tj. zakończeniem północnej 

części autostrady A1, rozpoczęciem budowy drogi ekspresowej 

S5 (z Poznania do autostrady A1) oraz możliwością budowy w  

przyszłości kolejnej drogi ekspresowej, tj. S10. W naszej ocenie 

region ten może być ciekawą lokalizacją pomiędzy Poznaniem, 

Trójmiastem, Polską Centralną i Szczecinem, ze sporym 

zasobem siły roboczej, co staje się obecnie poważną kwestią w 

Poznaniu, gdzie stopa bezrobocia wynosi jedynie 3,3%.  

Wśród mniejszych regionów, to Kraków i Trójmiasto 

zarejestrowały w ostatnich kwartałach najbardziej stabilny i 

zdywersyfikowany popyt. Średni kwartalny wolumen umów najmu 

na tych dwóch rynkach wynosi ok. 15,000 m². 

Popyt brutto i netto (m²) wg regionów – I poł. 2016 r.  

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 

 

Operatorzy logistyczni i sieci handlowe ponownie odpowiadały za 

większość popytu generowanego na rynku magazynowym w 

Polsce. W I poł. 2016 r. wynajęli oni łącznie 728 000 m², z czego 

525 000 m² to powierzchnia w ramach nowych umów i ekspansji 

najemców. W ogólnych zestawieniach od 2005 r., te dwa sektory 

stanowią 54% całkowitego popytu netto wynoszącego blisko  

12,5 miliona m² i nie wydaje się możliwe, aby inne branże zbliżyły 

się do takich wyników.    

Największe pojedyncze umowy najmu w I poł. 2016 r. zostały 

podpisane przez sieć Kaufland, która wynajęła 45 000 m² w 

nowym projekcie Panattoni w regionie Torunia / Bydgoszczy oraz 

Agata Meble w Prologis Park Piotrków II w Piotrkowie 

Trybunalskim (42 900 m²) . Warto także wspomnieć o umowie 

firmy Raben w Panattoni Park Grodzisk III (42 500 m²) czy     

BTS-ie dla Carrefoura w Panattoni Bydgoszcz II (38 200 m²). 

Popyt netto wg sektorów – I poł. 2016 r. 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 

 
Przeciętna wielkość podpisanych umów najmu dotyczące 

nowych powierzchni w I poł. 2016 r. wyniosła 6 000 m², czyli 800 

m² więcej aniżeli w analogicznym okresie 2015 r. Duże 

transakcje (powyżej 10 000 m²) stanowiły 52% popytu netto, 

wobec 42% w  I poł. 2015 r. 

Dostępna powierzchnia 

Obecnie największe zasoby dostępnej powierzchni znajdują się 

w Okolicach Warszawy (247 000 m²), na Górnym Śląsku 

(101 000 m²) i w Poznaniu (78 000 m²). W przypadku tego 

ostatniego rynku jest to zasadniczy wzrost po kilku latach niskiej 

dostępności powierzchni. 

 

Na koniec I poł. 2016 r. wskaźnik pustostanów w całym kraju 

osiągnął historycznie niski poziom 6,1%, co odpowiada 

powierzchni magazynowej równej 649 000 m². Na taki wynik 
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złożył się relatywnie wysoki popyt netto (524 000 m² w II kw. 

2016 r. wobec 499 000 m² w I kw. 2016 r.) oraz mniejszy niż w 

poprzednim kwartale wolumen nowej podaży: 197 000 m² wobec  

418 000 m².  

 

Spadek wskaźnika pustostanów odnotowano także w strefie 

Warszawa Miasto (10,4% na koniec II kw. 2016 r. z poziomu 

10,7% na koniec I kw. 2016),  w Okolicach Warszawy (10,1% vs. 

11,8%), we Wrocławiu (3,8% vs. 6,3%), w Polsce Centralnej 

(4,6% vs. 5,0%) i w Rzeszowie (2,1% vs. 9,5%). 

