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Wprowadzenie

Szanowni Państwo, 

Ostatnia dekada to okres niezwykle dynamicznego rozwoju 
rynku powierzchni logistycznych i produkcyjnych w Polsce. 
Wielkość zasobów magazynowych wzrosła ponad trzykrotnie, 
z 6,3 miliona m² pod koniec 2010 roku do ponad 20 milionów m² 
na koniec 2020. Na taki wynik złożyło się wiele czynników, takich 
jak m.in. ogólny boom polskiej gospodarki i zwiększenie się siły 
nabywczej, atrakcyjne koszty prowadzenia działalności w Polsce 
na tle krajów Europy Zachodniej, znaczna poprawa infrastruktury 
transportowej i wreszcie wzrost wolumenu handlu internetowego, 
który ma bezpośredni wpływ na nowy popyt na rynku 
magazynowym. Siła i znaczenie sektora logistycznego zostały tym 
mocniej zaakcentowane w czasie pandemii COVID-19. W dobie 
spowolnienia gospodarczego rynek magazynowy okazał się być 
najbardziej stabilny.

Ten wciąż dynamicznie rozwijający się sektor wykazuje już pewne 
oznaki dojrzałości. Świadczą o tym m.in. nowe formaty pojawiające 
się na rynku, szczególnie w największych aglomeracjach. 
Ta dywersyfikacja wiąże się również z rosnącym zapotrzebowaniem 
na magazyny miejskie – wciąż rozwijający się i nie do końca 
zdefiniowany segment rynku w Polsce.

Aby dokonać dokładnej analizy formatu magazynów miejskich, 
JLL i SEGRO połączyły swoje siły. We wspólnym raporcie staramy 
się zdefiniować cechy logistyki miejskiej, określić ilościowo zasoby 
oraz popyt, zbadać je od strony inwestycyjnej oraz wskazać 
perspektywy tego wciąż nowego segmentu nieruchomości 
przemysłowych.

Tomasz Puch 
Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, JLL

Bożena Krawczyk 
Dyrektor Inwestycyjna SEGRO na Europę Centralną
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Czynniki rozwoju logistyki miejskiej

Rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń logistyczną w miastach 
jest zjawiskiem globalnym. Głównymi motorami rozwoju tego 
formatu są między innymi: 

▶ Zmiany demograficzne prowadzące do przyspieszenia procesu 
urbanizacji, starzenie się społeczeństw oraz wyzwania związane 
z rynkiem pracy.

▶ Rozwój handlu internetowego, przekładający się na gwałtowny 
wzrost ilości dostarczanych towarów oraz pojawienie się 
zapotrzebowania na szybsze niż dotąd dostawy.

▶ Nowe rozwiązania z obszaru zrównoważonego rozwoju, 
wprowadzane przez władze i największe firmy, których celem 
jest m.in. zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez 
nowoczesne łańcuchy dostaw. 

Powyższe statystyki nie oddają jednak pełnego obrazu sytuacji, 
gdyż poziom urbanizacji w Polsce zwiększa się jeszcze szybciej. 
Jest on jednak napędzany przez suburbanizację. Mieszkańcy 
zarówno miast, jak i odległych miejscowości coraz częściej, 
szczególnie w przypadku największych aglomeracji, wybierają 
tereny podmiejskie. Te, mimo swojego charakteru, nierzadko 
w statystykach ujęte są jako tereny wiejskie, a więc ich nowi 
mieszkańcy nie przyczyniają się do podwyższenia wskaźnika 
urbanizacji.

Ponadto, pojawiają się opinie, że polskie przepisy dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego, które nie ograniczają 
odpowiednio warunków zabudowy mieszkaniowej obszarów 
podmiejskich, są zbyt mało restrykcyjne. Postępujące rozlewanie 
się miast oznacza ogromną presję na łańcuchy dostaw – towary 

Prognozy demograficzne dla największych polskich aglomeracji - 2020 r. vs 2030 r.

Źródło: GUS, 2020 r.

Polska, przy wskaźniku urbanizacji na poziomie 60,1% w 2018 r., 
znalazła się znacznie poniżej europejskiej średniej wynoszącej 
74,5% i daleko za swoimi unijnymi sąsiadami: Niemcami (77,3%) 
i Czechami (73,8%). Ponadto, pomimo 38 - milionowej populacji, 
tylko cztery obszary metropolitalne w Polsce przekraczają próg 
miliona mieszkańców (Warszawa, Konurbacja Katowicka, Kraków 
i Trójmiasto). Prognozy demograficzne wskazują, że do 2030 r. 
liczba ludności zamieszkującej obszary miejskie wzrośnie zaledwie 
o 0,5 p.p. Tak niewielki przyrost można częściowo przypisać 
negatywnym trendom demograficznym i stosunkowo niskiej 
mobilności ludności Polski. 

muszą pokonywać większe odległości do nowych dzielnic o niskiej 
gęstości zaludnienia. Większość krajów europejskich przyjęła 
bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego, co powoduje, że miasta są zwarte i gęsto 
zaludnione, czyli łatwiejsze do obsłużenia pod kątem logistycznym. 

Ze względu na to, że intensywnie zabudowane tereny miejskie 
są w Polsce stosunkowo niewielkie, dotarcie do osób tam 
mieszkających z centrum dystrybucyjnego zlokalizowanego na 
przedmieściach jest w większości przypadków dość proste.

Na przykładzie Warszawy, obszar, z którego w ciągu 15 minut jazdy 
można dotrzeć do 1 miliona osób (jasnoróżowy na mapie obok), 
obejmuje szereg stref podmiejskich. 
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Z punktu widzenia logistyki, lokalizacja centrum dystrybucyjnego 
na obrzeżach może być prawie tak samo korzystna jak 
w granicach miasta, a biorąc pod uwagę niższe czynsze, wydaje 
się bardziej atrakcyjna finansowo. Jednak niezależnie od tego, 
jak istotna jest kwestia samej odległości, nie jest to jedyny 
element układanki. Rozważając zaopatrywanie miast spoza ich 
granic, należy wziąć pod uwagę wiele dodatkowych zagrożeń. 
Są to m.in. wzmożony ruch do i z centrum, częste korki i liczne 
wąskie gardła komunikacyjne, jak np. główne mosty w przypadku 
Warszawy i innych miast, których rozwój historycznie koncentrował 
się wzdłuż rzek.

Warszawa – populacja w promieniu 15 minut jazdy samochodem

Źródło: JLL na podstawie MBR, 2020 r.

Inne elementy, które należy wziąć pod uwagę, to między innymi 
dostępność pracowników i łatwość dotarcia do magazynu przez 
ewentualnych klientów (szczególnie w przypadku działalności B2C). 
Istotne są wygodne połączenia komunikacją publiczną i bliskość 
infrastruktury transportowej. Wszystkie te cechy są wyraźnie 
bardziej korzystne w przypadku obiektów w granicach miast. 

Obserwujemy również rozwój nowych trendów urbanistycznych, 
które mają wpływ przede wszystkim na największe aglomeracje. 
Miasta zmieniają się, oferując i łącząc wiele funkcji wewnątrz 
jednego mniejszego obszaru, aby promować lokalność. Jest to 
widoczne szczególnie w Europie Zachodniej.
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Źródło: Statista (prognoza zakładająca spodziewany wpływ COVID-19), listopad 2020, kurs: 0.88562 EUR/USD

Polska, przychody z e-commerce (w miliardach euro)

Logistyka w dobie e-commerce
Globalny rozwój handlu online jest uznawany za kluczowy 
czynnik napędzający popyt na powierzchnię logistyczną. Chociaż 
e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej nie osiągnął 
jeszcze poziomów odnotowanych w gospodarkach zachodnich 
(wg Statista to 22,9% całkowitej sprzedaży detalicznej w Wielkiej 
Brytanii i 18,2% w Niemczech w 2020 r.), od kilku lat obserwowane 
są dwucyfrowe wzrosty. 

Według danych Statista, w 2020 roku w Polsce z zakupów 
online korzystało około 19,91 miliona osób, co stanowiło 
52,6% społeczeństwa. Prognozy przewidują wzrost do około 
21,5 milionów użytkowników (57,35% populacji) w 2025 roku. 
Zgodnie z wykresem, największą dynamikę obserwowaliśmy 
w ostatnim roku, kiedy przychody generowane przez e-commerce 
wzrosły aż o 25%. Tempo rozwoju z pewnością spadnie, stabilizując 
się na poziomie ok. 5-10% rocznie, co jednak nadal pozostaje 
świetnym wynikiem, szczególnie biorąc pod uwagę przewidywane 
spowolnienie gospodarcze.

Wybuch pandemii COVID-19 i wynikające z tego obostrzenia, 
były katalizatorem kolejnych, jeszcze szybszych zmian. 
W przypadku Polski, transakcje internetowe w kwietniu 2020 r. 
stanowiły około 11,9% całej wartości handlu detalicznego, 
w porównaniu do zaledwie 5,6% w lutym ubiegłego roku.   

Nawet jeśli wzrost ten był tylko tymczasowy, z pewnością wywoła 
nowe trendy i dynamikę zmian.

W konsekwencji, z dużym prawdopodobieństwem, wszystko 
to przełoży się też na zwiększenie popytu zarówno na podmiejskie 
centra dystrybucyjne, jak i różnego rodzaju obiekty logistyki 
miejskiej, a także wpłynie na sposób projektowania 
i funkcjonowania łańcuchów dostaw. 

Skuteczne i elastyczne zarządzanie łańcuchem dostaw 
stanie się więc dla sprzedawców detalicznych kluczowe dla 
obniżenia kosztów, zapewnienia profesjonalnej obsługi klienta 
i zbudowania przewagi konkurencyjnej.
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  1 E-commerce w Polsce, Gemius 2020

Szybkość dostaw, choć w Polsce nie jest najistotniejsza, 
zyskuje na znaczeniu.

W badaniu przeprowadzonym przez Gemius1, około 33% 
respondentów wskazało, że szybkość dostawy jest ważnym 
czynnikiem motywującym do zakupów w Internecie. Jest ona 
wyraźnie bardziej istotna dla młodego pokolenia (w wieku  
15-24 lat): 42% reprezentantów tej grupy wskazało ją jako jedną 
z kluczowych. Może to sugerować, że coraz więcej sieci będzie 
chciało włączyć taką usługę do swojej oferty. 

