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Popyt 
 

Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe widoczne było 

na niemal każdym rynku w Polsce. Najwyższy w historii wolumen 

renegocjacji obserwowany w II kw. 2019 r. zrównoważył nieznaczne 

osłabienie nowego popytu. W rezultacie popyt brutto* w I poł. 2019 r. 

osiągnął ponad 1,6 miliona m². Wynik ten, choć niższy niż rok temu, 

był bardzo bliski do analogicznego okresu w roku 2017. Co ciekawe, 

nie był on napędzany dużymi transakcjami a szeregiem najmów 

średniej wielkości. 

 

 Popyt w regionach w I poł. 2019 r. (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2019 r. 

 
Prawie 350 000 m² wynajętych w ramach renegocjacji, z kontraktami 

zawartymi przez firmy takie jak PF Logo, P&G i Stokrotka, doprowadziło 

do spadku udziału nowych umów i ekspansji w całkowitym popycie 

z 78% w 2018 r. do 65% w I półroczu 2019. Jednym z powodów tej 

sytuacji może być kończący się okres najmu umów podpisanych 

w latach 2013-2014, kiedy rynek dynamicznie rozwijał się po globalnym 

spowolnieniu gospodarczym. Naturalnie, większość tych transakcji 

dotyczyła największych rynków w Polsce. Dojrzewają również niektóre 

mniejsze lokalizacje jak Lublin, Szczecin, Podkarpacie i Kujawy, gdzie 

łącznie w I półroczu 2019 odnowiono umowy na ponad 40 000 m². 

 

Popyt widoczny był w niemal w całej Polsce, jednak to rynki Warszawy 

i Wrocławia cieszyły się największym zainteresowaniem najemców. 

Popyt netto w każdym z tych rynków przekroczył 250 000 m². 

Popularnością cieszyły się też rynki Polski Centralnej, Górnego Śląska 

i Poznania – na każdym z nich wynajęto około 100 000 m². 

 

 Popyt brutto (m²)  

 Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2019 r. 

Popyt netto w I poł. 2019 r. (m²) 
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Duża aktywność charakteryzowała również rynki spoza Wielkiej 

Piątki, na których w I półroczu 2019 wynajęto w ramach nowych 

umów 186 000 m². Na znaczeniu nabierają Kielce, gdzie podpisano 

kolejną umowę na ponad 20 000 m². Ponadto, nowy popyt 

przekroczył 16 000 m² na Podkarpaciu i 8000 m² w Białymstoku. 

Lokalizacje te w coraz większym stopniu wykorzystują swoje mocne 

strony, deweloperzy zabezpieczają tam kolejne grunty pod przyszłe 

projekty, co prawdopodobnie przełoży się na wyższą aktywność 

najemców w dłuższej perspektywie. 

 

Przedstawiciele trzech głównych sektorów na rynku magazynowym 

w Polsce (operatorzy logistyczni, sieci handlowe i lekka produkcja) 

odpowiadali za prawie 80% popytu netto w I poł. 2019 r. Warto 

zauważyć, że ponad 20% powierzchni wynajętej przez dominujących 

na rynku logistyków zlokalizowane było poza pięcioma największymi 

rynkami. Pokazuje to wyraźną geograficzną ekspansję tego sektora. 

Ponadto, popyt i znaczące umowy można było obserwować również 

w wielu innych branżach jak sektor spożywczy, FMCG czy budowlany. 

 

Wybrane transakcje w I poł. 2019 r. 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2019 r.  

Najemca Park Powierzchnia (m²) 

Pantos Logistics Panattoni Park Wrocław XI 60 500 

Pepsico P3 Mszczonów 58 500 

Gefco Panattoni Wrocław X North Gate 32 500 

Raben A2 Warsaw Park Grodzisk 30 100 

RTV Euro AGD Goodman Warsaw Logistics Centre 26 400 
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Source: JLL, warehousefinder.pl, Q1 2019 

*Statystyki nie uwzględniają umów krótkoterminowych 
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Podaż 

Dynamiczny rozwój polskiego rynku magazynowego wciąż znajduje 

odzwierciedlenie w wysokiej aktywności na rynku deweloperskim. 