 

   

Dostępna powierzchnia (m²) i wskaźnik pustostanów w I 

poł. 2016 r. 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 

 

  

Aktywność deweloperów 

W pierwszej połowie 2016 r. aktywność deweloperów 

utrzymywała się na wysokim poziomie. Ukończyli oni 615 000 m² 

(+35% r-d-r wobec I poł. 2015 r.) zbliżając się do rekordowych 

poziomów z lat 2008 i 2009 kiedy to oddano do użytku 

odpowiednio 645 000 i 754 000 m². Z wyjątkiem początkowego 

okresu rozwoju rynku i roku 2011, drugi kwartał w porównaniu do 

pierwszych trzech miesięcy roku jest zazwyczaj okresem mniej 

aktywnym pod względem finalizowania nowych inwestycji 

deweloperskich. 

W I poł. 2016 r. pięć głównych regionów charakteryzowało się 

także znacznie większym średnim rozmiarem realizowanej 

inwestycji, tj. 28 800 m² wobec tylko 10 800 m² w mniejszych 

lokalizacjach, co można wytłumaczyć silniejszym popytem w tych 

dużych regionach. 

Co ciekawe, pięć największych projektów w I poł. 2016 r. 

zrealizowanych było przez Panattoni, przy czym ich wielkość 

kształtowała się od 38 900 m² (Panattoni Park Grodzisk) do 

85 200 m² (Panattoni Park Stryków II). Silna pozycja tego 

dewelopera jest także potwierdzona przez znacznie większą 

średnią skalę realizowanego projektu w I poł. 2016 r. (28 000 m² 

wobec 15 200 m² realizowanych przez konkurentów).  

Znacznej poprawie uległ także udział powierzchni wynajętej w 

nowo dostarczonych projektach, 88% w II kw. 2016 r. vs. 74% w I 

kw. 2016 r. Można to wytłumaczyć po części udziałem projektów 

realizowanych w formule BTS (built-to-suit) lub skupieniu się na 

sprawdzonych już lokalizacjach realizując kolejne fazy 

istniejących już parków magazynowych, tak jak to ma miejsce we 

Wrocławiu, Polsce Centralnej i Poznaniu. Takie podejście 

ogranicza także ryzyko przedsięwzięcia.  

Magazyny oddane do użytku i w budowie (m²) vs wskaźnik 

powierzchni niewynajętej (%)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 

                                                                                                             

W I poł 2016 r. nowa powierzchnia była oddawana do 

użytkowania głównie w największych regionach tj. Polsce 

Centralnej (142 000 m²), a w szczególności w podregionie 

Strykowa (85 000 m²), w Okolicach Warszawy (137 000 m²), 

zwłaszcza obszary południowo – zachodnie aglomeracji i w 

Poznaniu (121 000 m²). W tym ostatnim przypadku nowa podaż 

była rozproszona w kilku lokalizacjach wokół miasta. 

Najbardziej aktywnymi deweloperami na rynku w pierwszych 

dwóch kwartałach roku byli Panattoni (dostarczając 449 000 m²), 

Goodman (40 000 m²), CLIP (35 000 m²) oraz Hillwood      

(29 500 m²). 
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Powierzchnia ukończona (%) w I poł. 2016 r. wg. 

deweloperów 

 

Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 

                                                                                              

Na koniec I poł. 2016 r. w trakcie budowy pozostawało      

742 000 m² powierzchni magazynowej i przemysłowej, z czego 

większość (51%) realizowano spekulacyjnie, wobec 23% koniec 

II kw. 2015 r.  

Obecny poziom realizacji projektów na zasadach spekulacyjnych 

jest najwyższy od lat 2008/9, kiedy to średnio 59% dostarczanej 

powierzchni było realizowanej bez zabezpieczenia umowami 

najmu. 

Powierzchnia w budowie wg regionów (m²) – I poł. 2016 r. 

 

Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 

                                                                                                       

Panattoni pozostaje najbardziej aktywnym deweloperem na 

polskim rynku, realizując pod koniec I poł. 2016 r. blisko 335 000 

m² nowej powierzchni magazynowej, (z czego około połowa jest 

wynajęta) w 14 projektach zlokalizowanych we wszystkich 

głównych regionach kraju. Wysoką aktywnością charakteryzuje 

się także Goodman, pracując nad 4 projektami w różnych 

lokalizacjach. Natomiast podejście SEGRO jest bardziej 

konserwatywne, gdyż na koniec I poł. 2016 r. blisko 89% 

budowanej nowej powierzchni było zabezpieczonej umowami 

najmu. 

Pozostali deweloperzy także byli skłonni zaakceptować pewien 

stopień ryzyka, gdyż ich powierzchnia w realizacji była wynajęta  

w 50%.  