Obecnie tylko niewielka część podmiotów handlowych w Polsce 
ma możliwości operacyjne, aby zaoferować dostawę tego 
samego dnia. Ponadto, jest ona zazwyczaj ograniczona do kilku 
największych miast. To właśnie tam rozproszony model dystrybucji 
może być kluczem do sukcesu. Dzięki uruchomieniu mniejszych 
magazynów w kilku głównych miastach, sieci detaliczne 
będą w stanie zbudować przewagę konkurencyjną i sprostać 
oczekiwaniom klientów, dotyczącym otrzymania towarów w ciągu 
kilku godzin od złożenia zamówienia.

Niezależnie od wdrożonego modelu dystrybucji, coraz bardziej 
powszechne stosowanie nowych technologii zmienia sposób 
projektowania i obsługi magazynów. Internet Rzeczy (IoT), 
umożliwiający połączenie wielu inteligentnych urządzeń w jedną 
sieć: pojazdów, odbiorników GPS i systemów zarządzania 
procesami logistycznymi, staje się kluczowy dla szybkich 
i dokładnych dostaw w mega-miastach. Chociaż IoT jest wciąż 
na etapie rozwoju ze względu na wymagania dotyczące dostępu 
do szybkich i niezawodnych połączeń internetowych (4 i 5G), jego 
potencjał jest ogromny i coraz częściej wykorzystywany w branży.

Prowadzenie handlu wielokanałowego oraz online generuje 
zupełnie nowe wyzwania. Nie jest już to tylko zaopatrywanie 
sklepów stacjonarnych, ale również obsługa dostaw 
do domu i, co bardzo istotne, zarządzanie zwrotami. 

Poza najbardziej znanymi platformami e-commerce, takimi jak 
Allegro, Amazon (który ogłosił już otwarcie oficjalnego polskiego 
sklepu) i Zalando, łączącymi w swojej ofercie produkty wielu marek 
i sprzedawców detalicznych, istnieje liczna i wciąż rosnąca grupa 
niezależnych firm dostarczających towary bezpośrednio do swoich 
klientów. W większości, firmy te korzystają z usług zewnętrznych 
operatorów logistycznych i firm kurierskich, które, biorąc pod 
uwagę skalę, mają możliwość konsolidacji wielu kontraktów 
w jednym magazynie/sortowni. Co więcej, tacy operatorzy coraz 
częściej oferują całe platformy zarządzania łańcuchem dostaw, 
w tym obsługę zwrotów.

Dystrybucja ostatniej mili może więc być obsługiwana 
własnymi środkami albo zlecana firmom zewnętrznym. 
Może być scentralizowana lub działać poprzez wiele 
mniejszych obiektów logistycznych bliżej finalnych odbiorców. 
Może również stanowić hybrydę powyższych rozwiązań.

Model zdecentralizowany powinien być korzystny dla dużych 
tradycyjnych marek prowadzących zarówno sklepy stacjonarne, 
jak i internetowe. Łańcuch dostaw oparty na głównym magazynie 
wspomaganym przez obiekty miejskie, prowadzi do szybszego 
i mniej kosztownego zaopatrzenia sklepów. W przypadku sprzedaży 
B2C, dotarcie do klienta również zajmie zdecydowanie mniej czasu 
i będzie wymagało pokonania mniejszego dystansu. Wynika to nie 
tylko z mniejszej odległości, ale również z możliwości wdrożenia 
alternatywnych sposobów dostaw w miastach (takich jak skutery 
czy rowery pod szyldem firm typu Glovo i Uber), które zyskują 
uznanie w coraz bardziej zatłoczonych miastach.

Zakupy spożywcze na nowo
Pandemia COVID-19 skłoniła sieci handlowe do szybkiej reakcji i pojawienia się na rynku internetowym. Niektóre firmy, 
takie jak Auchan, Tesco, Selgros czy Frisco już wcześniej prowadziły sprzedaż online, jednak inni musieli kreatywnie 
dostosować się do nowej rzeczywistości.

▶ Na koniec 2020 roku polscy konsumenci mogli wybierać spośród ponad 10 różnych sklepów z produktami spożywczymi 
online, które oferowały dostawę do domu.

▶ Aby sprostać wymaganiom klientów, niektóre sieci zdecydowały się na współpracę z platformami dostarczającymi 
jedzenie, takimi jak m.in. UberEats (Żabka) czy Glovo (Carrefour Express i Biedronka).

▶ Niektórzy lokalni niszowi producenci wprowadzili do oferty zamówienia online/przez telefon wraz z dostawą do domu.

▶ Część sprzedających pomimo swoich własnych platform i zasobów zdecydowała się dodatkowo na współpracę 
z firmami kurierskimi, aby zwiększyć swoje zasięgi.

Bez wątpienia trendy te pozostaną widoczne nawet po złagodzeniu restrykcji związanych z pandemią. 
Cyfrowa transformacja zakupów spożywczych przyspieszyła i będzie rozwijała się dalej wraz z nowymi rozwiązaniami 
pojawiającymi się na polskim rynku, szczególnie w przypadku klientów indywidualnych, których przyzwyczajenia uległy 
największej zmianie.



Infrastruktura i dostępność transportowa 
Transport stanowi około 50% kosztów całego łańcucha dostaw, zatem 
wysiłki optymalizacyjne przyniosą największe efekty, jeśli lokalizacja 
magazynu zostanie dobrze przemyślana. W przypadku magazynów 
tzw. ostatniej mili, najkorzystniejsze wydają się być lokalizacje blisko 
centrum miasta lub na jego obrzeżach. 

Zasobność rynku pracy
Braki kadrowe pojawiały się w głównych aglomeracjach Polski 
jeszcze przed wybuchem COVID-19. Chociaż oczekiwany wzrost 
stopy bezrobocia prawdopodobnie nieco zmniejszy tę presję 
w krótkim okresie, perspektywy długoterminowe nie są już tak 
korzystne, a demografia i migracje negatywnie wpływają na pulę 
pracowników, głównie w odniesieniu do lokalizacji poza miastem.

Warunki finansowe
Czynsze za wynajem magazynów zależą zazwyczaj od wielu 
czynników, przy czym największe znaczenie ma wartość 
gruntu. Kosztowne tereny miejskiej skutkują zatem wyższymi 
stawkami najmu. Różnicę tę obecnie szacujemy na około 
1,5 € / m2 / miesiąc (lub 30-40%), w zależności od konkretnego 
podregionu. 

Doświadczenie dewelopera
Obecnie dla wielu najemców "uniwersalne" rozwiązania 
magazynowe nie zapewniają już maksymalizacji 
wydajności procesów, a coraz większą popularnością 
cieszą się usprawnienia dopasowane do indywidualnych 
potrzeb. Współpraca z doświadczonym deweloperem 
będzie kluczem do zapewnienia optymalnego projektu 
budynku, jego terminowej realizacji i najwyższej 
wydajności operacyjnej.

Chłonność rynku
Największe aglomeracje w Polsce cechuje najwyższa siła 
nabywcza, co przekłada się na rosnący popyt na towary 
i usługi. Bliskość dużej bazy konsumentów jest zatem 
kluczową siłą lokalizacji miejskich.

8

Jakie są zatem kluczowe atrybuty optymalnej lokalizacji magazynu miejskiego? 



9

Definicja logistyki miejskiej w Polsce
Miejskie zasoby logistyczne są z definicji zlokalizowane w granicach 
miast. Jednak z całą pewnością nie jest to w pełni wyczerpująca 
definicja. W wielu przypadkach magazyny zlokalizowane poza 
granicami mogą służyć dokładnie takiemu samemu celowi jak ich 
miejskie odpowiedniki. Zwłaszcza w przypadku gęsto zaludnionych 
przedmieść, w pobliżu kluczowych węzłów komunikacyjnych 
gwarantujących dogodne połączenia z miastem. 

Pod względem specyfikacji technicznej, większość magazynów 
miejskich w Polsce to w rzeczywistości standardowe obiekty 
typu “big-box”, które niekoniecznie są bezpośrednio związane 
z obsługą logistyczną miasta.

Jednak zasoby magazynowe znajdujące się w granicach miast 
obejmują również alternatywne formaty typu mixed-use 
z dominującą funkcją magazynową. Dlatego też, w celu trafnej 
klasyfikacji rynku logistyki miejskiej w Polsce uwzględnić należy 
nie tylko kryteria geograficzne, ale także funkcjonalne i techniczne. 

Spektrum operacji wykonywanych w magazynach jest szerokie. 
Obiekty typu last-mile są wykorzystywane głównie do sortowania 
i dystrybucji, w związku z czym rozwiązania wysokiego składowania 
są tam często zbędne. Dlatego budynki o wysokości 6 metrów 
wydają się wystarczające dla większości najemców logistycznych. 
Niższe budynki są również bardziej wydajne pod względem 
ogrzewania oraz dostępu do światła dziennego. Aby jednak 
dostosować się do szerszego zakresu profilów działalności i obniżyć 
koszty, magazyny miejskie zazwyczaj posiadają standardową 
10-metrową wysokość. 

Dystrybucja to przede wszystkim wiele działań związanych 
z przyjęciem i wydaniem towaru. Z uwagi na mniejsze rozmiary 
obiektów miejskich, zazwyczaj oferują one większe zagęszczenie 
bram i doków. Bramy z poziomu 0 mają niebagatelne znaczenie. 

Wiele europejskich miast wprowadziło już zakazy i ograniczenia 
dotyczące wjazdu ciężarówek do ścisłego centrum, więc przesyłki 
muszą być dostarczane za pomocą lekkich aut dostawczych.

Inne oczekiwania mają jednak firmy produkcyjne. Przedsiębiorstwa 
te często wymagają wysokiego poziomu składowania 
komponentów i gotowych produktów. Co więcej, ponieważ 
dostawy i wysyłki nie są tam tak częste jak w przypadku firm 
logistycznych i kurierskich, zwiększenie liczby doków i bram 
poziomu 0 nie wydaje się być konieczne.

