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Popyt 
 

Czy rok 2017 zakończy się kolejnym rekordem na rynku 

magazynowym w Polsce? Nadal nie znamy odpowiedzi, jednak 

wyniki osiągnięte do tej pory pozwalają na uzasadniony optymizm 

– od nowego rekordu rynek dzieli mniej niż 400 000 m² nowo 

wynajętej powierzchni. Pomimo, że w III kwartale popyt netto na 

magazyny nieco wyhamował, osiągając 478 000 m², całkowita 

powierzchnia wynajęta w okresie I-III kwartał 2017 r. jest wciąż 

o ponad 15% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu w roku 

2016. Popyt wciąż kreowany jest głównie przez nowe umowy 

i ekspansje, które łącznie stanowią 76% powierzchni wynajętej 

w  III kwartale. Wielkość popytu brutto od początku roku osiągnęła 

w sumie 2,35 miliona m², co również nieco przewyższa rezultat z tego 

samego okresu w poprzednim roku.Wskazuje to na niesłabnącą 

popularność polskiego rynku magazynowego, gdzie nadal wielu 

najemców decyduje się na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności. 

 

Niezmiennie, trzy najbardziej aktywne sektory to operatorzy 

logistyczni, sieci handlowe oraz firmy z branży lekkiej produkcji. 

Po dwóch kwartałach wyjątkowej aktywności sieci handlowych, 

napędzanej głównie przez e-commerce, w III kwartale logistycy 

odzyskali prowadzenie z umowami na ponad 222 000 m². 

Obie te grupy najemców wynajęły łącznie ponad 60% powierzchni 

w ramach nowych umów zawartych w pierwszych trzech kwartałach 

roku. Bez zmian pozostaje sytuacja wśród firm wynajmujących – 

Panattoni utrzymało dominację z 51%-owym udziałem w nowym 

popycie w okresie I-III kwartał 2017 r. Dominacja nie była jednak tak 

znacząca w samym III kwartale z uwagi na świetny wynik P3/GIC, 

który osiągnął aż 20%-owy udział w popycie netto. 

 

Popyt brutto (m²) 

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kwartał 2017 r.  
 

Popyt w III kw. był stosunkowo równomiernie rozłożony pomiędzy 

największe rynki, bez widocznej przewagi żadnego z nich. Najwięcej 

powierzchni po raz kolejny wynajęto w Centralnej Polsce, następnie 

w Warszawie i w Poznaniu. Polska Centralna umocniła swoją silną 

pozycję na rynku, osiągając prawie 500 000 m² wynajętych w okresie 

I-III kw. 2017 r. Warto jednak zauważyć, że obserwowany tu 

w III kwartale popyt stanowi zaledwie jedną trzecią wyniku 

z kwartału poprzedniego. 

 

Mimo spadku tempa na rynkach rozwijających się – 70 000 m² 

wynajętych łącznie w Szczecinie, Lublinie, Lubuskim oraz na 

Kujawach, na mapie pojawił się nowy lokalny rynek – Kielce, 

z imponującą umową na 25 000 m² zawartą przez lokalnego 

najemcę Vive Group. 
 

 Popyt w regionach w okresie I-III kw. 2017 r. (m²)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kwartał 2017 r. 
 

W III kwartale odnotowano umowy wyróżniające się ze względu na 

lokalizacje, które wychodziły poza powszechnie uznawane dla 

sektorów klastry. Branża lekkiej produkcji wynajęła łącznie 25 000 m² 

powierzchni przemysłowej w Centralnej Polsce, Krakowie, Poznaniu 

i na Kujawach. Umowy sektora motoryzacyjnego obserwowano 

natomiast w Szczecinie i Warszawie, a prawie 38 000 m² wynajęto 

w Szczecinie na potrzeby logistyczne.  

 

Czternaście umów przekroczyło powierzchnię 10,000 m². Podpisane 

zostały one w parkach P3, Panattoni, Prologis, Goodman, Hillwood, 

MLP oraz Segro. 

 

Największe transakcje najmu w III kw. 2017 r.  

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kwartał 2017 r. 
 

Podaż 

W III kw. do użytku oddano rekordową ilość nowej powierzchni 

magazynowej – 875 000 m². Jest to efekt wyjątkowo wysokiej 

aktywności budowlanej i stosunkowo niskiego wolumenu nowej 

powierzchni dostarczonej w poprzednim kwartale. Dzięki tak 

znacznemu wynikowi, zasoby magazynowe w Polsce osiągnęły 

łączną powierzchnię 12,8 miliona m², co umacnia ósmą pozycję 

Polski wśród europejskich rynków.

