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Wprowadzenie 

Ponad 2 miliony m2 wynajętej powierzchni, pomimo braku 

spektakularnych nowych inwestycji, uczyniło rok 2014 

rekordowym pod względem popytu. Pracowity rok dla 

deweloperów, którzy oddali do użytku ponad milion m2 

nowej podaży. Powrót inwestycji spekulacyjnych.   

Pozytywna prognoza dotycząca wzrostu gospodarki polskiej w 

2014 r. pozwoliła na ostrożny optymizm co do spodziewanej 

wysokości popytu za ten rok. Po trzech kwartałach 2014 r. 

oczekiwano solidnych wyników, jednak nie na tyle wysokich, aby 

pobić rekordowy rok 2013, kiedy popyt znacznie wzmocniło 

wejście Amazona na polski rynek. Jednak tylko w IV kw. popyt 

brutto osiągnął poziom 769 000 m2, podwyższając wynik 

całoroczny do rekordowych rozmiarów. Całkowity popyt w 2014 r. 

wyniósł 2,06 miliona m2, przy czym nowe umowy oraz 

rozszerzenia najmowanych powierzchni odpowiadały za ponad 

1,4 miliona m2. Stanowiło to wzrost o odpowiednio 6% i 7,5% 

wobec 2013 r.  

Pod koniec 2014 r. całkowita podaż nowoczesnej powierzchni 

magazynowej w budynkach klasy A osiągnęła 8,54 miliona m2 i 

pozostawała największa wśród krajów regionu Europy Środkowej 

i Wschodniej. Powierzchnia ta jest skupiona w pieciu głównych 

regionach, które odpowiadają za 92% całkowitych zasobów. 

W ciągu roku na wysokim poziomie pozostawała aktywność 

deweloperów, którzy oddali do użytku ponad 1,02 miliona m2, co 

było trzecim najlepszym wynikiem w historii polskiego rynku. Był 

to zarazem dużo lepszy wynik niż w 2013 r., kiedy dostarczono 

jedynie 305 000 m2 nowej powierzchni. 47% nowej podaży w 

2014 r. wybudowano w ramach projektów typu BTS („szytych na 

miarę”). 

Oddana do użytku nowa powierzchnia została bardzo dobrze 

wchłonięta przez rynek, dzięki rekordowym wynikom popytu. Pod 

koniec 2014 r. bez najemcy pozostawało 834 000 m2, co 

przekładało się na wskaźnik pustostanów na poziomie 9,8%. 

Wobec 2013 r. oznaczało to spadek o 1,6 p.p. Spadek 

dostępności w największym stopniu uwidocznił się w regionach 

Poznania i Wrocławia, gdzie zaobserwowano powstanie luk 

podażowych.  

Aktywność budowlana pozostaje wysoka. Pod koniec roku w 

budowie znajdowało się 687 000 m2. Co ciekawe, 

przeświadczenie graczy rynkowych o dobrych perspektywach 

rozwoju rynku magazynowego zademostrowało się poprzez 

wzrost udziału projektów budowanych spekulacyjnie. Obecnie, 

spośród powierzchni będących w budowie, bez najemcy jest 

26,8%, co przekłada się na 184 000 m2 budowanych na 

zasadach spekulacyjnych.  

Spośród kluczowych regionów, stabilność czynszów 

zaobserwowano w Okolicach Warszawy, na Górnym Śląsku oraz 

w Centralnej Polsce. Niewielka presja na obniżkę stawek najmu 

miała miejsce we Wrocławiu, natomiast w Poznaniu spadek 

czynszów był nieco większy.  

Rynek inwestycyjny wykazywał się dalszymi wzrostami i w         

2014 r. osiągnął rekordowy poziom 744 milionów €. Na skutek 

zawartych transakcji zmianie uległa struktura własności na rynku, 

skutkując skupieniem 54% rynkowych zasobów w rękach 

czterech głównych graczy. Obserwowano dalszą kompresję stóp 

kapitalizacji, które w przypadku najlepszych obiektów na rynku 

wynoszą obecnie 7%, z perspektywą dalszego ich spadku w 

2015 r. 
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Aktywność Najemców 

Najwyższy nowy popyt od 2008 r. oraz wiele przedłużonych 

umow skutkowało rekordowym popytem brutto. 

Popyt zarejestrowany w 2013 r., który w znacznej mierze został 

wzmocniony przez wejście firmy Amazon, wydawał się być 

wysoki. Jednak powierzchnia, którą wynajęto w 2014 r. była 

jeszcze wyższa. Po pierwszych trzech kwartałach uzasadniony 

był ostrożny optymizm co do całorocznych wyników, ale wynik za 

czwarty kwartał, w którym nowy popyt sięgnął 578 000 m2, okazał 

się być pozytywnym zaskoczeniem. W znacznej mierze wpłynął 

on na całoroczny rezultat, gdzie popyt w całym 2014 r. osiągnął 

wartość 1,4 miliona m2. Zarazem przedłużono umowy na kolejne 

659 000 m2, co dało łącznie ponad 2 miliony m2 (dokładnie          

2,06 miliona m2) wynajętej powierzchni, co historycznie było 

najwyższym rezultatem. 

Dobre nastroje na rynku można przypisać wielu czynnikom, m.in. 

przyspieszeniu gospodarki w 2014 r. oraz pozytywnym 

prognozom wzrostu na kolejne lata, zwiększającemu się 

popytowi ze strony sektora e-commerce, a także ekspansji 

tradycyjnych sieci handlowych oraz firm produkcyjnych.  

Wykres 1: Popyt na powierzchnie magazynowe vs PKB (%)                

2005-2014 (m2) 

 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2014, Consensus Forecast , styczeń 2015 

Zaobserwowano niewielką zmianę pod względem 

geograficznego rozkładu popytu. Dzięki kilku dużym transakcjom 

najmu zawartym przez m.in. ID Logistics, Merlin.pl czy firmy Piotr 

i Paweł, najbardziej poszukiwanym regionem stały się ponownie 

Okolice Warszawy. Wciąż jednak, obok Górnego Śląska, region 

ten jest napędzany w znacznej mierze przez odnowienia umów. 