W wielu przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do największych 
graczy, miejska przestrzeń magazynowa stanowi uzupełnienie 
znacznie bardziej złożonych łańcuchów logistycznych, obsługując 
w wybranym mieście dostawy tzw. ostatniej mili. Znajduje 
to odzwierciedlenie w mniejszych rozmiarach pojedynczych 
modułów. Wynika to również z kwestii kosztowych, gdyż magazyny 
miejskie cechują wyższe stawki najmu. Dla przykładu, w Warszawie 
średnia wielkość nowych transakcji najmu od 2018 roku wynosiła 
ok. 2 000 m² (miasto), w porównaniu do 6 000 m² w lokalizacjach 
podmiejskich.

Ze względu na mniejsze minimalne  moduły, w celu zachowania 
efektywności, projekt magazynów miejskich charakteryzuje  
się zazwyczaj mniejszą głębokością, wynoszącą około  
40-60 metrów w porównaniu do średnio 70 metrów w obiektach 
wielkopowierzchniowych. Wymagają one zwykle większej 
liczby miejsc parkingowych, co przekłada się na konieczność 
zabezpieczenia odpowiedniej wielkości gruntu, w celu zapewnienia 
wymaganej przepisami planistycznymi powierzchni biologicznie 
czynnej. Najmniejsze oferowane moduły to około 700 m², 
a łączna powierzchnia najmu w takich budynkach rzadko 
przekracza 15 000 m².

40-60m 6-10m P

P

40-60m 6-10m P

P

40-60m 6-10m P

P

40-60m 6-10m P

P

40-60m 6-10m P

P

Doki i bramy Wysokość 
magazynu

Nowoczesna 
powierzchnia 

biurowa

Projekt – 
mniejsze moduły 

i ograniczona 
głębokość 
budynku

Miejsca 
parkingowe

Większe zagęszczenie 
doków i bram poziomu 
0. Jeden dok i jedna 
brama 0 na minimalny 
moduł o powierzchni 
700 m².

Standard rynkowy to 
10 metrów, chociaż dla 
większości najemców 
logistyki i kurierów 
powinno wystarczyć 
6 metrów. 

Znacznie większy 
udział powierzchni 
biurowej. Standard biur 
jest zazwyczaj wyższy 
a obiekty te są często 
wykorzystywane jako 
główna siedziba firmy.

Głębokość ograniczona 
do 40-60 metrów 
pozwala na wydzielenie 
mniejszych modułów 
i użytkowanie doków po 
obu stronach budynku.

Wyższy współczynnik 
miejsc parkingowych 
dla samochodów 
osobowych - wicej niż 
jedno miejsce na 25 m² 
powierzchni biurowej.
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Podaż w promieniu 
10 km od centrów miast 

powyżej 100 000 mieszkańców

Podaż w strefie 20 minut 
jazdy samochodem od centrów miast 

powyżej 100 000 mieszkańców

Magazyny 
„city logistics” 

w ośmiu największych 
miastach

Podaż w granicach 
8 największych miast

Podaż zlokalizowana 
w granicach miast

1,6

3,1

5,6

13,7

18,2

20,7

milionów m2

Pod względem geograficznym większość zasobów magazynowych w Polsce znajduje się w pobliżu największych 
aglomeracji, ale tylko około 14% znajduje się w granicach  ośmiu największych miast. Po wyłączeniu typowych budynków 
wielkopowierzchniowych (ponad 15 000 m²) i uwzględnieniu obiektów położonych tuż poza granicami miasta, ale spełniających 
kryteria techniczne i funkcjonalne, szacujemy, że rzeczywista podaż magazynów miejskich wynosi w Polsce około 1,6 miliona m². 
Stanowi to blisko 7,5% całkowitej komercyjnej powierzchni logistycznej i przemysłowej w kraju .

Całkowite zasoby magazynowe w Polsce

Inne cechy magazynów miejskich to zdecydowanie większy udział 
powierzchni biurowej (do 20-30% całkowitej powierzchni GLA) 
oraz dedykowane miejsca parkingowe dla pracowników i klientów. 
Reprezentacyjna strefa biurowa jest pożądana przez najemców, 
którzy lokują tam swoje siedziby. Pozwala to na czerpanie korzyści 
z synergii generowanych przez bliskość magazynu, a często 
daje dodatkowe oszczędności w kosztach najmu w porównaniu 
z biurami w centrum miasta, przy jednoczesnym zapewnieniu 
podobnego, wysokiego standardu. 

Podczas gdy znaczenie aspektu wizualnego zależy zazwyczaj 
od preferencji najemcy, miejskie obiekty logistyczne często 
charakteryzują się atrakcyjnym wyglądem głównej fasady oraz 
widocznymi logo najemców. 

Ponadto, projekty magazynów typu city logistics coraz częściej 
mają za zadanie wpisać się w tkankę miejską. Powszechne już 
trendy w zakresie „placemakingu” i zrównoważonego rozwoju 
nie ograniczają się tylko do nieruchomości mieszkaniowych czy 
biurowych. Dzisiejsze magazyny muszą sprostać wymaganiom 
jutra i stawiać potrzeby użytkowników oraz ekologię na pierwszym 
miejscu. Przejawia się to m.in. w rosnącym udziale przestrzeni 
publicznej wokół punktów odbioru, salonów sprzedaży i innych 
obszarów wspólnych, pojawieniu się parkingów rowerowych, 
zieleni, a nawet boisk sportowych na terenie parku magazynowego. 
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju to nie tylko 
staranny dobór materiałów budowlanych czy energooszczędne 
projektowanie, ale również zagwarantowanie dogodnego dostępu 
do komunikacji publicznej oraz punktów ładowania samochodów 
elektrycznych. 

Źródło: JLL, magazyny.pl
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Standardowe obiekty typu big-box mają nadal największy 
udział w zasobach magazynów miejskich w Polsce (70%).

Wynika to m.in. z tego, że mogą one pełnić wiele funkcji, jak m.in. 
centrum dystrybucyjne, produkcja czy baza pod centra danych, 
cenione są za uniwersalność i związaną z tym efektywność 
kosztową. Z drugiej strony, budynki tego typu zazwyczaj oferują 
moduły o powierzchni przekraczającej 2 000 m², które nie 
spełniają wymagań niewielkich firm. Mniejsi najemcy są bardziej 
zróżnicowani branżowo, jednak to sieci handlowe powinny być 
źródłem zwiększonego popytu, wynikającego głównie 
z przewidywanego intensywnego rozwoju sprzedaży internetowej. 
Z możliwości połączenia swojego biura z niewielką jednostką 
magazynową skorzystać mogą także niszowi producenci. Niektórzy 
z najemców szukać będą również możliwości utworzenia punktu 
odbioru lub salonu sprzedaży. Takie rozwiązanie wymaga nie tylko 
innego projektu budynku, ale także zmodyfikowanego systemu 
kontroli dostępu, ponieważ obiekt będzie regularnie odwiedzany 
przez osoby z zewnątrz. Wprowadzenie tych i innych funkcji 
w budynku typu big-box może stanowić wyzwanie, zwłaszcza jeśli 
znajduje się on na terenie większego parku magazynowego. 

Podobnie jak w przypadku magazynów typu big-box, 
alternatywne formaty miejskie wymagają również pewnego 

stopnia elastyczności, aby były atrakcyjne dla różnego rodzaju 
najemców. Nie wszyscy bowiem będą potrzebowali dodatkowej 
powierzchni biurowej lub wysokiego doku dla samochodów 
ciężarowych. W przypadku najemców e-commerce, którzy działają 
w dynamicznym środowisku biznesowym, charakteryzującym 
się znaczną sezonowością, elastyczne rozwiązania mogą pomóc 
właścicielowi budynku w utrzymaniu przychodu. 

Znaczącą część rynku stanowią również magazyny typu 
cross-dock, wykorzystywane głównie przez firmy kurierskie. 
Te miejskie obiekty logistyczne różnią się wielkością, kształtem 
i specyfikacją techniczną. Ponadto, budynki tego typu często są 
własnością operatorów logistycznych lub są wynajmowane przez 
jedną firmę na długi okres (powyżej 5-7 lat). Niemniej jednak, 
najczęściej są one zlokalizowane poza granicami miasta i w obrębie 
istniejących już parków magazynowych, co pozwala na większą 
elastyczność i zauważalnie niższe czynsze.

Wydaje się, że nie ma jednego uniwersalnego projektu 
dla magazynu miejskiego, co utrudnia nowe inwestycje 
spekulacyjne. Jednak niesłabnący popyt w połączeniu 
z rosnącym zainteresowaniem lokalizacjami miejskimi wśród 
inwestorów, pozwalają patrzeć w przyszłość z dużą dozą 
optymizmu.

Grażyna Lepieszkiewicz 
Logistics Team Leader, NTT Ltd. w Polsce

Powierzchnia dedykowana firmie NTT Ltd., zlokalizowana w SEGRO Business Park Warsaw, Okęcie liczy ponad 600 m2,  
z czego 500 m2 stanowi magazyn. Na terenie parku znajduje się centrum dystrybucyjno-serwisowe NTT Ltd. zarówno o zasięgu 
ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. W magazynie posiadamy także część serwisową i laboratorium, w którym wykonywane 
są testy oraz konfiguracja sprzętów i oprogramowania na potrzeby realizowanych projektów. 

Decyzja o wyborze SEGRO oraz obiektu magazynowego w okolicach Okęcia, była podyktowana kilkoma czynnikami. 
Jeden z nich to dogodna lokalizacja oraz komunikacja – magazyn znajduje się w pobliżu lotniska, wjazdu na autostradę 
A2 i drogę krajową S8. Niezwykle istotne były również względy techniczne, takie jak szerokie rampy, wygodny podjazd dla 
ciężarówek czy możliwość wysokiego składowania oraz otoczenie budynku, w tym odpowiednia liczba miejsc parkingowych 
dla pracowników na terenie parku. Nie bez znaczenia było także doskonałe zaplecze biurowe dostosowane do potrzeb zespołu 
i dobry transport do węzłów komunikacyjnych (kolejki WKD). 
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Logistyka miejska w praktyce

O specyfice magazynów miejskich w Polsce, zainteresowaniu 
inwestorów i perspektywach dalszego rozwoju branży 
rozmawiają Bożena Krawczyk, Dyrektor Inwestycyjna SEGRO 
na Europę Centralną oraz Tomasz Puch, Dyrektor Działu 
Rynków Kapitałowych, JLL.

Czy w przypadku Polski faktycznie możemy mówić 
o segmencie magazynów typu last mile? Czy na przykład 
w Warszawie, która jest zdecydowanie mniejsza niż 
Londyn lub Paryż, zaobserwować można podobne czynniki 
i perspektywy dla dalszego rozwoju?

