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Popyt 
 

Utrzymująca się na wysokim poziomie aktywność najemców 

odzwierciedla siłę rynku magazynowego. Popyt brutto w pierwszych 

trzech miesiącach 2019 r. osiągnął imponujące 805 000 m²* i był 

trzecim najwyższym wynikiem dla I kw. w historii rynku. Wyniki 

z początku roku pozwalają patrzeć na nadchodzące miesiące 

z uzasadnioną dozą optymizmu. 

 

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

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

 

Intensywny rozwój rynku magazynowego w Polsce nadal napędzany 

jest przede wszystkim przez nowe umowy najmu oraz ekspansje, 

na które przypadło 581 000 m² (72% całkowitego popytu brutto). 

Nie jest zaskoczeniem fakt, że to operatorzy logistyczni, których udział 

w popycie netto przekroczył 55%, byli najbardziej aktywnym sektorem. 

Zaskakująca jest natomiast stosunkowo niewielka aktywność sektora 

sprzedaży detalicznej, który odpowiadał za zaledwie 4% popytu netto. 

Należy jednak pamiętać, że sieci handlowe są często obsługiwane 

przez zewnętrzne firmy logistyczne, dlatego rzeczywista różnica 

powinna być zdecydowanie mniejsza. Imponująca aktywność była 

z kolei widoczna ze strony sektorów lekkiej produkcji i motoryzacji, 

przedstawiciele których wynajęli łącznie ponad 87 000 m². Ponadto, 

dzięki jednej wyjątkowo dużej umowie, w I kw. 2019 r. wyróżnił się 

sektor spożywczy, którego udział w popycie netto stanowił aż 14%. 

 

W analizowanym kwartale uwaga najemców skupiona była głównie 

na pięciu największych rynkach. Widocznym liderem był Wrocław, 

gdzie nowy popyt, napędzany głównie przez logistyków, osiągnął 

187 000 m², czyli 32% całkowitego popytu netto w Polsce. Warto 

zauważyć, że popyt ten skoncentrowany był w bezpośrednim 

sąsiedztwie miasta - w Bielanach, Nowej Wsi, Kątach oraz Psim Polu. 

Ponad 24% wynajętej powierzchni dotyczyło rynku Warszawa 

Okolice (28%, wliczając obszar miejski). Łącznie rynki magazynowe 

przy największych polskich aglomeracjach odpowiadały za ponad 

90% popytu netto. Widocznie niższą aktywność niż w poprzednich 

kwartałach odnotowano w lokalizacjach wschodzących, gdzie w I kw. 

wynajęto zaledwie 22 000 m². Lokalizacje te jednak stopniowo 

wykorzystują swoje mocne strony, a deweloperzy zabezpieczają tam 

kolejne grunty pod przyszłe projekty, co prawdopodobnie przełoży 

się na wyższą aktywność najemców w dłuższej perspektywie.  

Popyt brutto (m²) 

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

 

Wybrane transakcje w I kw. 2019 r. 
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Podaż 

Obserwowane od kilku kwartałów znakomite wyniki po stronie 

popytowej mają odzwierciedlenie w wysokiej aktywności 

deweloperskiej. W I kw. 2019 r. zasoby magazynowe powiększyły się 

o kolejne 623 000 m², dwukrotnie więcej w porównaniu 

z analogicznym okresem 2018 r. Całkowita podaż powierzchni 

magazynowej w Polsce osiągnęła poziom 16,3 miliona m².  

 

Nowa powierzchnia pojawiła się na prawie wszystkich badanych 

rynkach, ale to Olsztyn, gdzie ukończono halę dla Zalando (Hillwood) 

o powierzchni 121 000 m², zdobył pozycję lidera. Drugi najwyższy 

wynik pod względem nowej podaży osiągnęły Wrocław oraz Polska 

Centralna - na każdym z tych rynków oddano do użytku ponad 

90 000 m². Co ciekawe, w Lubuskiem spadła również aktywność 

deweloperska, przez co zasoby rynku pozostały bez zmian. Ponadto, 

na koniec I kw. 2019 r. budowano tam zaledwie 36 700 m². 