Pod względem nowego popytu, tuż za Okolicami Warszawy 

uplasowały sie inne kluczowe regiony czyli Poznań, Wrocław, 

Górny Śląsk i Polska Centralna.  

Największe transakcje najmu zawarte w 2014 r. dotyczyły 

Czerwonej Torebki, która wynajęła 54 000 m2 w MLP Poznań 

Zachód, ID Logistics w Point Park Mszczonów (46 000 m2) oraz 

GE, dla którego Panattoni zbuduje w Bielsku-Białej obiekt BTS o 

powierzchni 45 000 m2. Największe renegocjowane transakcje 

dotyczyły Carrefour’a, który przedłużył najem 46 000 m2 w 

Distribution Park Będzin oraz P&G, który odnowił umowę 

dotyczącą 38 000 m2 w Prologis Park Sochaczew. 

Wykres 2: Popyt w regionach w 2014 (m2) 

 

Źródło: JLL, magazyny.pl IV kw. 2014 r. 

Popyt ze strony operatorów logistycznych uległ podwojeniu 

wobec 2013 r. i wyniósł 607 000 m2. Odpowiadał on za ok 43% 

całego popytu netto, a jednym z czynników jego wzrostu był 

rosnący segment e-commerce. Sieci handlowe wynajęły łącznie 

257 000 m2, co stanowiło 18% nowego popytu, a za nimi 

uplasowały się artykuły elektroniczne (7%) i lekka            

produkcja (6%). 

 

Wykres 3: Popyt netto wg sektora w 2014 r. 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl IV kw. 2014 r. 
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Dostępność powierzchni 

Niedobory powierzchni w kilku głównych regionach mimo 

niewielkego spadku dostępności na poziomie krajowym.  

Pod koniec 2014 r. 834 000 m2 powierzchni magazynowej 

pozostawało do dyspozycji najemców od ręki lub w krótkim 

czasie. Przekładało się to na wskaźnik pustostanów na poziomie 

9,8%, czyli o 1,6 p.p. mniejszy niż przed rokiem. Taki poziom 

wakatu, mimo że postrzegany jest jako naturalny, nie powinien 

przesłaniać rosnących luk podażowych w kilku regionach.  

Wykres 4: Wskaźnik pustostanów w latach 2005-2014 (%) 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2014 r. 

Poziom pustostanów spadał przez pierwsze trzy kwartały, ale w 

ostatnim zanotował niewielki wzrost. Największy udział wolnej 

powierzchni zarejestrowano w Polsce Centralnej (15,8%) i w tym 

regionie wskaźnik ten nie uległ zmianie wobec końca 2013 r. 

Należy jednak pamiętać, że aby zapełnić swoje obiekty 

właściciele nierzadko korzystają z najmów krótkoterminowych, 

które nie są odzwierciedlone we wskaźniku wolnej powierzchni. Z 

punktu widzenia najemców korzystna jest także sytuacja w 

Warszawie (11,2% wolnej powierzchni wobec 14,6% w IV kw. 

2013 r.) oraz na Górnym Śląsku (11,1% - wzrost z 9,3%). Wysoki 

wakat zarejestrowano także w Trójmieście (14,3%), gdzie do 

dyspozycji najemców jest obecnie 35 000 m2.                                                                                                       

Z kolei w regionie Poznania, wolnej powierzchni jest obecnie      

32 000 m2 co przekłada sie na 2,5% poziom wakatu. Dodatkowo 

powierzchnia ta jest rozproszona w czterech parkach, co 

sprawia, że najemcy poszukujący większych modułów powinni 

rozważyć opcję budowy nowego obiektu. Na rynku wrocławskim 

sytuacja jest tylko nieco lepsza, gdyż w IV kw. 2014 r. wolna 

powierzchnia stanowiła tam 5,7% całkowitych zasobów, czyli 

66 700 m2.  

Luki podażowe w największym stopniu uwidoczniają się na 

rynkach wschodzących takich jak Kraków, Szczecin czy 

Rzeszów, w których obecnie nie ma żadnej dostępnej 

powierzchni. Jednak w przypadku Krakowa i Szczecina sytuacja 

ta może ulec poprawie po ukończeniu realizowanych obecnie 

projektów spekulacyjnych. 

W 2014 r. duży spadek dostępności odnotowano w regionie 

Warszawa Miasto, gdzie udział pustostanów zmniejszył się z 

22,3% w IV kw. 2013 r. do 14,6% pod koniec 2014 r. Było to 

efektem niewielkiej ilości nowej powierzchni dostarczonej na 

rynek, a także zwiększonego popytu na obiekty wewnątrz miasta. 

Spadek, choć mniejszy, odnotowano także w strefie Okolic 

Warszawy, gdzie udział wolnej powierzchni zmniejszył się z 

12,5% pod koniec 2013 r. do 9,9% w IV kw. 2014, co przekładało 

się na 211 000 m2 niewynajętej powierzchni. 

Wykres 5: Wskaźnik pustostanów w regionach                     

IV kw. 2013 vs IV kw. 2014 (%) 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2014 r. 
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dotyczące popytu w nadchodzącym roku, oraz fakt że większość 
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Aktywnośc deweloperów 

Pracowity rok deweloperów, którzy dostarczyli ponad 

million m2 nowej podaży – najwięcej od 2008 r. Powrót do 

projektów spekulacyjnych. 

Pod koniec IV kw. 2014 r. całkowita podaż na polskim rynku 

wynosiła 8,54 miliona m2. Po spokojnym 2013 r., kiedy 

deweloperzy wybudowali skromne 305 000 m2, podaż w 2014 r. 

zwiększyła się o 1,02 miliona m2, co było trzecim najwyższym 

wynikiem w historii oraz największym nowym wolumenem od 

2008 r. Znaczna część tej powierzchni, bo blisko 370 000 m2 

(100 500 m2 + 23 000 m2 antresoli) przypadła na budynki 

realizowane przez firmy Panattoni i Goodman dla Amazona. 

Najszybciej rozwijały się regiony Wrocławia i Poznania, gdzie w 

ciągu roku wybudowano odpowiednio 355 000 m2 i 268 000 m2. 