Tomasz Puch: Z punktu widzenia rynku inwestycyjnego – fundusze 
znają ten produkt i coraz bardziej się nim interesują. Dotyczy 
to zresztą nie tylko Warszawy, bo takie poszukiwania trwają w skali 
całego kraju. Mamy przykłady tzw. transakcji forwardowych, gdzie 
deweloperzy podpisują umowy z inwestorami na dostarczenie 
całego szeregu nieruchomości typu last mile skierowanych do 
niewielkich najemców, ale musimy mieć tez świadomość, że tego 
typu obiekty są zazwyczaj nieduże i zwykle oferują między 
10 000 a 15 000 m² powierzchni. Warszawa jest tu wyjątkiem, 
ponieważ na stołecznym rynku możemy znaleźć większe projekty. 
Wyzwanie związane z tym produktem polega więc na tym, 
że wartość inwestycyjna pojedynczego obiektu typ last mile 
jest niewielka. Ciężko jest więc budować skalę, dlatego jedynym 
sensownym rozwiązaniem wydaje się tworzenie portfela kilkunastu 
tego typu projektów. Pytanie tylko na realizację ilu magazynów last   2 Mauro F. Guillen, ,,2030”

mile pozwolą rynki dużych polskich aglomeracji. Sądzę, że kilka 
tego typu obiektów ma szansę z powodzeniem funkcjonować 
w jednym mieście. 

Bożena Krawczyk: Na wstępie warto zwrócić uwagę, że miasta 
odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym. 
Mimo, że zajmują tylko 1% powierzchni ziemi, są zamieszkiwane 
przez 55% światowej populacji, odpowiadają też za 75% 
światowego zużycia energii oraz 80% emisji CO2.2 Większość 
obserwowanych trendów lub zmian szybciej i intensywniej 
zachodzi w miastach. Jednocześnie znacząco różnią się one 
od siebie pod kątem wielkości i indywidualnego rozwoju. 
Stąd nawiązując do tego co powiedział Tomek, próba zestawienia 
Warszawy z tzw. mega cities, na przykład Londynem czy 
Paryżem jest bardzo trudna, ale jednym ze wspólnych trendów 
obserwowanych w europejskich aglomeracjach jest popyt 
na logistykę miejską. Poziom tego zapotrzebowania jest różny, 
natomiast można pokusić się o tezę, że nie każdy typ operacji 
jesteśmy w stanie przeprowadzić z magazynu oddalonego od 
finalnego odbiorcy o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów. 
Warto też wziąć pod uwagę cały sektor serwisowy, lekkiej produkcji 
i showroomy, ponieważ portfolio najemców magazynów miejskich 
jest w Polsce wyjątkowo szerokie. Ważną rolę odgrywa tutaj 
zaplecze infrastrukturalne, dostępność kadry pracowniczej oraz 
bliskość końcowego klienta.



13

Zatem możemy stwierdzić, że polski rynek nie osiągnął 
jeszcze swojego maksimum, jeśli chodzi o możliwości logistyki 
miejskiej?

Tomasz Puch: Absolutnie nie, zwłaszcza jeśli spojrzymy, o czym 
powiedziała już Bożena, na spektrum najemców decydujących 
się na wejście do magazynu miejskiego, ponieważ z pewnych 
względów chcą być jak najbliżej swojego klienta. Tak dzieje się na 
przykład w przypadku tzw. pick up points, popularnych wśród firm 
kurierskich, co jest dość charakterystyczne dla rynku polskiego. 

Bożena Krawczyk: Realizacja projektów magazynowych 
w granicach miast jest wyzwaniem ze względu na dostępność 
gruntów, co przekłada się na docelowy obiekt – jego wielkość, 
funkcjonalność i efektywność pod kątem operacyjnym. 
To z kolei wpływa na spektrum funkcji, które może pełnić dany 
magazyn miejski. Traktowałabym jednak tę różnorodność jako 
pozytywny wyróżnik polskiego segmentu logistyki miejskiej. 

Nie ma czegoś takiego jak uniwersalny projekt magazynu 
miejskiego? Pod kątem wielkości, lokalizacji, specyfikacji? 

Bożena Krawczyk: Uważam, że magazyny miejskie muszą 
zapewniać dodatkową, większą elastyczność, więc stworzenie 
jednego, uniwersalnego projektu jest dosyć trudne. Powodem 
są lokalne uwarunkowania, które determinują m.in. wielkość 
takiego projektu. Obiekty poza miastem – z zasady zlokalizowane 
na większych terenach – dają większą swobodę projektową, 
podczas gdy działki w mieście są przede wszystkim mniejsze 

oraz mają na przykład konkretnie zdefiniowane sąsiedztwo, linię 
zabudowy, infrastrukturę itd. Kolejnym ważnym aspektem jest 
oczywiście portfolio najemców. Dlatego kluczowym zadaniem 
dewelopera jest stworzenie inwestycji, która odpowiada 
potrzebom rynku lokalnego. 

Tomasz Puch: Biorąc pod uwagę spektrum najemców, 
deweloperzy powinni pamiętać też o tych firmach, które w danym 
mieście już działają, ale wynajmują powierzchnię w obiektach 
starszych, niższej jakości. To dodatkowe, ważne źródło popytu 
na nowoczesne magazyny miejskie. W tym aspekcie bardzo duże 
know-how ma SEGRO, które posiada szerokie portfolio magazynów 
miejskich w krajach Europy Zachodniej. Podejrzewam, że nie 
wszyscy z nich to wiodące, powszechnie znane na rynku marki. 

Bożena Krawczyk: Mix najemców w sektorze nazywanym przez 
nas „light industrial”, jest zdecydowanie szerszy, zarówno pod 
kątem branż, które reprezentują, działalności, którą prowadzą 
w danym magazynie, jak i rozpoznawalności marki. I masz Tomku 
rację, że ważnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność danej 
lokalizacji jest głębokość rynku, pula najemców, do których można 
skierować ofertę. SEGRO jest jednocześnie inwestorem i zarządcą 
nieruchomości, dzięki czemu możemy szybko zareagować 
na potrzeby najemcy i przeprowadzić proces dostosowania 
powierzchni. Myślę, że dobrze zlokalizowany i zarządzany projekt 
zawsze się obroni i będzie budził zainteresowanie. Co ciekawe, 
np. w Londynie zrealizowaliśmy inwestycje, w której grupą 
docelową są małe lokalne firmy i start-upy. To sektor, o którym 
w kontekście magazynów miejskich nie powinniśmy zapominać. 
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A czy patrzycie na te projekty również pod kątem ewentualnej 
zmiany funkcji w przyszłości?

Bożena Krawczyk: „Alternative use” jest istotnym aspektem dla 
każdego dewelopera inwestującego w obiekty miejskie. SEGRO 
nie jest i nie planuje być właścicielem powierzchni mieszkaniowych 
czy hotelowych, ale przy tworzeniu planów zagospodarowania 
dużych terenów czy rewitalizacji znaczących fragmentów miasta, 
konieczne jest holistyczne podejście i połączenie różnych funkcji. 
Mówi o tym m.in. nasz raport „Keep London Working” w którym 
pokazujemy, jak projekty magazynowe wpisują się w szerszy plan 
zagospodarowania i dają efekt synergii.

Tu pojawia się pytanie, czy w kontekście last mile możemy też 
mówić o trendzie reindustralizacji, co dotyczy np. przybliżania 
produkcji do miasta?

Bożena Krawczyk: Tutaj warto wspomnieć o koncepcji 
tzw. 15-minutowego miasta, która pojawiała się w szerszej 
dyskusji jeszcze przed COVID-19. Według organizacji C40 Cities, 
tworzenie 15-minutowych przestrzeni miejskich, może znacząco 
poprawić jakość życia mieszkańców. Pandemia przyspieszyła 
urzeczywistnienie tej idei, a urbaniści coraz częściej mówią o tym, 
aby wcielić w życie możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb 
związanych z zakupami, edukacją lub rozrywką w odległości 
szybkiego spaceru czy jazdy na rowerze. W ten trend wpisuje 
się także aspekt związany z ekologią: szersze wykorzystanie 
elektromobilności czy pojazdów autonomicznych wymaga 
zmniejszenia promienia dostępu.

A czy w aspekcie wspomnianej elektromobilności będzie 
konieczne przeorganizowanie całych łańcuchów dostaw? 
Dużo się teraz mówi o ograniczeniu wjazdu TIR-ów do miast, 
Londyn zapowiedział np. stworzenie tzw. zero emission 
zones. Czy to będzie stanowić dodatkowy impuls rozwoju 
magazynów last mile, które będą lokować się w związku 
z tym na obrzeżach miast? 

Bożena Krawczyk: Reorganizacja łańcuchów dostaw to proces 
nieunikniony, ma miejsce od dawna i będzie zachodził również 
w przyszłości. Ewolucja trendów w branży magazynowej, choć 
nie tylko w tym sektorze, to coś, na co powinniśmy być w pełni 
przygotowani. 

Czy w związku z tym, że niektóre centra handlowe będą 
musiały rozważyć repozycjonowanie i przejęcie niektórych 
ról w wielokanałowej sprzedaży, będą stanowić atrakcyjną 
lokalizację dla magazynów miejskich? 

Tomasz Puch: Wszystko zależy od kwestii czynszów. Na 
razie trudno jest sobie wyobrazić, aby stawki czynszowe 
charakterystyczne dla magazynów mogły funkcjonować 
w odniesieniu do centrów handlowych. W Europie Zachodniej 
możemy wskazać pojedyncze tego typu przypadki, ale co ciekawe 
w USA możemy mówić już o skali masowej. Tam jednak funkcjonuje 
dużo obiektów handlowych, które możemy określić mianem 
„ghost malls”. W Polsce natomiast musimy wziąć pod uwagę takie 
elementy jak emisja hałasu, przepisy środowiskowe, miejscowe 
plany zagospodarowania. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wysuwać 
tak śmiałe wnioski z aktualnej, pandemicznej sytuacji. 

