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Popyt 
Rok  2017 rozpoczął się historycznie najwyższym popytem 

zanotowanym w pierwszych trzech miesiącach: popyt brutto 

sięgnął 855 000 m², co jest również drugim najwyższym 

kwartalnym wynikiem od początku rozwoju rynku magazynowego 

(zaraz po wyniku z III kwartału 2016 roku - 876 400 m²). Po bardzo 

aktywnej końcówce poprzedniego roku, obecny rozpoczyna się 

z równie wysokim tempem, co pozwala na umiarkowany 

optymizm w prognozie popytu na najbliższe kwartały i może także 

prowadzić do kolejnego rekordowego wyniku rocznego.  

 

Co ciekawe, prawie 70% zanotowanego popytu było wynikiem 

transakcji z dwoma największymi deweloperami (Panattoni 

i Prologis). W porównaniu do I kwartału 2016 roku, w rezultacie 

dużej popularności nowych umów na rynku, popyt netto osiągął 

ponad 75% udziału w wynajętej powierzchni. Jest to dużo wyższy 

wynik od analogicznego okresu w roku poprzednim (55%). 

Tradycyjnie już trzema sektorami, które odnotowały najwyższy 

udział w powierzchni wynajętej w I kwartale były sieci handlowe 

(uwzględniając sklepy e-commerce), firmy logistyczne oraz lekka 

produkcja. Sieci handlowe, podpisując umowy na wynajem 

234 000 m² (36,4%), znalazły się na pierwszym miejscu, 

wyprzedzając tym samym operatorów logistycznych (24,9%). 

 

Popyt brutto (m²)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, I kwartał 2017  

 
W I kwartale największa aktywność najemców skoncentrowana 

była na Górnym Śląsku, gdzie podpisano umowy na łącznie 

185 600 m², co stanowi 29% popytu netto. Pozostałe największe 

rynki, gdzie zanotowano po ponad 10% udziału w wynajętej 

powierzchni, to Centralna Polska, okolice Warszawy, Wrocław 

i Poznań. Wielkość transakcji zawartych w I kwartale 2017 r. 

w Krakowie, osiągająca zaledwie 14 500 m², spadła w porównaniu 

do poprzedniego kwartału o ponad 75%. 

Na rynku szczecińskim, po dwóch kwartałach wysokiej aktywności 

napędzonej wyjątkowo dużymi umowami sektora e-commerce, 

w I kwartale zanotowano zaledwie 3 400 m² wynajętej powierzchni. 

 

Rynki rozwijające się kontynuowały swój wzrost z ponad 30 000 m² 

powierzchni magazynowej wynajętej dzięki nowym umowom 

w Opolu, na Kujawach i Podkarpaciu. 

 

Popyt w regionach w I kw. 2017 (m²)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, I kwartał 2017  
 

Największe umowy najmu w I kwartale 2017 roku podpisane 

zostały z Panattoni, wszystkie dotyczyły projektów typu BTS 

(Amazon, BSH i H&M), osiągając w sumie wielkość ponad 

270 000 m². Wielkopowierzchniowe transakcje zawierane były 

najczęściej na największych, rozwiniętych i stabilnych rynkach, 

chociaż zdarzyły się też wyjątki w postaci 11 800 m² wynajętych 

w Opolu oraz 13 400 m² w Pile. Obydwie te umowy dotyczyły 

nowych najemców z sektora lekkiej produkcji. 

 

Źródło: JLL, magazyny.pl, I kwartał 2017  
 

Podaż 
Na koniec I kwartału 2017 roku zasoby powierzchni magazynowej 

w Polsce osiągnęły poziom 11,7 miliona m², co plasuje Polskę na 

ósmej pozycji wśród rynków Unii Europejskiej.  W rezultacie 

wysokiego poziomu aktywności budowlanej w ubiegłym roku, 

szczególnie w drugiej połowie, w I kwartale 2017 do użytku oddano 

rekordową ilość powierzchni wynoszącą 538 000 m², która 

dwukrotnie przewyższa wynik z poprzedniego kwartału. Większość 

nowej powierzchni magazynowej dostarczona została na 

głównych rynkach takich jak Centralna Polska, Poznań, Śląsk, 

Wrocław i Warszawa.

Najemca Park 
Typ 

umowy 

Powierzchnia 

(m²) 

Amazon Panattoni BTS Sosnowiec Nowa umowa 135 000 

BSH Panattoni BTS Łódź Nowa umowa 79 000 

H&M Panattoni BTS Nowa umowa 60 000 

Electrolux MLP Pruszków I Renegocjacje 23 000 
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Warto zwrócić uwagę, że ponad 100 000 m² powstało w ramach 

trzech projektów Panattoni zlokalizowanych w regionie Kujaw 

(BTS Carrefour, BTS Kaufland i Panattoni Park Bydgoszcz).  