Na kolejnym miejscu uplasowała się Polska Centralna, gdzie 

oddano do użytku 138 000 m2. 

Spośród pięciu głównych regionów, najniższą aktywność 

budowlaną zarejestrowano w Warszaie, gdzie ukończono 

budowę 46 000 m2, oraz na Górnym Śląsku, gdzie podaż wzrosła 

o niecałe 90 000 m2.  

Wykres 6: Nowa podaż wg regionów w 2014 r. (m2) 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2014 r. 

Pomimo braku znacznego nowego wolumenu w 2014 r., 

Warszawa pozostaje kluczowym rynkiem w Polsce, którego 

łączne zasoby powierzchni to 2,67 miliona m2, z czego w strefie 

Okolic Warszawy znajduje się 2,08 miliona m2, a w granicach 

miasta kolejne 0,6 miliona m2. 

Górny Śląsk, czyli główny region produkcyjny, pozostaje drugim 

największym rynkiem magazynowym o łącznej powierzchni          

1,54 milona m2. W ciągu 2014 r., dzięki znacznym wzrostom 

podaży, do ligi rynków o powierzchni ponad miliona m2 dołączył 

Wrocław. Obecnie podaż na tym rynku wynosi 1,16 miliona m2 i 

jest porównywalna z Poznaniem (1,27 miliona m2) i Polską 

Centralną (1,24 miliona m2). 

Wykres 7: Istniejąca podaż wg regionów w 2014 r. (m2) 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2014 r. 

 

Za 66% nowej podaży dostarczonej w ciągu 2014 r. odpowiadało 

jedynie dwóch deweloperów. Najaktywniejsza była firma 

Panattoni, która oddała do użytku 462 000 m2 nowej powierzchni. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, większość zrealizowanych przez 

nią projektów to obiekty typu BTS, które w 2014 r. firma 

realizowała m.in. dla firm Amazon, Castoramy i Polaris. Drugim 

pod względem oddanej powierzchni deweloperem był Goodman, 

który wybudował 215 000 m2 (z czego 123 000 m2 to budynek dla 

Amazon we Wrocławiu). W dalszej kolejności znalazły się: 

Prologis (85 000 m2 nowej powierzchni), MLP (60 000 m2) i P3 

(38 000 m2). 

Pomimo znacznego wolumenu dostarczonego w 2014 aktywność 

deweloperów nie zwalnia. Przeciwnie, w budowie znajduje się 

obecnie 687 000 m2, realizowanych w ramach 30 projektów w 

całym kraju.  
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Wykres 8: Powierzchnia w budowie wg regionów                   

w IV kw. 2014 r. (m2) 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2014 r. 

                                                                                                              

Co ważne, odnotowano większą skłonność deweloperów do 

spekulacji. Podczas gdy pod koniec 2013 r. jedynie 5,8% 

powierzchni powstawało bez zabezpieczenia umowami najmu, 

obecnie wskaźnik ten osiągnął poziomi 26,8%, co przkłada się na 

184 000 m2 spekulacyjnej powierzchni w budowie. Jest to 

głównie efektem spadających wskaźników pustostanów w 

kluczowych regionach oraz pozytywnym oczekiwaniom rynku 

dotyczącym przyszłej dynamiki popytu.  

Co zrozumiałe, największą aktywność spekulacyjną 

obserwujemy obecnie w Poznaniu (44 000 m2), który spośród 

największych rynków charakteryzuje się najwyższym 

współczynnikiem powierzchni niewynajętej. Projekty takie 

powstają także na Górnym Śląsku (39 000 m2), w Szczecinie  

(27 000 m2) oraz w Okolicach Warszawy (21 000 m2). 

Wykres 9: Powierzchnia w budowie wg dewelopera            

w IV kw. 2014 r. (m2) 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2014 r. 

 

Deweloperem, który pod koniec IV kw. realizował najwięcej  

nowej powierzchni, bo aż 252 000 m2, był ponownie Panatoni,      

a na drugim miejscu znalazł się Goodman, który buduje         

212 000 m2. Nie będzie więc zaskoczeniem, że to właśnie ci dwaj 

gracze realizują także najwięcej powierzchni spekulacyjnej. Na 

trzecim miejscu pod względem skłonności do ryzyka znalazł się 

North-West Logistic, który rozbudowuje swój park w Szczecinie.  

 

Pod względem powierzchni wynajętej przez właścicieli obiektów 

w 2014 r. na pierwszym miejscu znalazł się Prologis, którego 

udział w popycie brutto ukształtował się na poziomie 28%, co 

było w dużym stopniu zasługą znacznej liczby odnowionych 

umów. Na kolejnym miejscu znalazł się Panattoni z 18% 

udziałem w popycie brutto. Firma ta była natomiast pierwsza pod 

względem udziału w nowym popycie.   

 

Wykres 10: Popyt brutto wg właścicieli obiektów                     

w 2014 r. (m2) 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2014 r. 

 

Największe projekty oddane do użytku w 2014 r. 

Najemca Lokalizacja Deweloper Powierzchnia (m2) 

Amazon Poznań Panattoni 123 000 

Amazon Wrocław Panattoni 123 000 

Amazon Wrocław Goodman 123 000 

Castorama Stryków Panattoni 50 000 

Polomarket Konin Goodman 40 000 

 

Largest projects under construction in Q4 2014 

Najemca Lokalizacja Deweloper Powierzchnia (m2) 
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Źródło obu tabel: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2014 r.
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Czynsze 

Apetyt deweloperów był większy niż popyt, powodując 

niewielki spadek czynszów w kilku regionach. 

Silne fundamenty rynkowe w 2014 r., do których należy zaliczyć 

rekordowo wysoki popyt na powierzchnie magazynowe i 

przemysłowe oraz spadającą dostępność powierzchni mogły 

wskazywać na zbliżającą się presję na podwyżkę stawek 

czynszowych. Mimo to, deweloperzy, aby wygrać najbardziej 

prestiżowe kontrakty, byli w stanie iść na daleko idące ustępstwa. 

Dlatego też, obok tych regionów, w których panowała względna 

stabilność czynszów, na niektórych rynkach obserwowaliśmy 

także niewielkie obniżki stawek bazowych.  