Bożena Krawczyk: Tak jak słusznie zauważył Tomek, na razie 
trudno przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie ewolucja, a może 
nawet rewolucja, w sektorze powierzchni handlowych. Nie ulega 
wątpliwości, że ze względu na rozwój e-commerce i wzrost 
zainteresowania zakupami online, firmy, które zajmują się 
obsługą konsumentów, będą musiały dostosować się do nowej 
rzeczywistości i rosnących oczekiwań konsumentów. Być może 
pewne nowe funkcje pojawią się zarówno w obiektach handlowych 
jak i magazynach, zapewniając większą różnorodność rynku 
i lepszy serwis dla klienta.
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W kontekście magazynów miejskich istotnym tematem 
są również salony sprzedaży prowadzone przez najemców 
(tzw. showroomy). Jak na ten rodzaj klientów zapatrują 
się właściciele projektów typu last mile? Czy fakt, że dany 
obiekt posiada najemcę, który jest bardzo mocno nastawiony 
na działalność B2C i w związku z tym jest często odwiedzany 
przez indywidualnych klientów, powinien być uwzględniany 
np. w projekcie ciągów komunikacyjnych? 

Bożena Krawczyk: Taki rodzaj działalności najemców nie jest 
niczym nowym – zwiększony przepływ klientów firm prowadzących 
swoje operacje w parkach magazynowych możemy zaobserwować 
w niektórych lokalizacjach już teraz. Jednym z przykładów jest 
magazyn IKEA, w ramach naszego parku w Pradze, gdzie klienci 
mogą odbierać wcześniej złożone zamówienia w tzw. pick up 
point. Skoordynowanie ruchu pieszych i samochodów wymaga 
odpowiedniego przygotowania, ale jest możliwe. Zarządzanie 
nieruchomością od strony standardów bezpieczeństwa to zresztą 
jedna z kluczowych kwestii, jakie należy wziąć pod uwagę podczas 
realizacji inwestycji magazynowej. Parki miejskie co do zasady 
charakteryzują się intensywnym ruchem samochodowym, ale też 
większym przepływem ludzi, co jest związane z liczbą pracujących 
tam osób. Z tego powodu tak ważne jest wydzielenie bezpiecznych 
stref ruchu dla pieszych. 

Tomasz Puch: Zauważmy też, że showroomy łączą często kilka 
funkcji, będąc centrum szkoleniowym czy serwisowym. A to też 
generuje dodatkowy ruch wśród klientów takich najemców.

A co z połączeniem przez wybranego najemcę, w ramach 
jednego magazynu miejskiego, funkcji biurowej, magazynowej 
i samego showroomu oraz stworzeniem tam głównej siedziby 
firmy? Czy często mamy z tym do czynienia? Czy wpływa 
to na poziom atrakcyjności obiektu pod kątem ewentualnej 
sprzedaży? W końcu potencjalny kupujący może pomyśleć, 
że skoro dana firma otworzyła tam swoją siedzibę, to zostanie 
w niej na dłużej.

Bożena Krawczyk: Połączenie magazynu i siedziby firmy 
w ramach jednego obiektu związane jest z reguły z zawarciem 
długoterminowej umowy najmu. Tego typu klient decyduje się 
najczęściej na większą powierzchnię o podwyższonym standardzie. 
Mamy tutaj do czynienia z sytuacją typu win-win, ponieważ 
inwestor ma zapewnione przychody z tytułu najmu 
w długim horyzoncie czasowym, a klient działa w dedykowanej 
dla siebie przestrzeni o wysokim standardzie.

Coraz bardziej popularnym tematem na polskim rynku stają 
się data centres. Czy takie zagospodarowanie jest możliwe 
również w ramach parków logistyki miejskiej? Czy jest to 
atrakcyjny produkt dla inwestorów? 

Tomasz Puch: Data centres podlegają pod dość restrykcyjne 
przepisy związane na przykład z minimalną wymaganą odległością 
od skupisk ludzi. Natomiast pytanie brzmi, czy polski rynek 
jest na tyle głęboki, aby mówić o dużej liczbie potencjalnych 
najemców tego typu. Z punktu widzenia inwestorów jest to 
atrakcyjny produkt, chociażby ze względu na prostotę samego 
obiektu (w dużej mierze są to tzw. dark roomy). A w związku z tym, 
że wymagają bardzo dużo prądu i bardzo wydajnych systemów 
chłodzenia, operatorzy są w stanie płacić adekwatnie wysoki 
czynsz.  

W idealnym scenariuszu to powinny być lokalizacje miejskie, 
również w pobliżu międzynarodowych lotnisk, ze względu 
na serwisowanie i konieczność szybkiego reagowania.  
Tu kluczowa jest zatem dostępność. Jest to produkt 
komplementarny w stosunku do magazynów miejskich, 
które ze względu na konieczność zamortyzowania poniesionych 
nakładów, charakteryzuje też długi horyzont czasowy 
podpisywanych umów najmu. 

Bożena Krawczyk: Dla inwestorów to zdecydowanie atrakcyjny 
i komplementarny produkt, jednak odnoszę wrażenie, że jego 
możliwości nie zostały jeszcze w Polsce w pełni poznane 
i wykorzystane. Natomiast patrząc na rynek brytyjski, faktycznie 
świetnie uzupełnia naszą ofertę wspólnie z magazynami typu last 
mile i big-box. To bardzo ważna część portfolio w ramach grupy 
SEGRO. Ze względu na dostępność infrastruktury informatycznej 
i serwisantów, w tym przypadku najlepiej sprawdzają się właśnie 
lokalizacje miejskie. Data centres występują w różnych formach, 
często są to dedykowane budynki zlokalizowane w ramach 
większego parku. 

Jeśli mielibyśmy zatem krótko podsumować segment 
magazynów miejskich w Polsce…

Tomasz Puch: Przede wszystkim to nadal stosunkowo nowy, 
ale obiecujący produkt na polskiej mapie magazynowej. 
Liczba czynników kształtujących polski rynek magazynów 
naturalnie przekłada się na dużą dynamikę zmian w samym 
segmencie magazynów last mile.

Bożena Krawczyk: Magazyny miejskie to obiekty mniejsze, 
ale nie mniej ważne. Doskonale wpisują się w aktualne trendy 
i dają możliwość połączenia różnych funkcji i potrzeb klientów. 

Tomasz Puch: Dlatego wspólnie z SEGRO postanowiliśmy 
przeanalizować ten segment biorąc pod uwagę różne perspektywy 
i uwzględniając jednocześnie trendy związane z przyszłością 
miast. Weźmy bowiem pod uwagę, że kierunek rozwoju rynku 
magazynowego to wypadkowa wielu różnych czynników – 
od zmieniających się potrzeb konsumentów, po nowoczesne 
technologie, zrównoważony rozwój czy aspekty urbanistyczne.

Bożena Krawczyk: A rolą graczy nieruchomościowych, takich jak 
SEGRO i JLL, jest odpowiednio wcześnie na te zmiany zareagować i 
wyprzedzić trendy, a może nawet, aby w pewnym stopniu te trendy 
po prostu kreować. 

Rozmawiał Maciej Kotowski, Analityk Rynku, JLL
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Zasoby
Zgodnie z przedstawionymi wcześniej kryteriami, aby oszacować 
zasoby tzw. magazynów miejskich w Polsce, w pierwszej kolejności 
skupiliśmy się na czynniku geograficznym. Wyznaczone zostały 
parki zlokalizowane w promieniu 10 km od centrów miast, 
następnie w obrębie największych aglomeracji, które są najbardziej 
popularne z uwagi na skalę. Badając kolejno osiem największych 
obszarów miejskich (Warszawa, Katowice, Łódź, Wrocław, Poznań, 
Szczecin, Trójmiasto i Kraków), zidentyfikowaliśmy parki, a wśród 
nich pojedyncze budynki spełniające przynajmniej kilka kryteriów 
technicznych.  

Najważniejszymi z nich były:

▶ wielkość budynku poniżej 15 000 m²
▶ dostępność modułów o powierzchni mniejszej niż  2000 m²
▶ relatywnie mniejsza głębokość budynku
▶ dodatkowe, ponadstandardowe doki i bramy z poziomu zero
▶ dostępność powierzchni biurowej
▶ najemcy o charakterze miejskim

Logistyka miejska w Polsce dopiero się rozwija, przez co 
zasoby są mocno zróżnicowane. Mimo to, opierając się na 
kryteriach geograficznych, technicznych i funkcjonalnych, 
można podzielić je na trzy najbardziej popularne typy 
budynków:

▶ Magazyny miejskie typu multi-let
▶ SBU (małe moduły biznesowe)
▶ Cross-docki

Logistyka w miastach

Podaż logistyki miejskiej w Polsce 
- typy budynków (wg powierzchni)

Źródło: JLL, magazyny.pl
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Bez zaskoczenia, większość magazynów „city logistics” znajduje się 
w Warszawie. Na największą aglomerację w kraju przypada ponad 
40% miejskich zasobów logistycznych w Polsce.

Drugie miejsce zajmuje Górny Śląsk (przede wszystkim za sprawą 
kryterium geograficznego), który zyskuje dzięki dobrze rozwiniętej 
infrastrukturze drogowej w pobliżu głównych obszarów miejskich. 
Trzecim co do wielkości rynkiem jest Łódź. Można to przypisać 
wielkości aglomeracji, historycznemu rozwojowi i przemysłowemu 
charakterowi, które wpływają na dostępność gruntów w granicach 
miasta, zwłaszcza w dzielnicy Widzew i wokół niej.

Urbanizacja, uwarunkowania lokalne, dobrze rozwinięta 
infrastruktura i niska dostępność terenów przemysłowych 
to główne czynniki ograniczające stosunkowo niewielką podaż 
w aglomeracjach poznańskiej i krakowskiej, które są jednocześnie 
jednymi z najbardziej zaludnionych miast w Polsce.

Pierwsze komercyjne inwestycje magazynowe, które pojawiły się 
w Polsce, były zlokalizowane głównie przy największych miastach. 
Deweloperzy zagraniczni koncentrowali się głównie na Polsce 
Zachodniej i stolicy kraju. Nowe inwestycje przemysłowe korzystały 
z ożywienia gospodarczego i znacznej dostępności gruntów 
miejskich. W związku z tym, ze względu na samą lokalizację 
w granicach miast, za projekty logistyki miejskiej możemy dziś 
uznać wiele magazynów wybudowanych w latach 2004-2009. 