Te i 11 innych projektów Panattoni, które obejmują ponad 65% 

nowej powierzchni oddanej do użytku w analizowanym kwartale, 

po raz kolejny świadczą o największej dynamice tego dewelopera 

na rynku.  

 

Aktywność deweloperska nie zwalnia tempa i z projektami 

w budowie obejmującymi łącznie 1,39 miliona m², jest zbliżona do 

poziomu z IV kwartału 2016. Wynik ten może być solidną 

podstawą, aby prognozować kolejny rekord w ilości powierzchni 

oddanej do użytku w całym roku. Ponownie największa aktywność 

jest widoczna na pięciu kluczowych rynkach, które obejmują 60% 

powierzchni bedącej w budowie. Kolejnym wyróżniającym się 

rynkiem jest Szczecin, gdzie za sprawą dwóch dużych projektów 

BTS budowane jest aktualnie 291 000 m². Na innych rynkach 

rozwijających się obserwujemy spowolnienie związane 

z oczekiwaniem na nowe inwestycje. 

 
Powierzchnia istniejąca i w budowie (m²) 
oraz poziom pustostanów (%) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, I kwartał 2017  
 

Tylko 29% powierzchni powstaje spekulacyjnie. Deweloperzy czują 

się wystarczająco pewnie na najbardziej popularnych rynkach jak 

Warszawa, Wrocław czy Centralna Polska i to właśnie tam 

decydują się na realizację projektów niezabezpieczonych 

umowami najmu. W budowie znajduje się sześć w pełni 

spekulacyjnych obiektów i są one realizowane przez dobrze 

znanych graczy na rynku, m.in. Panattoni, Hillwood, White Star 

czy Goodman. Dla porównania, powierzchnia w budowie 

zlokalizowana w czterech rynkach rozwijających się, gdzie 

dominują transakcje typu BTS (Lublin, Lubuskie, Podkarpacie, 

Szczecin), jest w 100% zabezpieczona umowami. 

 

Struktura własnościowa istniejących zasobów 

Źródło: JLL, magazyny.pl, I kwartał 2017

Nie odnotowaliśmy znaczących zmian w strukturze własnościowej 

obiektów magazynowych, gdzie ponad 55% istniejących zasobów 

jest niezmiennie w rękach pięciu największych graczy na rynku 

(Prologis, Segro Panattoni,Logicor, Goodman) i ich parnerów JV.  

 

Z końcem I kwartału 2017 wskaźnik pustostanów utrzymywał 

stabilny poziom 6,4%, tylko o 0,3 p.p. wyższy od zanotowanego 

w poprzednim kwartale (6,1%). Na głównych rynkach 

współczynnik wskazywał podobne wyniki z nieco bardziej 

zauważalnymi wzrostami we Wrocławiu (8% a 5,1%) i w Krakowie 

(11% a 9%). Większe zmiany odnotowane zostały na mniejszych 

rynkach takich jak Szczecin i Lublin. Należy jednak uwzględnić fakt, 

że z uwagi na stosunkowo niewielkie zasoby powierzchni, nawet 

mała zmiana w strukturze najmu powoduje zauważalne wahania 

poziomu pustostanów. W Szczecinie wskaźnik wzrósł 

o 6,1 p.p. do 9,1%, natomiast w Lublinie obserwowano 

spadek o 6,7 p.p. do 2,9%. 

 

Czynsze  
W I kwartale 2017 czynsze bazowe utrzymywały się na stabilnym 

poziomie z niewielkim wzrostem obserwowanym na rynku 

wrocławskim. Najdroższymi rynkami pod względem wynajmu 

powierzchni magazynowej pozostają Warszawa-Miasto oraz 

Kraków, gdzie czynsze wahają się odpowiednio pomiędzy 

4,1-5,1 € / m² / miesiąc i 3,8-4,5 € / m² / miesiąc. Z kolei najniższe 

stawki oferowane są na dwóch dużych, ale stale rozwijających się 

rynkach Poznania i Górnego Śląska (2,8-3,5 € / m² / miesiąc). 

Powyższe kwoty nie uwzględniają oferowanych przez właścicieli 

kontrybucji i stanowią podstawę do negocjacji. 

 

Czynsze bazowe w regionach (€ / m² / miesiąc)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, I kwartał 2017
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