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Popyt 
 

Polski rynek magazynowy pozostaje w świetnej kondycji. 

Jak dotąd każdy kwartał 2018 r. odnotowywał wyniki lepsze niż 

w analogicznym okresie poprzedniego roku, dzięki czemu 

całkowita wynajęta powierzchnia do początku roku do końca 

września osiągnęła aż 2,8 miliona m². W trzecim kwartale widać 

wyraźny powrót do głównych lokalizacji: łączny popyt netto 

obserwowany na rynkach Warszawy, Górnego Śląska, Centralnej 

Polski, Poznania i Wrocławia wyniósł 400 000 m², co stanowiło 

prawie 80% powierzchni wynajętej w Polsce. 

 

Rynki te od początku roku napędzane były niezmiennie przez 

operatorów logistycznych (41% popytu netto) i sieci handlowe 

(33%). Co ciekawe, w przypadku całkowitego popytu netto w kraju, 

to właśnie sieci handlowe wychodzą na prowadzenie. Jest to 

spowodowane wzmożoną aktywnością sklepów e-commerce, 

uwzględnianych w statystykach tego sektora. Rozwój największych 

firm e-commerce opiera się na rynkach wschodzących, 

które pozwalają na zrekrutowanie niezbędnej liczby pracowników 

(dla przykładu nowa hala Zalando w Olsztynku). Ponadto, rynek 

e-commerce nie powinien być utożsamiany wyłącznie z branżą 

odzieżową, ale także spożywczą czy meblarską, które bardzo szybko 

rozwijają się na polskim rynku. 

 

Nowe umowy w III kw. utrzymały 76%-owy udział w popycie brutto. 

Warto zauważyć jednak kolejny wzrost udziału ekspansji, które 

w III kw. 2018 r. stanowiły 30% całkowitego popytu (18% w I półroczu). 

Prawie wszystkie ekspansje dotyczyły pięciu największych rynków, co 

dodatkowo podkreśla niesłabnące zainteresowanie tymi lokalizacjami 

wśród najemców. 

 

Popyt brutto (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2018 r. 
 

W III kw. zdecydowanie najbardziej aktywnym spośród rynków 

magazynowych w Polsce był Górny Śląsk, gdzie skoncentrowane 

było prawie 30% krajowego popytu brutto. Jednak dzięki wyjątkowym 

wynikom osiąganym w poprzednich kwartałach, to Polska Centralna 

utrzymuje pozycję tegorocznego lidera. Mimo, że w okresie I-III kw. 

76% wynajętej powierzchni wygenerowane zostało przez pięć 

największych rynków, to każdy z pozostałych (łącznie z rynkami 

wschodzącymi) obserwował aktywność ze strony najemców. 

Popyt w regionach, I-III kw. 2018 r. (m²)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2018 r. 
 

Panattoni utrzymuje pozycję lidera, osiągając 44%-owy udział 

w popycie netto w okresie I-III kw. 2018 r. Hillwood, głównie z uwagi 

na umowę z Zalando, również pozostaje na dotychczasowym drugim 

miejscu, z udziałem na poziomie 15%. Panattoni, Prologis, Hillwood, 

P3 i 7R to pięciu najbardziej aktywnych graczy pod względem 

wygenerowanego popytu brutto – łącznie 80% wynajętej powierzchni. 

 

Na polskim rynku magazynowym coraz bardziej popularne stają się 

inwestycje typu ,,ostatna mila” oraz SBU (Small Business Units), 

które pozwalają na zbliżenie się do docelowego klienta oraz 

znaczące skrócenie czasu dostawy. Większość z istniejących 

już projektów tego typu, oferujących moduły poniżej 1 500 m², 

osiągnęło komercyjny sukces. Podążając za trendem, niektórzy 

z deweloperów poza pojedynczymi budynkami w ramach swoich 

parków zdecydowali się na rozwój całych plarform poświęconych 

logistyce miejskiej, np. Ideal Idea (Ideal City Park), 7R (City Flex) 

czy Panattoni (City Logistics). Potwierdzeniem rosnącego 

zainteresowania najemców takim produktem jest malejąca średnia 

wielkość umowy w pięciu głównych rynkach, która w okresie I-III kw. 

2018 r. wynosiła 6 900 m². Dla porównania, w tym samym okresie 

średnia dla umów  na pozostałych rynkach to 8 300 m². Mniejsze 

moduły to nie tylko wyższy czynsz za powierzchnię magazynową – 

są one często poszukiwane przez najemców zainteresowanych 

również niewielką powierzchnią biurową, co dodatkowo podnosi 

atrakcyjność inwestycji pod kątem finansowym. Jest to szczególnie 

istotne biorąc pod uwagę stale rosnące ceny ziemi i koszty budowy. 

 

Wybrane transakcje w III kw. 2018 r. 

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2018 r. 