Po okresie dynamicznego wzrostu, charakteryzującym się przede 
wszystkim rozwojem sektora typowych magazynów big-box, 
dalsze plany ekspansji zostały wstrzymane ze względu na globalny 
kryzys gospodarczy. Rynek pozostawał stosunkowo stabilny do 
2014 roku, kiedy zaobserwować można było kolejne przyspieszenie. 
Realizowane od tego czasu projekty magazynowe były znacznie 
bardziej zróżnicowane pod względem typologii i specyfikacji. 
Rosnący popyt i popularność miejskich parków logistycznych stały 
się jeszcze bardziej widoczne w 2019 roku, kiedy to na rynek trafiła 
rekordowa podaż budynków tego typu.

Podaż logistyki miejskiej - aglomeracje 
(wg powierzchni)

Źródło: JLL, magazyny.pl
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Pomimo obecnego spowolnienia gospodarczego, rynek 
magazynowy w Polsce ma potencjał, by osiągać kolejne 
rekordy. W grudniu 2020 roku w Polsce budowano ponad 
1,8 miliona m² powierzchni logistyczno-magazynowej, z czego 
80% powstalo w najwiekszych aglomeracjach i wokól nich. 
Ponad 25% tej powierzchni przypadło na lokalizacje wewnątrz 
miast. W przypadku Warszawy, 26% budowanej powierzchni 
było realizowane właśnie w granicach administracyjnych stolicy.

Historycznie wskaźnik pustostanów w parkach zaliczanych 
do logistyki miejskiej podlegał znacznym zmianom i wahał się 
w granicach od 0% do 22%, co można tłumaczyć stosunkowo 
niewielką podażą. Jednak całkowita powierzchnia niewynajęta 
rzadko przekraczała 200 tys. m². W grudniu 2020 r. wynosila
ona 230 tys. m², co stanowilo okolo 9% zasobów miejskich.

Parki logistyczne oferujące magazyny miejskie ogółem (wg powierzchni)
Nowa podaż Zasoby

Waldemar Witczak 
Dyrektor Regionalny SEGRO

Magazyny miejskie to powierzchnie, które z roku na rok cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem ze strony 
klientów. Jak pokazują dane rynkowe, ostatnie dwa lata przyniosły wzrost poziomu nowych inwestycji w tym formacie o 200%, 
zaś w europejskim portfelu SEGRO tego typu projekty stanowią aż 67% całkowitej wartości. Rozwój logistyki miejskiej to efekt 
m.in. rosnącej populacji dużych aglomeracji, rozwoju branży e-commerce i trendu same day delivery, jak również transformacji 
łańcuchów dostaw. W polskim portfolio naszej firmy znajduje się obecnie sześć magazynów miejskich: w Warszawie na Żeraniu,
w okolicy Okęcia oraz na samej granicy stolicy w Ożarowie, w Łodzi SEGRO Business Park Łódź, a także dwa parki w granicach 
Wrocławia. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorców na powierzchnie small business units, planujemy dalszy 
rozwój projektów zlokalizowanych w tkance miejskiej. Inwestycje w tym obszarze SEGRO prowadzi również w zachodnich 
krajach Europy, takich jak Wielka Brytania i Francja, w których ze względu na ograniczone zasoby gruntów, powstały 
nowoczesne, wielopoziomowe magazyny miejskie. Własnością SEGRO jest pierwszy tego typu obiekt w Europie, zbudowany 
w 2008 roku magazyn X2 Heathrow w Londynie, jak również dwupoziomowa platforma Paris Air² Logistique w Paryżu, oddana 
do użytkowania na początku 2019 roku. Również w tym mieście pracujemy obecnie nad kolejnym projektem, jakim jest 
innowacyjne, podziemne centrum logistyczne.

Źródło: JLL, magazyny.pl
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Popyt
Rynek logistyki miejskiej był napędzany zarówno przez 
deweloperów zainteresowanych terenami miejskimi, jak i przez 
silny popyt ze strony najemców. Jednak to właśnie struktura 
wynajmu wskazuje na największe różnice. 

Sieci handlowe oraz operatorzy logistyczni korzystają z faktu, 
że polski rynek wciąż oferuje stosunkowo atrakcyjne warunki 
finansowe, zwłaszcza w porównaniu z rynkami Europy Zachodniej. 
Jednak rosnący popyt i ograniczona dostępność gruntów 
w głównych aglomeracjach mogą doprowadzić do wzrostu 
czynszów i potencjalnie zmniejszyć atrakcyjność obiektów 
miejskich dla niektórych z największych najemców. Dlatego też 
firmy te prawdopodobnie będą przenosić się dalej od centrum.

Przewiduje się, że struktura popytu na obiekty miejskie 
w Polsce będzie powoli przekształcać się w kierunku 
tej obserwowanej w Europie Zachodniej, gdzie magazyny 
te przyciągają start-upy, firmy skupione na nowych 
technologiach, centra danych i niszowych producentów, 
a także operatorów laboratoriów badawczo-rozwojowych.

Popyt na powierzchnię miejską - sektory (wg powierzchni)

Niezmiennie, rosnąca siła nabywcza, wzrost wolumenu sprzedaży 
i rozwój handlu online napędzają popyt ze strony firm kurierskich. 
Podczas gdy wcześniej obserwowany model ekspansji polegał 
głównie na budowie własnych obiektów w celu wypełniania 
luk w globalnych łańcuchach dostaw, dziś, równolegle z ogromnym 
wzrostem liczby paczek do dostarczenia, firmy kurierskie coraz 
częściej preferują wynajem powierzchni magazynowej. Chociaż 
w większości przypadków wynajmowane budynki to obiekty 
typu cross-dock budowane w formule BTS, również one stanowią 
część zasobów komercyjnych. Biorąc pod uwagę światowe trendy, 
przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat taki model dalej 
będzie się intensywnie rozwijał. Rosnący popyt ze strony firm 
kurierskich w ciągu ostatnich kilku lat jest w dużej mierze związany 
z obiektami typu cross-dock, co nie powinno ulec zmianie. 

Popyt został w dużej mierze zdominowany przez najemców 
z sektora logistyki, sprzedaży detalicznej i pokrewnych (takich 
jak FMCG, żywność i elektronika). Firmy produkcyjne, starając się 
korzystać z bliskości obszarów miejskich i szerszego dostępu do 
wykwalifikowanej siły roboczej, również generują znaczącą część 
zapotrzebowania.

Źródło: JLL, magazyny.pl

m2
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Popyt na powierzchnię miejską - typy budynków (wg powierzchni)

Jeśli chodzi o preferencje przedstawicieli konkretnych sektorów 
działalności, to - poza oczywistym wnioskiem że magazyny typu 
cross-docks wybierane są głównie przez operatorów logistycznych 
i firmy kurierskie - w przypadku obiektów multi-let i SBU pojawiają 
się już pewne różnice. 

Struktura popytu w nieruchomościach typu SBU jest bardziej 
zróżnicowana ze względu na znacznie mniejszą średnią 
wielkość umowy. Obiekty te popularne są głównie wśród sieci 
handlowych i sektorów pokrewnych, część popytu pochodzi 
również od operatorów logistycznych i firm kurierskich. 

Źródło: JLL, magazyny.pl

m2
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Popyt na powierzchnię miejską - profile działalności (wg powierzchni)

Co ważne, w ostatnim czasie obserwowany jest zwiększony 
popyt ze strony operatorów centrów danych. Sektor ten powinien 
kontynuować dynamiczny rozwój w najbliższych latach zarówno 
w Polsce jak i całej Europie. Dodatkowo, wysoki udział kategorii 
„inne” sugeruje, że magazyny typu SBU wybierane są także 
przez małe, lokalne firmy, które reprezentują bardzo różne, 
niesklasyfikowane sektory działalności. 

Magazyny miejskie typu multi-let cieszą się największą 
popularnością wśród sieci handlowych i firm logistycznych, 
szukających większych powierzchni niż w fomatach typu SBU, 
najlepiej blisko miasta. Projekty multi-let doceniają również 
przedstawiciele lekkiej produkcji, dla których kluczową rolę 
odgrywa dostępność siły roboczej. 

Sławomir Żegleń 
Menedżer ds. administracyjno-technicznych w Bidfood 
Farutex

Bidfood Farutex zajmuje w SEGRO Business Park Warsaw, 
Żerań 6 200 m². Przy wyborze miejsca dla naszej firmy 
– ze względu na specyfikę branży horeca – kierujemy 
się przede wszystkim lokalizacją. Nasi klienci prowadzą 
lokale gastronomiczne zarówno w śródmieściu, przy 
mocno turystycznych punktach, jak i w mniejszych 
miejscowościach. Dlatego musimy być zarówno blisko 
centrum miasta, jak i dużych traktów komunikacyjnych.
W gastronomii liczy się czas!

Drugim, ale równie ważnym elementem jest elastyczność 
dewelopera w kwestii przebudowy i modernizacji 
powierzchni. Żywność, którą dostarczamy codziennie 
dla 17 tys. klientów, musi być świeża. Posiadamy więc 
chłodnie, mroźnie, magazyny świeżych owoców i warzyw, 
ryb i owoców morza, produktów suchych – taka specyfika 
magazynu wymaga dużych zmian w strukturze budynku. 
Każda z kategorii ma inne warunki przechowywania 
i  wymaga większej dostępności do prądu. Dodatkowo 
w większych oddziałach mamy swoje kuchnie pokazowe, 
które wymagają odpowiednich przyłączy i większej liczby 
miejsc parkingowych. Do wyboru lokalizacji podchodzimy 
zatem z dużą uwagą.

Źródło: JLL, magazyny.pl
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Czynsze
Wysokość czynszu zależy nie tylko od samej lokalizacji, ale także 
od warunków najmu, standardu technicznego i wielu innych. 

Projekty miejskie charakteryzują się znacznie wyższymi 
czynszami. 

Dla Warszawy, największego rynku w Polsce, zarówno pod 
względem obiektów typu big-box, jak i mniejszych formatów 
logistyki miejskiej, różnica pomiędzy górnym zakresem czynszów 
(centrum miasta a przedmieścia) może wynosić nawet  
1,45 €/m²/miesiąc. Najtańsze magazyny zlokalizowane w mieście 
oferują powierzchnie za 0,5 €/m² miesięcznie więcej niż najlepsze 
nieruchomości na przedmieściach.  