Najemca Park Typ umowy Powierzchnia (m²) 

Jysk P3 Piotrków Nowa umowa 37 000 

DHL Panattoni Park Szczecin II Nowa umowa 30 200 

Whirlpool Panattoni Łódź East II Nowa umowa 26 800 

Vive Panattoni Park Kielce Nowa umowa 25 000 
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Najwięcej nowej powierzchni dostarczono w Szczecinie, Okolicach 

Warszawy, na Górnym Śląsku i w Poznaniu. Na tak wysoki rezultat 

Szczecina wpływ miało ukończenie dwóch projektów BTS dla 

sektora e-commerce, które ogłoszone zostały w 2016 r. – Amazon 

(161 000 m²) oraz Zalando (130 000 m²). 

 

Pomimo tak wysokiego poziomu nowej podaży w III kwartale, ilość 

powierzchni w budowie nadal utrzymuje się na znaczącym poziomie 

1,16 miliona m², głównie za sprawą rozpoczęcia budowy nowych 

obiektów o łącznej powierzchni 370 000 m². Ponownie, najwięcej 

buduje Panattoni, którego projekty stanowią 51% powstającej 

obecnie powierzchni. Centralna Polska, Górny Śląsk i Okolice 

Warszawy to rynki, gdzie aktywność budowlana przekracza 

150 000 m². Spośród nich wyróżnia się Polska Centralna, gdzie 

w budowie znajduje się prawie 400 000 m². Liczbę tę tworzą projekty 

Panattoni Park Łódź East II, P3 Piotrków oraz magazyny dla Obi 

i Castoramy. Ponadto, na Górnym Śląsku powstaje budynek 

o powierzchni 135 000 m² przeznaczony dla Amazona. 
 

 

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

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kwartał 2017  r. 
 

Większość budowanej powierzchni jest już wynajęta – tylko 23% 

powstaje spekulacyjnie. Co ciekawe, najwyższe wskaźniki 

niezabezpieczonej umowami powierzchni odnotowały mniejsze 

rynki jak Trójmiasto, Lubuskie, Opole, czy Kujawy. Nowe projekty 

spekulacyjne pojawiają się także w strefie miejskiej rynku 

warszawskiego, jest to jednak głównie efekt dużej popularności oraz 

stosunkowo wysokiego popytu w tym regionie. Hale powstające 

w Poznaniu, Wrocławiu, Centralnej Polsce i na Górnym Śląsku są 

obecnie wynajęte średnio w 89%. 

 

 Struktura własnościowa istniejących zasobów  

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kwartał 2017 

Struktura własnościowa w III kwartale 2017 uległa nieznacznym 

zmianom, wciąż jednak ponad 50% istniejącej powierzchni należy 

do czterech największych graczy– Prologis, Panattoni, Segro, Logicor 

i ich partnerów JV. Swój udział w rynku umocnił Panattoni, zyskując 

w III kwartale 4 p.p. i utrzymał drugą pozycję wśród największych 

właścicieli powierzchni. 

 

W porównaniu z poprzednim kwartałem, wzrostowi uległ poziom 

pustostanów, który osiągnął 6,1%. W przypadku większości rynków, 

różnice nie przekroczyły 1 p.p., jednak wskaźnik na Górnym Śląsku 

i Podkarpaciu wzrósł o 2 p.p. Warto zauważyć, że pojawienie się 

dostępnej powierzchni w regionie Podkarpacia to w dużej mierze 

efekt ukończenia spekulacyjnego projektu Waimea. Największy 

spadek odnotowany został natomiast w Szczecinie ( z 9,1% do 0,7%), 

jako rezultat oddania do użytku dwóch magazynów BTS dla 

gigantów e-commerce, Amazon i Zalando. 

 

Czynsze  
 

W III kwartale 2017 na rynku magazynowym w Polsce nie 

odnotowano znaczących zmian w poziomach czynszów. 

Analogicznie do pierwszej połowy roku, najwyższe stawki oferowane 

były w Warszawie (miasto) i Krakowie, gdzie czynsze bazowe wahają 

się odpowiednio pomiędzy 4,1-5,1 €/ m²/ miesiąc i 3,8-4,5 €/ m²/ 

miesiąc. Najbardziej atrakcyjne stawki za wynajem powierzchni 

w magazynie typu Big Box spotkać można w Centralnej Polsce 

(2,6-3,2 € / m² / miesiąc), w Poznaniu (2,8-3,5 €/ m²/ miesiąc) i na 

Górnym Śląsku (2,8-3,6 €/ m²/ miesiąc). Na niektórych rynkach 

zauważyć można już nieznaczny wzrost dolnej granicy przedziału, 

a w najbliższych kwartałach przewiduje się dalszą presję na wzrost 

stawek. Powyższe kwoty nie uwzględniają oferowanych przez 

właścicieli kontrybucji i stanowią podstawę do negocjacji. 

 

Czynsze bazowe w regionach (€ / m² / miesiąc)  

Źródło: JLL, magazyny.pl, III kw. 2017
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