Czynsze za powierzchnie magazynowe są kształtowane przez 

wiele czynników, co często czyni je nieporównywalnymi. Należą 

do nich m.in. lokalizacja, typ projektu, długość najmu, wielkość 

powierzchni czy liczba i zakres modyfikacji technicznych 

wprowadzonych na życzenie klienta. Wysokość czynszu zależy 

także od wiarygodności finansowej danego najemcy i jego 

zdolności do ponoszenia wydatków czynszowych. W każdym 

przypadku czynsz kształtowany jest na drodze dwustronnych 

negocjacji, dlatego też prezentowane w niniejszym 

opracowowaniu czynsze mają charkter jedynie orientacyjny. 

W obiektach typu SBU (ang. Small Business Units) stawki najmu 

są na ogół wyższe niż w dużych parkach dystrybucyjnych. 

Obecnie budynki tego typu znaleźć można jedynie w Warszawie, 

w Łodzi oraz we Wrocławiu. W 2014 r. czynsze bazowe za tego 

typu moduły były stabilne w Warszawie i Łodzi, natomiast we 

Wrocławiu zanotowano niewielką obniżkę stawek z 3,7-4,0€/ m2/ 

miesiąc do 3,5-4,0€/ m2/ miesiąc. Miało to związek z oddaniem 

do użytku nowego budynku oferującego 18 000 m2 takiej 

powierzchni w Prologis Park Wrocław III. 

Duże parki logistyczne są przeważnie zlokalizowane poza 

obrębem miast, co wpływa na niższe stawki najmu powierzchni. 

W 2014 r. stawki bazowe pozostawały stabilne w Warszawie 

(2.7-3.6€/ m2/ miesiąc), na Górnym Śląsku (3.0-3.7€/ m2/ 

miesiąc) oraz w Polsce Centralnej (2.6-3.3€/ m2/ miesiąc). 

Niewielka tendencja spadkowa miała miejsce we Wrocławiu, 

gdzie zakres stawek bazowych spadł z 3,0-3,8 do 3,0-3,6€/ m2/ 

miesiąc. Bardziej znaczący spadek miał natomiast miejsce w 

Poznaniu, gdzie stawki spadły z 3,3-3,8 do 2,9-3,5€/ m2/ miesiąc. 

Obniżka ta jest skutkiem ostrej konkurencji między 

deweloperami, którzy ubiegali się o intrante kontrakty budowlane 

lub szukali możliwości zapełnienia istniejących pustostanów. 

Wykres 11: Czynsze bazowe w regionach (€/ m2/ miesiąc) 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2014 r. 

                                                                                                  

Czynsze bazowe są stawkami wyjściowymi do dalszych 

negocjacji, podczas których deweloperzy nierzadko proponują 

szereg zachęt inwestycyjnych jak np. wakacje czynszowe czy 

pełna lub częściowa aranżacja powierzchni. Skala obniżki 

czynszu zależy w znacznej mierze od wiarygodności finansowej 

najemcy i okresu najmu oraz aktualnej sytuacji rynkowej.  

Stawki efektywne, które uwzglęniają opisane wyżej możliwe 

odliczenia, były stabilne w Okolicach Warszawy (2,1-2,8€/ m2/ 

miesiąc), na Górnym Śląsku (2,4-3,3 €/ m2/ miesiąc) oraz w 

Polsce Centralnej (2,1-2,8€/ m2/ miesiąc). W Poznaniu i we 

Wrocławiu, stawki efektywne spadły i pod koniec 2014 r. wynosiły 

odpowiednio 2,15-3 €/m2/ miesiąc i 2,5-3,1€/ m2/ miesiąc. 

Wykres 12: Średni zakres czynszów bazowych w regionach 

(€/ m2/ miesiąc) 

 
Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2014 r. 
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Grunty Przemysłowe 

Powrót zakupów spekulacyjnych. Deweloperzy powiększają 

banki ziemi – zjawisko nieobserwowane od 2007 r. 

W 2014 zaobserwowano znaczącą zmianę w nastawieniu 

deweloperów. Oczekując rosnącego popytu na powierzchnie 

magazynowe w nadchodzących latach nie powstrzymywali się od 

spekulacyjnych (bez zabezpieczonego najemcy) zakupów 

gruntów inwestycyjnych. Takie podejście do inwestycji 

gruntowych było po raz ostatni widziane w 2007 r. Tego typu 

zakupy nie obejmowały też tylko największych regionów 

magazynowych, ale także mniej oczywiste lokalizacjie takie jak 

Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz, Toruń czy Białystok. W przypadku 

dwóch pierwszych miast, dużym czynnikiem stymulującym był 

rozwój infrastruktury drogowej we wschodniej części Polski.  

 

Najważniejszym wydarzeniem na rynku gruntów przemysłowych 

w 2014 r. była zapowiedź budowy przez Volkswagena fabryki we 

Wrześni. Firma zakupiła 220 hektarów, na których powstanie 

zakład produkujący nowego Craftera. Za Volkswagenem 

podążają jego dostawcy, którzy także zaczęli ogłaszać nowe 

inwestycje produkcyjne i logistyczne w tym regionie, co 

przyczyniło się do wzrostu cen terenów inwestycyjnych. 

Dodatkowo, projekt ten uwidocznił nowe podejście do tego typu 

inwestycji ze strony sektora publicznego. Dzięki swojej skali 

angażował on bowiem wszystkie szczeble samorządu oraz 

administracji centralnej, które musiały ściśle współpracować by 

doprowadzić do rozpoczęcia projektu.  

 

Innym ważnym wydarzeniem na rynku była zmiana przyznawania 

pomocy regionalnej, która wpłynęła na funkcjonowanie 

Specjalnych Stref Ekonomicznych. Nowe przepsy, które weszły 

w życie w lipcu 2014 r. zmniejszyły zachęty inwestycyjne w 

zachodnich regionach kraju, podczas gdy na Wschodzie 

utrzymano dotychczasowe zakresy wsparcia. Efektem zmiany był 

znaczny wzrost popytu na grunty w strefach w pierwszej połowie 

roku. Zmiana zasad nie pociągnęła za sobą jednak 

wprowadzenia czytelnych przepisów wykonawczych, skutkując 

znacznym spadkiem liczby przyznanych pozwoleń na działalność 

po 1 lipca.  