Powierzchnia w budowie wg deweloperów (m²) – I poł. 2016 r. 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 

                                                                                                        

Czterech głównych graczy na polskim rynku magazynowym 

posiada blisko połowę zasobów. Liderem pozostaje Prologis z 

21% ogółu zasobów rynkowych (-1 p.p. wobec stanu na koniec 

2015 r.). Na kolejnych miejscach są SEGRO (10%; -1 p.p.), 

Panattoni (9%; +2 p.p.) oraz Logicor (9%; +7 p.p.).  

Struktura własnościowa rynku w I poł. 2016 r. 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 

                                                                                                         

Czynsze                                                                                             

Stawki czynszowe za projekty magazynowe zależą od szeregu 

czynników i osiągają różne pułapy, w zależności od regionu, a 

nawet podregionu, w którym znajduje się dany obiekt, jakości czy 

dostępności powierzchni na danym rynku. 

Najwyższe stawki są domeną rynków wewnątrzmiejskich, a 

takich możemy obecnie wyróżnić trzy: Warszaw Miasto, Łódź i 

Wrocław. Charakterystycznym formatem magazynowym w tego 

typu lokalizacjach są tzw. SBU (ang. Small Business Units). 

Czynsze efektywne w tych lokalizacjach osiągają poziom 4,8 €/ 

m²/ miesiąc Warszawie, 3,8 €/ m² / miesiąc we Wrocławiu i ok. 

3,7 € / m² / miesiąc w Łodzi.     
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Czynsze efektywne w regionach (€/ m2/ miesiąc) 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r. 

 

Obiekty typu Big Box, zlokalizowane są głównie poza obszarami 

miejskimi, a więc ze względu na niższe koszty gruntu, stawki 

obowiązujące są tam także mniejsze. Spośród małych rynków, 

Kraków i Szczecin są lokalizacjami najdroższymi, ze stawkami 

efektywnymi osiągającymi 3,4  €/ m²/ miesiąc. 

W I poł. 2016 r. nie odnotowano zasadniczych zmian w stawkach 

czynszów efektywnych. Jednakże niewielkie zmiany (od -0,1 to -

0,3 € m² / miesiąc) zanotowano na Górnym Śląsku, we 

Wrocławiu i w Polsce Centralnej.  Obecnie stawki efektywne w 

Poznaniu wynoszą od 2,10 do 2,9  €/ m2 / miesiąc. Okolice 

Warszawy oferują powierzchnie od 2,0 do 2,8 €/ m2 / miesiąc, a 

rejon Górnego Śląska od 1,9 do 3,1 €/ m2 / miesiąc. Za magazyn 

w Polsce Centralnej najemcy płacą od 2,0 do 2,8 €/ m2 / miesiąc, 

podczas gdy we Wrocławiu od  2,2 do 3,0 €/m2 / miesiąc. 

 

Grunty Przemysłowe 

W maju 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zakupu 

nieruchomości gruntowych, co może mieć potencjalnie 

negatywny wpływ na proces inwestycyjny związany z realizacją 

projektów magazynowych w Polsce. Nałożone restrykcje w 

sposobie zmiany przeznaczenia gruntów z rolnych na 

inwestycyjne mogą ograniczyć w przyszłości potencjał nowych 

projektów. 

W I poł. 2016 r. zainteresowanie deweloperów poszukujących 

nowych gruntów pod swoje kolejne inwestycje skoncentrowane 

było głównie w regionach Polski Centralnej (wschodnia część 

Łodzi) oraz Okolic Warszawy (południowy zachód).  

Tereny te zyskały ostatnio na atrakcyjności, szczególnie po 

zakończeniu odcinków autostrady A2 i A1 oraz trasy ekspresowej 

S8.  

W I poł. 2016 r. nie zaobserwowano większych zmian w cenach 

gruntów przemysłowych. 

Region Cena (PLN/ m2) 

Warszawa Miasto 350 – 550 

Okolice Warszawy 50 – 300 

Polska Centralna 65 – 160 

Poznań 140 – 200 

Wrocław 120 – 220 

Górny Śląsk 80 – 200 

Kraków 80 – 300 

Trójmiasto 100 – 240 

Źródło: JLL, magazyny.pl, I poł. 2016 r.
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