Czynsze bazowe w Warszawie - przedmieścia vs miasto (€/ m²/ miesiąc)

Miasto Przedmieścia

Czynsze w wybranych miastach  (€ / m2 / miesiąc)

Czynsz bazowy Czynsz efektywny
miasto przedmieścia miasto przedmieścia

Warszawa 4,30 - 5,25 2,70 - 3,80 3,50 - 4,50 2,00 – 2,80

Łódź 3,30 – 3,90 2,60 – 3,20 2,40 – 3,60 1,90 – 2,70

Wrocław 3,80 – 4,50 2,90 – 3,70 3,60 – 3,90 2,40 – 2,90 

Różnica ta jest jeszcze bardziej widoczna w przypadku czynszów 
efektywnych, ponieważ właściciele są bardziej skłonni do 
negocjacji i przyznawania zachęt w magazynach typu big-box 
zlokalizowanych na przedmieściach. 

Źródło: JLL, magazyny.pl
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Grunty inwestycyjne
Obecnie w żadnym z poniższych miast (Warszawa, Wrocław, 
Poznań, Łódź) podaż dostępnych terenów pod potencjalną 
logistykę miejską nie przekracza 50 hektarów. Nieco większa 
dostępność miejskich działek przemysłowych cechuje Górny Śląsk, 
choć są one głównie skoncentrowane w dwóch lokalizacjach 
– w okolicach Gliwic i Sosnowca. Jedynie w przypadku Trójmiasta 
i Szczecina podaż gruntów pod zabudowę przemysłową przekracza 
100 hektarów.

Łączna powierzchnia gruntów dostępnych pod miejską zabudowę 
magazynową w ośmiu analizowanych aglomeracjach wynosi około 
600 ha, co teoretycznie umożliwia budowę ok. 3 milionów m² 
powierzchni. Należy również zauważyć, że niektóre z istniejących 
parków, które już oferują moduły miejskie, mają jeszcze dalsze 
możliwości rozbudowy.

Teoretycznie, powierzchnia, która mogłaby powstać 
w ramach tych parków to około 1 milion m², co zwiększa 
całkowitą wielkość potencjalnych nowych miejskich zasobów 
magazynowych do około 4 milionów m². 

Mimo że banki ziemi typu greenfield wydają się bardzo duże, 
to w niektórych przypadkach, szczególnie w największych 
miastach, deweloperzy muszą wziąć pod uwagę również 
rewitalizację lub zmianę funkcji już istniejącej starej zabudowy.

Te, w dużej mierze poprzemysłowe, tereny w atrakcyjnej łatwo 
dostępnej lokalizacji o ugruntowanej pozycji z pewnością 
umożliwią dogodny dostęp do istniejącej infrastruktury 
i komunikacji. Z drugiej strony, inwestycje tego typu wymagają 
zdecydowanie większych nakładów finansowych oraz ich realizacja 
trwa dużo dłużej.

Ceny gruntów w mieście (€ / m²)

Cena od Cena do
Kraków 40 80

Łódź 20 60

Poznań 45 65

Katowice 40 80

Trójmiasto 35 70

Szczecin 15 40

Warszawa 80 180

Wrocław 40 80

Źródło: JLL, magazyny.pl

W obu przypadkach, nowe inwestycje miejskie muszą sprostać 
coraz bardziej restrykcyjnym przepisom planistycznym, głównie 
z uwagi na fakt, że większość obszarów wewnątrz aglomeracji 
jest już pokryta lokalnymi planami zagospodarowania (MPZP). 
W związku z tym, nie wszystkie działki nadają się pod zabudowę 
przemysłową, a zmiana funkcji zabudowy jest czasochłonna 
i nie zawsze kończy się powodzeniem. Co więcej, działki 
przemysłowe mogą wymagać pewnych dodatkowych inwestycji 
uwzględniających otaczającą infrastrukturę – budowę dróg 
dojazdowych czy zabezpieczenie dostępu do prądu, co jest 
kluczowe szczególnie w przypadku operatorów centrów danych. 
Grunty zlokalizowane w granicach miasta są wyraźnie droższe. 
W Warszawie cena może osiągać nawet 180 euro za m2, 
a dostępne jest jeszcze zaledwie kilka działek.
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Rynek inwestycyjny
Pandemia COVID-19 znacząco zmieniła priorytety kupujących, o czym świadczy 
przede wszystkim struktura popytu. Rok 2020 został zdominowany przez sektor 
logistyczny, którego znaczenie stopniowo rosło w ostatnich latach, a wybuch 
pandemii jeszcze przyspieszył ten proces. Transakcje magazynowe warte 
2,7 miliarda euro stanowiły prawie połowę całkowitego popytu, ustanawiając 
tym samym nowy rekord. 

Wolumen inwestycji w sektorze logistycznym był aż o 81% wyższy w porównaniu 
do roku 2019 i o 48% większy od poprzedniego rekordu z roku 2018. W rezultacie, 
magazyny stały się po raz pierwszy w historii najbardziej pożądanym produktem 
inwestycyjnym w Polsce. Te wyjątkowe wyniki były głównie efektem transakcji 
portfelowych o dużej skali, w kilku przypadkach o wartości przekraczającej 
100 milionów euro. Utrzymała się wysoka aktywność inwestorów z Azji, którzy 
odpowiadali za ponad 54% wartości wszystkich inwestycji. Znaczącym źródłem 
kapitału były również fundusze amerykańskie, a biorąc pod  uwagę kupujących 
z Europy, w 2020 roku na rynku magazynowym dominował kapitał brytyjski.

Od roku 2015, miejskie nieruchomości logistyczne stanowiły około 11% 
całkowitego wolumenu transakcji w sektorze magazynowym. Czterdzieści cztery 
budynki tego typu zmieniły właścicieli w ramach 27 transakcji obserwowanych 
w tym okresie. Dzięki lokalizacji w obrębie dużych aglomeracji lub blisko ich 
granic, miejskie nieruchomości logistyczne osiągają wyższe ceny sprzedaży 
za metr kwadratowy, co równoważy wyższe koszty gruntu i czynsze płacone przez 
najemców (w porównaniu z typowymi magazynami typu big-box położonymi dalej 
od centrów miast).

Średni poziom stóp kapitalizacji miejskich obiektów logistycznych jest tylko 
nieznacznie niższy niż w przypadku typowych magazynów. Jest natomiast bardzo 
zbliżony do najlepszych, dobrze wynajętych nieruchomości przy głównych 
drogach szybkiego ruchu. Wyjątkiem mogą być wybrane projekty zlokalizowane 
w granicach Warszawy, dla których stopy kapitalizacji potrafią osiągać znacznie 
niższe wartości. Sektor magazynowy jako jedyny dostrzegł w 2020 roku pierwsze 
oznaki powrotu do kompresji stóp kapitalizacji. Wyjątkowo wysoki popyt, 
stosunkowo niskie koszty finansowania i ograniczona dostępność najlepszych 
produktów na rynku, sugerują, że presja na obniżanie stóp powinna być widoczna 
przez cały rok 2021. W przypadku najlepszych standardowych nieruchomości 
logistycznych, stopy na koniec roku wyniosły 5,75%. Magazyny wynajęte 
na dużo dłuższy niż standardowo okres (powyżej 10 lat) oraz zaprojektowane 
i wybudowane dla konkretnego najemcy (BTS) mogły osiągać stopy kapitalizacji 
nawet poniżej 4,5%. Z kolei najlepsze projekty miejskie w Warszawie wyceniane 
były na około 5,5%.

Inwestycje magazynowe wg produktu 

City Logistics

Inne

BTS

11%

28%

61%

Źródło: JLL, magazyny.pl

2015 r. - 2020 r.
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Tomasz Puch 
Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, JLL

Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie inwestorów na obiekty magazynowe typu last-mile/city logistics zlokalizowane 
w centrach miast. Jest to między innymi efekt globalnych trendów i dynamicznej urbanizacji. Spodziewamy się, że wkrótce 
na rynku pojawi się coraz więcej produktów o takim charakterze. Wyzwaniem wydaje się być jednak sama dostępność produktu, 
zwłaszcza w przypadku inwestycji na większą skalę. Rynek z pewnością będzie dalej rozwijał się w tym kierunku, a wraz 
z nowymi parkami pojawi się popyt ze strony najemców. Inwestorzy są gotowi płacić wyższe ceny w przypadku transakcji 
portfelowych, a jednocześnie z uwagi na braki produktu w całym kraju prowadzone są transakcje typu forward-funding, 
mające na celu budowę takich właśnie portfeli. Spodziewać można się zatem kompresji stóp kapitalizacji dla obiektów logistyki 
miejskiej w krótkim i średnim terminie.



26

Rosnące zapotrzebowanie na miejską przestrzeń magazynową 
i logistyczną ma charakter globalny. Podczas gdy czynniki 
napędzające ten wzrost są wspólne dla większości krajów, niektóre 
regiony są bardziej zaawansowane od innych. Kluczowymi 
czynnikami różnicującymi są wskaźniki urbanizacji, charakter 
zabudowy miejskiej i demografia, ogólny profil gospodarczy oraz 
udział e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej. 

W przypadku Niemiec, gdzie obserwowany jest wyraźnie 
wyższy wskaźnik urbanizacji i gdzie znaleźć można dużo więcej 
gęsto zaludnionych miast średniej wielkości, popyt na miejskie 
powierzchnie magazynowe notuje kolejne wzrosty. Ograniczenia 
związane z przepisami dotyczącymi zagospodarowania 
przestrzennego i deficyt miejskich terenów przemysłowych 
zmuszają deweloperów do coraz częstszego poszukiwania terenów 
o innym charakterze i zmiany jego funkcji. 

Ponadto, wiele nowoczesnych rozwiązań dla logistyki 
tzw. „ostatniej mili” jest uwzględnianych w planowanych 
projektach typu mixed-use lub już istniejących budynkach 
i ich przyszłych rewitalizacjach.  

Logistyka miejska w Europie

Dobrym przykładem jest częściowa reorganizacja domu 
towarowego Karstadt w Berlinie, gdzie jedna kondygnacja 
ma zostać przeznaczona na logistykę miejską realizowaną 
za pomocą rowerów. Niewielkie punkty kurierskie również 
lokują się w śródmieściach miast, w tym w dawnych obiektach 
pocztowych.  