 

 

 

Największym popytem na grunty w 2014 r. cieszyły się regiony 

Poznania, Dolnego oraz Górnego Ślaska. W 2015 r. 

spodziewamy się, że zwiększonego popytu na tereny 

inwestycyjne w Okolicach Warszawy, w szczególności w pobliżu 

budowanej drogi ekspresowej S8 oraz utrzymania wysokiego 

popytu w okolicach Pruszkowa i Ożarowa Mazowieckiego.  

Handel internetowy stał się jednym z kluczowych czynników 

zwiększającym zapotrzebowanie na grunty zlokalizowane w 

pobliżu miast, głównie ze strony firm kurierskich. Model popytu 

jest podobny do rozwoju rynku e-commerce, rozpoczyna się od 

Warszawy, aby następnie uwidocznić się w innych dużych, a 

następnie średnich miastach. 

 

Ceny 

Ceny gruntów przemysłowych pozostały na zeszłorocznym 

poziomie w Poznaniu, Górnym Śląsku czy w Krakowie. 

Niewielkie wzrosty zanotowano w Polsce Centralnej oraz w 

Trójmieście. Największe podwyżki cen gruntów miały natomiast 

miejsce w obu strefach warszawskich. 

 

Region Cena (PLN/ m2) 

Warszawa Miasto 350 - 550 

Okolice Warszawy  50 - 300 

Polska Centralna 65 - 160 

Poznań 140 - 200 

Wrocław 120 - 220 

Górny Śląsk 90 - 200 

Kraków 80 - 300 

Trójmiasto 100 - 200 
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Rynek Inwestycyjny  

Rekordowy wolumen transakcji w 2014 r. Znaczne zmiany 

w strukturze właścicielskiej.  

W ciągu ostatnich dwóch lat sektor magazynowy notował 

ogromne zainteresowanie rynku inwestycyjnego, w 

szczególności ze strony międzynarodowych, a ostatnio również i 

polskich funduszy. Rekordowy wolumen inwestycji w obiekty 

magazynowo-logistyczne w ostatnich 24 miesiącach, który 

wyniósł ponad 1,4 miliarda Euro, odpowiadając prawie 25% 

wartości wszystkich transakcji, potwierdził, że sektor ten oferuje 

obecnie najbardziej rozpoznawalny i pożądany produkt na 

polskim rynku.  

Po roku 2013 r., kiedy wolumen transakcji wyniósł 656 millionów 

Euro, w 2014 r. inwestycje w sektorze magazynowym ponownie 

okazały się rekordowe i wyniosły 744 milionów Euro w ramach 14 

transakcji. Podobnie jak w roku ubiegłym, aktywność inwestorów 

skupiała się na dużych transakcjach portfelowych, a mniejsze 

obiekty z trudem zdobywały zainteresowanie, jeśli nie oferowały 

unikalnych wartości jak np. lokalizacja w granicach Warszawy lub 

bliskość lotniska. Siedem transakcji portfelowych odpowiadało za 

80% całego wolumenu w 2014, a kilka z nich było efektem 

większych transakcji obejmujących nieruchomości zlokalizowane 

w wielu krajach Europy lub regionu CEE. Zarazem sprawiło to, że 

liczba obiektów mogących zostać przedmiotem obrotu w 2015 r. 

stała się mocno ograniczona.  

Wykres 13: Wolumen transakcji inwestycyjnych                 

(miliony Euro) & Stopy kapitalizacji „prime” (%) 

 
 
Źródło: JLL, magazny.pl IV kw. 2014 r. 

Największe transakcje zamknięte w 2014 r. dotyczyły: 

 Zakupu portfela AEW/Panattoni przez PZU AM 

 Zakupu nieruchomości Standard Life przez Blackstone / 

Logicor 

 SEGRO kupującego od Tristan Capital Partners/ AEW 

 Sprzedaży obiektów Standard Life do Hilwood 

 Prologis kupującego od Invesco 

Największymi kupującymi byli Blackstone/Logicor, który przejął 

obiekty za prawie 200 milionów Euro oraz PZU AM, Prologis, 

SEGRO i Hillwood, z których każdy dokonał zakupu za ok. 100 

milionów Euro. Do największych sprzedających należeli AEW 

(który wraz z partnerami pozbył się udziałów w portfelu wartym 

ponad 240 milionów Euro), Standard Life, sprzedając obiekty 

warte 190 milionów Euro, oraz Invesco i Pramerica, którzy wyszli 

z inwestycji o wartości 80-90 milionów Euro.  

Efektem były zmiany właścicielskie skutkujace koncentracją w 

końcu 2014 r. 54% powierzchni na rynku w rękach czterech 

graczy (firm Prologis, SEGRO, Blackstone/Logicor i Goodman). 

Wykres 14: Struktura właścicielska   

 
 
Źródło: JLL, magazny.pl IV kw. 2014 r. 

W ciągu ostatniego roku zanotowano dalszą kompresję stóp 

kapitalizacji, która dla najlepiej zlokalizowanych obiektów 

wynajętych na długi okres wynosi obecnie 7,00% i poniżej. Dla 

nieruchomości nie spełniających powyższych kryteriów stosuje 

się stopy o 250 p.b. wyższe. Niewielka liczba dużych portfeli oraz 

dostępność atrakcyjnych warunków finansowania pozwalają 

sądzić, że stopy będą w dalszym ciągu spadać.  

Dzięki transakcjom  rozpoczętym w końcu 2014 i tym, których 

start zaplanowano na I poł. 2015 r. spodziewamy się, że w 

bieżącym roku wolumen transakcji ponownie osiągnie wysokie 

wartości.  
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Analiza regionalna 

Dominująca pozycja pięciu kluczowych regionów. Na rynku 

powstają jednak nowe lokalizacje.  

Pod koniec 2014 r. podaż na rynku nowoczesnych powierzchni 

magazynowych i produkcyjnych wynosiła 8,54 miliona m2, z 

czego 7,89 miliona m2 (92%) było zlokalizowane w pięciu 

kluczowych regionach: Warszawa, Górny Śląsk, Poznań, Polska 

Centralna i Wrocław. Pozostała powierzchnia znajduje się w 

regionach o mniejszym, lokalnym znaczeniu. 