Przez pierwsze dwa kwartały 2019 r. do użytku oddano ponad 

1,1 miliona m² i był to najwyższy wynik odnotowany w I półroczu 

w historii rynku. Całkowite zasoby magazynowe w Polsce osiągnęły 

16,9 miliona m². 

 

Polska Centralna, gdzie w I poł. 2019 r. ukończono ponad 250 000 m², 

pozostaje liderem pod względem wolumenu nowej podaży. Był to 

najszybciej rozwijający się rynek w Polsce, którego zasoby przez 

ostatni rok powiększyły się o ponad 35%. Kolejne na liście były 

Warszawa i Wrocław oraz, co ciekawe, mniejsze rynki regionalne – 

Olsztyn, Trójmiasto i Kraków. 

 

Co więcej, w kolejce oczekują już kolejne znaczące inwestycje, 

a deweloperzy nie zwalniają - na koniec czerwca 2019 r. wolumen 

powierzchni w budowie osiągnął 2,2 miliona m². Prowadzą rynki 

Wielkiej Piątki (Górny Śląsk, Wrocław, Polska Centralna, Warszawa 

i Poznań), które odpowiadają za 86% realizowanej powierzchni. 

Większość inwestycji stanowią projekty BTS oraz 

wielkopowierzchniowe magazyny przeznaczone dla wielu 

najemców. 

  
Powierzchnia magazynowa w budowie (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2019 r. 

 

Deweloperzy są pewni polskiego rynku i chętnie uruchamiają nowe 

inwestycje, co odnajduje potwierdzenie w wolumenie powierzchni 

budowanej spekulacyjnie, której udział wyniósł 45%. Jest to 

szczególnie widoczne w największych aglomeracjach – ponad 

270 000 m² powstawało spekulacyjnie na Górnym Śląsku, około 

175 000 m² w Warszawie oraz we Wrocławiu i 140 000 m² w Polsce 

Centralnej. Duże, niezabezpieczone umowami inwestycje znaleźć 

można także w Trójmieście, Szczecinie, Krakowie i na Kujawach. 

 

Obserwowany w ostatnich kwartałach wzrost powierzchni budowanej 

spekulacyjnie doprowadził jednak do nieznacznego wzrostu 

wskaźnika powierzchni niewynajętej. Było to najbardziej zauważalne 

na rynkach Polski Centralnej, Krakowa, Szczecina i Kielc. Średni 

współczynnik pustostanów w Polsce wzrósł z 5,7% w I kw. do 6,3% 

na koniec czerwca 2019 r. Warto jednak podkreślić, że niewynajęta 

powierzchnia jest na bieżąco wchłaniana, dzięki dużemu 

zapotrzebowaniu ze strony najemców. Dla przykładu, wskaźnik 

niewynajętej powierzchni w Białymstoku spadł z 36% do 22% 

w okresie zaledwie jednego kwartału.  
 

 

Biorąc pod uwagę wolumen powierzchni budowanej spekulacyjnie 

na koniec II kw. 2019 r. (prawie 1 milion m²), ponownie możemy 

spodziewać się niewielkiego wzrostu wskaźnika pustostanów, 

równoważonego jednak przez niesłabnący popyt. 

 

Czynsze 

Na rynku zaobserwować można stopniowy wzrost czynszów, który 

ograniczany jest nadal przez dynamiczną nową podaż. W I poł. 2019 r. 

rosnące stawki obserwowano w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, 

Szczecinie oraz w Opolu i w Lubuskiem. Czynsz w strefie Warszawa 

Okolice wzrósł do poziomu 3,8 euro/m²/miesiąc. Najdroższym 

rynkiem pozostaje Warszawa Miasto, gdzie czynsze bazowe wahają 

się pomiędzy 4,3 a 5,25 euro/m²/miesiąc. Natomiast najbardziej 

atrakcyjne czynsze oferowane są w podmiejskich magazynach typu 

big-box w Polsce Centralnej (2,6 – 3,2 euro/m²/miesiąc). 
 
Czynsze bazowe (euro/ m²/ miesiąc)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2019 r. 

 

 Struktura właścicielska istniejącej powierzchni (m²)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2019 r. 
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