 

Mimo, że aktywność budowlana spadła na niektórych rynkach, 

przyspieszyła na innych. Dynamiczny rozwój rynku magazynowego 

w Polsce potwierdza wielkość powierzchni w budowie. Na koniec 

I kw. w budowie pozostawało prawie 2 miliony m², z czego 80% 

przypadało na największe rynki. Ponadto, większość stanowią 

projekty BTS oraz duże magazyny przeznaczone dla wielu 

najemców, zlokalizowane w pobliżu największych aglomeracji.

Najemca Park Powierzchnia (m²) 
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Powierzchnia magazynowa w budowie (m²) 
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Stosunkowo wysoki udział powierzchni budowanej spekulacyjnie 

obserwowany w 2018 roku nie spowodował widocznego wzrostu 

współczynnika pustostanów - średnia dla Polski osiągnęła 5,7% 

(5,3% w 2018 r.). Z drugiej strony, ponad 100 000 m² oddanych do 

użytku w Polsce Centralnej doprowadziło do wzrostu pustostanów 

do poziomu 7,5% w tej lokalizacji, co stanowi jedną z najwyższych 

wartości w Polsce. Udział niewynajętej powierzchni przekroczył próg 

7% również w Poznaniu, Trójmieście, Warszawie Miasto oraz 

w Białymstoku. Dostępnej niewynajętej powierzchni nie oferowały 

natomiast Lublin oraz Lubuskie. 

 

Biorąc pod uwagę powierzchnię budowaną spekulacyjnie, która 

na koniec I kw. wynosiła 1 milion m², możemy spodziewać się 

nieznacznego wzrostu pustostanów w kolejnych kwartałach, 

jednak z uwagi na znaczącą aktywność najemców, powierzchnia 

ta powinna zostać stosunkowo szybko wynajęta. 

 

Czynsze  
 

Wzrost stawek czynszu stał się faktem. W I kw. 2019 r. rosnące ceny 

wynajmu obserwowane były w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, 

Szczecinie, Opolu oraz w Lubuskiem, gdzie czynsze wzrosły nawet do 

3,7 euro/m²/miesiąc (Warszawa Okolice). Niezmiennie, najdroższym 

rynkiem pozostaje Warszawa Miasto, gdzie czynsze bazowe wahają 

się pomiędzy 4,3 a 5,2 euro/m²/miesiąc. Najbardziej atrakcyjne 

stawki wynajmu oferowane są w podmiejskich magazynach typu 

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

 

Czynsze bazowe (€ / m² / miesiąc)  

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

Struktura właścicielska istniejącej powierzchni (m²)  

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

 

Grunty przemysłowe 
 

Obserwowany wzrost czynszów jest częściowo spowodowany 

gwałtownym skokiem kosztów budowy, których całkowity wzrost 

w ciągu ostatnich 3 lat szacowany jest na 30%. Ponadto, znaczący 

wpływ mają również rosnące wynagrodzenia i ceny działek oraz 

niedobory gruntów pod zabudowę o dobrej jakości w niektórych 

regionach. Na koniec I kw. 2019 r. koszt wybudowania 

standardowego nowoczesnego magazynu klasy A wahał się 

pomiędzy 310 a 370 euro/ m² w zależności od specyfikacji budynku. 

 

Zasoby gruntów, które mogą być stosunkowo szybko zabudowane 

są szacowane na około 800 ha, a większość z nich znajduje się 

w pobliżu lub sąsiedztwie istniejących już parków magazynowych. 

Co więcej, deweloperzy posiadają dodatkowo zabezpieczone 

działki, które gwarantują stosunkowo krótki czas przeprowadzenia 

inwestycji – grunty te powinny pozwolić na budowę kolejnych 

3,4 miliona m² powierzchni magazynowej. 

 

Na wartość działki przemysłowej wpływa wiele czynników, takich 

jak lokalizacja w regionie, bliskość drogi szybkiego ruchu, ważne 

pozwolenie na budowę, dostęp do mediów itp., dlatego nie można 

określić jednej standardowej wartości działki dla całego rynku. 

Niemniej jednak, w kontekście podziału regionalnego, najwyższe 

osiągalne wartości występują w Warszawie (do 180 euro/m²), 

Górnym Śląsku, Wrocławiu (80 euro), Krakowie (70 euro), 

Białymstoku i Trójmieście (60 euro) a najniższe w Kielcach, 

Lubuskiem, Rzeszkowie i Szczecinie.
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