 

Obserwujemy natomiast znaczne ożywienie zarówno najemców 

jak i deweloperów w regionach, które do tej pory postrzegane 

były jako marginalne. Nowe obiekty powstają lub są planowane w 

Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie, Toruniu i innych mniej 

oczywistych lokalizacjach. 

 

Mapa regionów magazynowych w Polsce 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



12  On Point • Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w 2014 r. 

 

Warszawa 

Znaczący spadek dostępnej powierzchni w 

strefie Warszawa Miasto oraz rejonie Błonia. 

Niedobór większych powierzchni na wynajem 

dostępnych od zaraz.   

W regionie warszawskim wyróżnia się dwie strefy: Warszawa 

Miasto oraz Okolice Warszawy. Podział ten wynika 

z odmiennego charakteru magazynów zlokalizowanych wewnątrz 

miasta i tych poza nim pod względem podaży, czynszów oraz 

dostępności powierzchni. Rejon w granicach miasta odznacza 

się dostępnością przede wszystkim małych modułów 

biznesowych zlokalizowanych w miejskich parkach logistycznych. 

Z drugiej strony, Okolice Warszawy charakteryzują się większymi 

obiektami (powyżej 50 000 m2), które bardziej odpowiadają 

potrzebom operatorów logistycznych oraz sieci handlowych 

działających na poziomie krajowym i regionalnym.    

Budowa nowczesnej infrastruktury drogowej znacząco wpływa na 

strefę Okolic Warszawy. Otwarcie autostrady A2 w 2012 r. 

przesunęło środek cięzkości strefy z Błonia na Pruszków oraz 

Ożarów. W nawiązaniu do nowo budowanych dróg w rejonie, 

spodziewamy się wzrostu znaczenia nowych lokalizacji w okolicy 

w stosunku do wspomnianych najlepszych lokalizacji strefy.  

Rok 2014 był bardzo udany dla obu stref warszawskich pod 

względem popytu netto. Nowe transakcje oraz ekspansje 

najemców w strefie Warszawa Miasto wyniosły 77 000 m2, jest to 

wynik trzykrotnie wyższy od 2013 r. W strefie odnowiono także 

umowy na 11 000  m2. W Okolicach Warszawy popyt netto 

osiągnął 339 000 m2, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu 

do 196 000 m2 z roku poprzedniego. Co więcej, wliczając 

rekordowy wolumen odnowień na 257 000 m2, popyt brutto w 

strefie osiągnął najwyższy historycznie wynik 597 000 m2.  

Poziom pustostanów spadł w obu strefach, aczkolwiek w strefie 

Warszawa Miasto był bardziej znaczący (14,6% w porównaniu do 

22,3% na koniec 2013 r.) W Okolicach Warszawy obniżył się 

z 12,5% do 10,2%.  

Powierzchnia dostepna w rejonie Błonia, które historycznie 

zmagało się z wysokim współczynnikiem pustostanów, została w 

znacznym stopni wchłonięta i obecnie kształtuje się na poziomie 

64 000 m2 (w porównaniu do 108 000 m2 na koniec 2013 r.) 

Jedynym dużym modułem dostępnym w tej podstrefie jest 

14 000 m2. W całej strefie Okolic Warszawy jedynie Prologis Park 

Teresin oferuje moduł o powierzchni 20 000 m2.    

Aktywnośc deweloperska pozostała na niskim poziomie, 

w 2014 r. oddano do użytku 46 000 m2 w obu strefach 

warszawskich. Wolumen obiektów w budowie jest zdecydowanie 

wyższy, wynosi 98 000 m2. Jednak jedynie 21 000 m2 jest 

realizowane spekulacyjnie.   

Czynsze bazowe pozostały stabilne i wynoszą od 2,7 do 3,6 

€/m2/miesiąc poza Warszawą oraz od 4,1 do 5,5 €/m2/miesiąc 

wewnątrz miasta. Czynsze efetywne wynoszą od 2,1 do 2,8 

€/m2/miesiąc w Okolicach Warszawy oraz od 3,5 do 4,8 

€/m2/miesiąc w Warszawie Miasto. W 2015 r. czysze pozostaną 

stabilne poza mało prawdopodobnym przypadkiem znacznego 

spadku pustostanów.  

 Warszawa Miasto 
Okolice  

Warszawy 

Podaż (m2) 596 000  2 079 000 

Popyt brutto  
2014 (m2) 88 000 597 000 

Popyt netto  
2014 (m2) 77 000 339 000 

Wskźnik 
pustostanów 14,6% 10,2% 

Czynsz bazowy  
(€/ m2/ miesiąc) 4,1 – 5,5 2,7 – 3,6 

Czynsz 
efektywny (€/ 
m2/ miesiąc) 

3,5 – 4,8 2,1 – 2,8 

Główne 
transakcje 
najmu  

DPD – 7 000 m2 

Distribution Park 

Annopol 

 

ID Logistics – 46 000 m2 

Point Park Mszczonów 
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Górny Śląsk 

Nowe inwestycje produkcyjne oraz wysoka 

aktywność budowlana kształtują strefę. Dobre 

perpektywy dla rynku na 2015 rok. 

Górny Śląsk, przemysłowe serce Polski, spełnia wszystkie 

kryteria określające wiodący ośrodek produkcyjno-magazynowy. 

Znakomita oraz dalej modernizowana infrastruktura drogowa 

wykształciła atrakcyjne lokalizacje magazynowe oraz 

produkcyjne. Rejon Górnego Śląska odznacza się najwyższą 

gęstością zaludnienia w Polsce oraz sąsiaduje ze znaczącymi 

aglomeracjami Krakowa oraz czeskiej Ostrawy, co sprawia że 

jest to jeden z najpopularniejszych logistycznie regionów Polski. 