Popyt na projekty typu mixed-use z dominującą funkcją 
magazynową w dużych miastach niemieckich jest generowany 
głównie przez niewielki przemysł, lekką produkcję, centra 
badań i rozwoju oraz, w mniejszym stopniu, przez sprzedawców 
detalicznych. Ci ostatni korzystają zazwyczaj z centrów 
dystrybucyjnych zlokalizowanych poza granicami miasta, które 
zaopatrują sieć punktów miejskich typu last-mile. Niektóre z nich 
są współdzielone przez różnych operatorów. Co więcej, rosnący 
koszt emisji CO2 może w niedalekiej przyszłości zakłócić obecne 
łańcuchy dostaw, co przełoży się na szersze wykorzystanie 
pojazdów elektrycznych, szczególnie w przypadku dostaw 
do finalnego odbiorcy. 

Maciej Trójnara 
Transport Director DSV Road

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze lokalizacji, takiej jak SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów, 
jest odległość od węzła komunikacyjnego, umożliwiająca płynny i szybki dojazd do magazynu. Odpowiednie ulokowanie jest 
również ważne ze względu na potrzebę obsługi rejonów okołomiejskich w promieniu do 150 km od magazynu. Istotny dla nas 
jest także dostęp do komunikacji miejskiej umożliwiający pracownikom dobry dojazd do pracy z innych miejscowości. Naszym 
celem jest, aby nasze magazyny były położone w odległości maksymalnie 15 km od miasta, jak najbliżej zjazdów z autostrady 
lub drogi ekspresowej. 

DSV Road cały czas realizuje strategię rozwoju sieci oddziałów w całej Polsce. Otwieramy zarówno nowe lokalizacje, 
jak i przenosimy się do nowych, większych i lepiej przystosowanych obiektów w miejscach, gdzie już prowadzimy działalność. 
Chcemy być jak najbliżej naszych klientów oraz ich dostawców i odbiorców. Decydując się na wybór miejsc dla naszych 
oddziałów stawiamy nie tylko na lokalizacje, ale także na funkcjonalność samego obiektu. Ważne jest zatem dla nas 
dostosowanie go do operacji cross-dock, wygodne podjazdy i parkingi czy też umożliwienie przeładunków ADR. Istotne jest 
także odpowiednie zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych na magazynie tak, aby odległość od rozładunku do załadunku 
palety była jak najkrótsza. Nie bez znaczenia jest odpowiednio zaprojektowane biuro, które z jednej strony umożliwia 
komunikację pomiędzy poszczególnymi działami, ale także zapewnia komfort pracy naszym pracownikom. Obecnie, 
w czasach COVID-19, bardzo istotna jest także możliwość wydzielania w obiektach stref, dzięki którym możemy minimalizować 
bezpośrednie kontakty pomiędzy poszczególnymi zespołami biura i magazynu.
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Wielka Brytania to najbardziej rozwinięty rynek e-commerce 
w Europie. Ilość dostarczanych towarów jest znacznie większa 
niż średnia europejska. Realizacja dostaw w tak ogromnym 
mieście jak Londyn jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. 
Odległości między śródmieściem a obrzeżami są większe, tak jak 
ryzyko wystąpienia utrudnień w ruchu. Rosnące oczekiwania 
klientów brytyjskich na jeszcze szybsze dostawy wywierają 
większy nacisk na łańcuchy dostaw. Stąd popyt na miejskie obiekty 
logistyczne, które mogą obsłużyć dostawy ostatniej mili jest 
bardzo wysoki, jednak presja finansowa, związana z możliwością 
wykorzystania terenu przez budynki i funkcje o wyższej wartości, 
głównie mieszkaniowe, stanowi ogromne wyzwanie dla 
deweloperów. 

Na rynkach zachodnioeuropejskich obserwowany jest także trend 
magazynów wielopoziomowych. Inwestycje te są powszechne 
w dużych miastach azjatyckich (Tokio, Singapur, Hongkong) 
i z pewnością staną się też charakterystyczne dla największych 
megamiast w Europie. Malejące możliwości rozwoju magazynów 
i obiektów przemysłowych w najlepszych miejskich lokalizacjach 

skłaniają deweloperów do budowy drogich, zaawansowanych 
technicznie magazynów, w celu podwojenia powierzchni najmu. 
Oprócz logistyki, w miastach Wielkiej Brytanii działa wiele innych 
formatów miejskich magazynów. Są to m.in.

▶ tzw. „trade parks” - obiekty oferujące małe moduły 
wynajmowane zwykle przez dystrybutorów materiałów 
budowlanych;

▶ moduły magazynowe o wysokim udziale powierzchni biurowej 
(nawet 30-50%);

▶ hybrydowe budynki specjalistyczne łączące funkcje biurowe 
i magazynowe (które mogą funkcjonować jako centra 
badawczo-rozwojowe);

▶ niewielkie obiekty dla niszowej produkcji (łączenie modułów 
magazynowych z salonami sprzedaży).
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Segment logistyki miejskiej w Polsce dopiero 
nabiera rozpędu, a na rynku wciąż pojawiają się 
nowe formaty. Większość istniejących zasobów 
miejskich to typowe magazyny typu multi-let,  
choć widać rosnące zainteresowanie 
alternatywnymi koncepcjami. Coraz większa liczba 
graczy opracowuje projekty typu mixed-use łączące 
funkcje magazynowe, biurowe i handlowe. 

Znaczna część dystrybucji miejskiej może 
być z powodzeniem obsługiwana z lokalizacji 
peryferyjnych, szczególnie w kontekście 
polskich miast. Jednak przewidywane zmiany 
demograficzne i niedobory na rynku pracy, 
w połączeniu ze skalą e-commerce i rosnącym 
zapotrzebowaniem na szybsze dostawy, wymuszą 
zbliżenie centrów dystrybucji do miast.  

Wnioski

Rosnący wolumen sprzedaży internetowej 
w Polsce, który dodatkowo przyspieszył w związku 
z pandemią COVID-19, stanie się głównym motorem 
dla nowego popytu na obiekty typu last-mile. 
Dotyczy to zarówno cross-docków, małych hubów 
kurierskich, jak i nowych formatów mixed-use, które 
objąć mogą również stare budynki przemysłowe, 
handlowe i biurowe już znajdujące się w centrach 
miast.

Popyt na obiekty miejskie będzie generowany 
również przez lekką produkcję, małych niszowych 
producentów, przemysł budowlany i sprzedaż 
detaliczną. Taka struktura popytu wpływa przede 
wszystkim na sposób projektowania i eksploatacji 
budynków, ponieważ różni najemcy będą mieli 
inne wymagania w odniesieniu np. do powierzchni 
biurowej i handlowej lub wszelkich dodatkowych 
udogodnień.



29

Biorąc pod uwagę szeroki zakres formatów i 
specyfikacji budynków oraz zróżnicowaną strukturę 
popytu, nie ma jednego „uniwersalnego” projektu 
dla magazynu miejskiego. Deweloperzy muszą być 
elastyczni i kreatywni przy wyborze lokalizacji 
i opracowywaniu koncepcji budynku. Zrozumienie 
lokalnego popytu będzie kluczem do udanej 
komercjalizacji.

Produkty logistyki miejskiej, z 11% udziałem 
w całkowitym wolumenie inwestycji magazynowych 
od 2015 roku, są coraz częściej poszukiwane 
przez inwestorów. Najlepsze obiekty w Warszawie 
(miasto) obecnie osiągają stopy kapitalizacji 
na poziomie 5,5%. 

Rozwiązania związane ze zrównoważonym 
rozwojem i ochroną środowiska wprowadzone 
przez lokalne władze i same przedsiębiorstwa 
prawdopodobnie spowodują pewne zakłócenia 
w istniejących łańcuchach dostaw. Coraz większa 
część dystrybucji realizowana będzie przez 
pojazdy elektryczne, co dodatkowo wpłynie na 
zainteresowanie małymi obiektami logistycznymi 
zlokalizowanymi w mieście.

Nowe, niewielkie formaty logistyki miejskiej 
są w przeważającej mierze domeną dużych, 
ustabilizowanych rynków. Mimo to, taki format 
może odnieść sukces także w mniejszych miastach, 
gdzie z kolei lokalny popyt nie gwarantowałby 
rentowności dużego parku przemysłowego pod 
miastem.
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Paris Air² Logistique w Gennevilliers, okolice Paryża 

Jednym z najnowocześniejszych przykładów jest Paris Air² - sztandarowy projekt miejskiej logistyki SEGRO i jeden 
z najnowocześniejszych wielopoziomowych magazynów w Europie. Głównym najemcą tej dwupoziomowej inwestycji 
w Port de Gennevilliers jest IKEA (50 000 m²). W budynku znajduje się 48 dwustronnych doków dla samochodów 
ciężarowych na parterze i 23 jednostronne doki na pierwszym piętrze, połączonych 10-metrową rampą, która 
umożliwia przejazd pojazdów ciężarowych w obie strony. Magazyn umożliwia dystrybucję za pomocą nowoczesnych 
pojazdów elektrycznych dzięki 85 punktom ładowania. Co więcej, wybrana lokalizacja pozwoli także na transport 
towarów do Paryża przez Sekwanę w celu zminimalizowania zatorów komunikacyjnych.

Niewątpliwie, nowoczesne, mniej lub bardziej rewolucyjne rozwiązania. będą wciąż pojawiać się na rynku logistycznym 
i rozprzestrzeniać na całym świecie. Prawdopodobnie będą one najbardziej charakterystyczne dla największych miast, 
ale mniejsze lokalizacje z pewnością pójdą w ich ślady i skorzystają z przynajmniej niektórych innowacji.

Poziom ,,0”: 
wysokość 10 metrów
nośność 5 ton/m2

Poziom ,,1”: 
wysokość 7 metrów 
nośność 3 tony/m2

Rampa wjazdowa o szerokości 
10 metrów, ruch dwukierunkowy
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Najemcy: Ikea i Leroy Merlin

Łączna powierzchnia: 63 000 m2

23 doki na poziomie “1”

Biura i pomieszczenia socjalne

Szerokość platformy: 35 metrów

Certyfikacja BREEAM ,,Excellent”

Stacje ładowania aut elektrycznych

48 doków na poziomie ,,0” 
po dwóch stronach budynku

Panele fotowoltaiczne jako zadaszenie 
parkingu dla pracowników i klientów

2 hektary terenów zielonych
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