Najemca Park Typ umowy Powierzchnia 

Poufny Panattoni BTS Gliwice Ekspansja 62 000 m² 

JYSK P3 Piotrków Ekspansja x2 35 000 m² 

Poufny 
7R Logistic Park 

Kraków VIII 

Nowa 

umowa 
28 000 m² 

Intermarche DP Mysłowice Renegocjacje 28 000 m² 

Agata Meble 
Prologis Park 

Piotrków II 
Ekspansja 16 000 m² 
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Podaż 

Dobra kondycja polskiego rynku odzwierciedlona jest również 

w aktywności deweloperskiej. W pierwszych trzech kwartałach nowa 

podaż objęła projekty o łącznej powierzchni 1.3 miliona m², 

z czego 676,000 m² dostarczono tylko w III kw. Jest to więcej niż 

nowa powierzchnia oddana do użytku w całym 2016 r., jednak mniej 

niż wynik z pierwszych trzech kwartałów roku 2017. Do wyrównania 

rekordu z poprzedniego roku brakuje około 950,000 m², co biorąc 

pod uwagę powierzchnię w budowie  jest możliwe, jednak z powodu 

wydłużonego procesu deweloperskiego wciąż niepewne. 

 

Nowa powierzchnia dostarczona w okresie I-III kw. 2018 r. w Polsce 

Centralnej osiągnęła już poziom 527 000 m², co stanowi aż 40% 

całkowitej nowej podaży w kraju. Ponadto, powstaje tam kolejne 

500 000 m², co czyni z tego regionu niekwestionowanego lidera. 

Duża aktywność deweloperska obserwowana była  również 

w Warszawie, na Górnym Śląsku i w Lubuskiem. Każdy z tych rynków 

powiększył swoje zasoby o ponad 140 000 m². Nowe magazyny 

budowane są w całej Polsce, warto wymienić jednak Trójmiasto 

(172 000 m²), Szczecin (130 000 m²) oraz Olsztyn (121 000 m²), 

które wyróżniały się na tle pozostałych mniejszych rynków. 

65% powierzchni w budowie przypada na rynki Centralnej Polski, 

Górnego Śląska, Wrocławia i Warszawy. 

 

Udział powierzchni budowanej spekulacyjnie wzrósł w III kw. o 6,6 

p.p., i wyniósł 34%. Najwięcej takich inwestycji powstaje 

w Warszawie, Polsce Centralnej oraz we Wrocławiu. Co więcej, 

prawie 100 000 m² niezabezpieczonej umowami najmu 

powierzchni magazynowej powstaje w Trójmieście (56% 

powierzchni budowanej na tym rynku). 

 
Powierzchnia magazynowa w budowie (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2018 r. 
 

W rękach Panattoni (wraz z partnerami JV) wciąż pozostaje najwięcej 

istniejącej powierzchni - 18%. Ponadto, 50% zasobów należy do 

zaledwie czterech największych graczy - Panattoni, Prologis, Segro 

i Logicor oraz ich partnerów JV. W III kw. 2018 r. za sprawą transakcji 

przeprowadzonej przez Blackstone, która obejmowała portfel 

nieruchomości Goodman w Polsce o łącznej powierzchni 

ok. 300 000 m², do grupy tej wkroczył Logicor zarządzający tą 

plarformą. 

 

 

Wysoka aktywność deweloperska obserwowana w III kw. 2018 r. 

wpłynęła na nieznaczny wzrost współczynnika pustostanów, 

który wyniósł w Polsce 5.3%. Największy udział powierzchni 

niewynajętej zarejstrowały Warszawa Miasto (11%), Lublin (8,7%) 

oraz Kraków (8,5%), a najniższy obserwowały Szczecin, Trójmiasto, 

Polska Centralna oraz większość rynków rozwijających się jak 

Lubuskie, Kielce/Radom czy Kujawy. 

 

Struktura właścicielska istniejącej powierzchni (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2018 r. 

 

Czynsze 
 

Główne rynki magazynowe w Polsce utrzymały relatywnie stabilne 

wartości czynszów. Nadal najdroższym rynkiem pozostaje Warszawa 

Miasto, gdzie czynsze bazowe wahają się pomiędzy 4,3 – 5,2 euro/ m²/ 

miesiąc. Najbardziej atrakcyjne stawki znaleźć można w Polsce 

Centralnej ( 2,6 – 3,2 euro/ m²/ miesiąc). Ponadto, w popularnych 

lokalizacjach oraz w budynkach o najwyższym standardzie, widoczne 

są już rosnące stawki czynszowe, szczególnie w przypadku wartości 

efektywnych (uwzględniających zachęty oferowane przez właścicieli). 

Z uwagi na rosnące ceny gruntów i koszty budowy właściciele są mniej 

elastyczni podczas negocjacji. 

 

Czynsze bazowe (€ / m² / miesiąc)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2018 r.
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