W konsekwencji wieloletnich tradycji przmysłowych Śląska, 

jednym z kluczowych atutów strefy jest dostęp do 

wykwalifikowanej siły roboczej, co stanowi istotny czynnik dla 

firm poszukujących nowych lokalizacji dla inwestycji. Co więcej, 

lokalizacja Górnego Śląska w centrum Europy Środkowo-

Wschodniej jest niezwykle korzystna dla firm działających na tym 

rynku. 

W 2014 r. zainteresowanie rynkiem magazynowym Górnego 

Śląska znacząco wzrosło, zarówno ze strony firm produkcyjnych 

jak i logistycznych. Popyt netto wyniósł 172 000 m2, był to 

rezultat istotnie wyższy w porównaniu do 2013 roku 

(123 000 m2). Podobnie jak w latach poprzednich, renegocjacje 

umów były na wysokim poziomie - 148 000 m2. Łącznie popyt 

brutto wyniósł 319 000 m2, najlepszy wynik od 2010 r. 

Aktywność deweloperska w regionie również wzrosła, w 2014 

roku oddano do użytku 91 000 m2 powierzchni. Do największych, 

nowych obiektów na Górnym Śląsku należały m.in. MLP Bieruń 

oraz Goodman Sosnowiec Logistics Centre.    

Co więcej, kolejne 128 000 m2 powierzchni pozostaje w różnych 

fazach realizacji na terenie strefy na koniec 2014 r. Największe 

projekty w budowie to obiekt typu BTS dla GE w Bielsku-Białej 

realizowany przez Panatonni (45 000 m2) oraz Panattoni Park 

Sosnowiec (43 000 m2). 

Trwające modernizacje systemu drogowego zdecydowanie 

wpłyną na atrakcyjność strefy w przyszłości. Najważniejszą 

inwestycją drogową ukończończoną w 2014 r. była droga DTŚ, 

która obecnie łączy się z autostradą A1.  

Pomimo wysokiego popytu współczynnik pustostanów pozostał 

stabilny. Na koniec 2014 r. wyniósł on 11,1%, co przekłada się 

na 172 000 m2 powierzchni magazynowej dostepnej od zaraz. Co 

więcej, 39 000 m2, około 30,4% powierzchni w budowie, 

realizowane jest spekulacyjnie. Fakt ten może wpłynąć na 

krótkoterminowy wzrost poziomu powierzchni niewynajętej, 

aczolwiek w długim okresie wysoki popyt powinien spowodować 

absorbcję nowej powierzchni przez rynek. 

Zarówno czynsze bazowe jak i efektywne pozostały stabilne na 

Górnym Ślasku w 2014 r. Jednak w niektórych lokalizacjach, jak 

Gliwice, które znajdują się na przecięciu autostrad A1 oraz A4, 

są wyższe niż w lokalizacjach położonych na wschodzie regionu. 

Czynsze bazowe w regionie kształtują się na poziomie od 3,0 do 

3,7 €/m2/miesiąc, natomiast efektywne od 2,4 do 3,3 

€/m2/miesiąc . 

 
Górny Śląsk 

Podaż (m2) 1 545 000 

Popyt brutto 2014 (m2) 319 000 

Popyt netto 2014 (m2) 172 000 

Wskaźnik pustostanów  11,1% 

Czynsz bazowy  
(€/ m2/ miesiąc) 

3,0 – 3,7 

Czynsz efektywny 
(€/ m2/ miesiąc) 

2,4 – 3,3 

Główne transakcje najmu 

Carrefour – 46 000 m2 
Distribution Park Będzin 

 
GE – 45 000 m2 

BTS Panattoni Bielsko-Biała 
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Poznań 

Kolejny rok odznaczający się wysokim 

poziomem popytu doprowadził do absorpcji 

większości dostępnej powierzchni. 

Po kilku latach spowolnienia, rynek magazynowy w Poznaniu 

wrócił na ścieżkę szybkiego rozwoju w 2013 r. Spowodowane to 

było wejściem na rynek dużych najemców, takich jak Amazon 

czy ITM. Pomimo nieznacznie niższego popytu niż w roku 

poprzednim, Poznań utrzymał pozycję jako drugi 

najpopularniejszy rynek po strefie Okolic Warszawy.  

Do największych atutów Poznania należą lokalizacja między 

Warszawą oraz granicą niemiecką, silny sektor motoryzacyjny, 

wykwalifikowana siła robocza oraz nienaganna infrastruktura 

drogowa. Co więcej, aglomeracja Poznania jest jedną z 

największych w Polsce, ponad 0,8 milliona mieszkańców. 

Stanowi ona także ważny oraz zamożny rynek konsumecki. 

Najważniejszym wydarzeniem, które ukształtowało rynek 

magazynowy w 2014 r. było ogłoszenie przez Volkswagen 

budowy nowej fabryki we Wrześni, 40 km od Poznania. Mimo że 

jest jeszcze zbyt wcześnia aby powiedzieć, że ta inwestycja 

będzie impulsem do jeszcze szybszego rozwoju regionu, 

uważamy że nowa fabryka stanie się motorem wzrostu dzięki 

nowym dostawcom, co z kolei doprowadzi do zwiększonego 

popytu na magazyny w najbliższym czasie.    

W 2014 r. podpisano nowe umowy oraz ekspansje na 

272 000 m2 oraz odnowienia na 76 000 m2. W konsekwencji 

popyt brutto wyniósł 348 000 m2, co stanowi spadek 

w porównaniu do 445 000 m2 w roku poprzednim.    

Podaż magazynowa w Poznaniu znacząco wzrosła w 2014 r., 

o 268 000 m2. Obiekt typu BTS dla Amazona stanowił istotną 

część tej powierzchni, aczkolwiek zdecydowana większość 

deweloperów rozbudowywała swoją obiekty. Jedynie we 

Wrocławiu oddano do użytku więcej powierzchni magazynowej. 

Wysoki poziom popytu spowodował dalszy spadek dostępnej 

powierzchni magazynowej, z 4,4% na koniec 2013 r. do zaledwie 

2,5% w IV kw. 2014 r. Taki poziom pustostanów przekłada się na 

32 000 m2 dostepnej powierzchni na wynajem. Poza jednym 

parkiem, Poznań odznacza się niedoborem dużych modułów.  

Rezultatem tego niedoboru było rozpoczęcie projektów 

spekulacyjnych. Na koniec roku spekulacyjna powierzchnia w 

budowie wyniosła 44 000 m2, 22,1% całkowitej powierzchni w 

realizacji. 

Co ciekawe, pomimo silnego popytu oraz spadku wakatu, 

czynsze w Poznaniu obniżyły się. Wpłynęła na to konkurencja 

pomiędzy właścicielami nieruchomości w pozyskiwaniu dużych 

najemców oraz chęć pełnego wynajęcia obiektów.  

Spadek dotyczył zarówno czynszów bazowych jak i efektywnych. 

Czynsze bazowe obnizyły się z  3,3-3,8 na 2,9-3,5 €/m2/miesiąc, 

natomiast efektywne z 2,5-3,15 na 2,15-3,0 €/m2/miesiąc. 

Poznań 

Podaż (m2) 1 267 000 

Popyt brutto 2014 (m2) 348 000 

Popyt netto 2014 (m2) 272 000 

Poziom pustostanów 2,5% 

Czynsz bazowy  
(€ / m2 / miesiąc) 

2,9 – 3,5 

Czynsz efektywny  
(€ / m2 / miesiąc) 

2,15 – 3,0 

Główne transakcje najmu 
Czerwona Torebka                

54 000 m2 
MLP Poznań Zachód 

 
 

Polomarket – 40 000 m2                          
Goodman BTS Konin 

 
 

Polomarket – 40 000 m2                          
Goodman BTS Konin 
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Polska Centralna 

Stabilny rozwój centralnego rynku Polski. 

Poziom pustostanów oraz stawki czynszów 

pozostają stabilne.

Polska Centralna, ze względu na wyjątkową lokalizację, jest 

regionem najczęściej wybieranym przez sieci handlowe oraz 

operatorów logistycznych działających na rynku krajowym. Stale 

rozwijająca się infrastruktura drogowa wyznaczyła najważniejsze 

lokalizacje magazynowe jak Stryków czy Piotrków Trybunalski. 

Co więcej, aglomeracja Łodzi, o populacji sięgającej prawie 

1 miliona, jest kluczowym rynkiem magazynowym dla firm 

prowadzących działalość w mieście. 

Od początku istnienia rynku nowoczesnej powierzchni 

magazynowej w Polsce najważniejszą lokalizacją logistyczną był 

rejon Piotrkowa Trybunalskiego, w pobliżu którego znajdowało 

się wówczas najważniejsze skrzyżowanie drogowe w Polsce. 

Wraz z rozbudową infrastruktury drogowej w rejonie, 

w szczególności realizacją autosrad A1 oraz A2, środek 

ciężkości został przesunięty w rejon Strykowa. W wyniku tej 

zmiany w Piotrkowie Trybunalskim znacząco wzrósł poziom 

pustostanów. Dodatkowym czynnikiem który negatywnie wpłynął 

na kondycję rynku był kryzys ekonomiczny w 2008 roku. 

Pomimo, że od tego czasu można dostrzec oznaki ożywienia 

w regionie, wolumen dostępnej powierzchni pozostaje wysoki. 

W 2014 r. wolumen nowych umów oraz ekspansji wyniósł 

140 000 m2, co stanowi nieznaczy (o 1 000 m2) wzrost 

w porównaniu do 2013 r. Popyt wynikający z renegocjacji umów 

zanotował znaczący spadek ze 104 000 m2 w 2013 r. do 

40 000 m2 w 2014 roku. 

W 2014 r. oddano do użytku 138 000 m2 powierzchni 

magazynowej w Polsce Centralnej. Do naważniejszych projektów 

zakończonych w tym okresie należą obiekty typu BTS dla 

Castoramy (50 000 m2), K-Flex (16 000 m2) oraz Kellogg’s 

(13 000 m2).  

Wskaźnik pustostanów pozostał stabilny w porównaniu do końca 

2013 r. na poziomie 15,8%, częściowo w konsekwencji niższego 

popytu w 2014 r. Warto podkreślić, że krótkoterminowe umowy 

najmu nie zostały uwzględnione w statystykach, co oznacza że 

faktyczny wolumen powierzchni niewynajętej w regionie może 

być niższy.  

Piotrków Trybunalski odznacza się najwyższym współczynnikiem 

pustostanów, obecnie do wynajęcia od zaraz w rejonie pozostaje 

108 000 m2 magazynów. Co ciekawe, w Strykowie dostępne jest 

znacznie więcej powierzchni niż w roku poprzednim (39 000 m2 

w porównaniu do 16 000 m2 na koniec 2013 r.). Łódź oferuje 

31 000 m2 powierzchni, co przekłada się na 8,8% podaży 

w mieście.  

Czynsze bazowe oraz efektywne, podobnie jak wskaźnik 

pustostanów, pozostały stabilne na przestrzeni roku. Czynsze 

bazowe Łodzi kształtują się od 3,4 do 4,3 €/m2/miesiąc, 

natomiast w całym regionie od 2,6 do 3,3 €/m2/miesiąc, 

w zależności od konkretnej lokalizacji.   

 Łódź Region  

Podaż (m2) 353 000 886 000 

Popyt brutto 
2014 (m2) 72 000 108 000 

Popyt netto 
2014 (m2) 68 000 72 000 

Wskaźnik 
pustostanów 8,8% 18,6% 

Czynsz bazowy  
(€/ m2/ miesiąc) 3,4 – 4,3 2,75 – 3,7 

Czynsz 
efektywny (€/ 
m2/ miesiąc) 

2,6 – 3,3 2,1 – 2,8 

Główne 
transakcje 
najmu 

Bosh 

11 000 m2 

Panattoni Park Łódź 

East 

Carrefour -            

21 000 m2  

Prologis Park Piotrków   
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Wrocław 

Ponad 1 mln m2 powierzchni wprowadziło 

Wrocław do ligi największych rynków w 

Polsce.  

Dynamiczny rozwój rynku wrocławskiego obserwujemy od 

zaledwie kilku lat. Wejścia nowych, dużych najemców 

spowodowały podwojenie podaży powierzchni magazynowej 

w rejonie w stosunku do 2009 r. Obecnie we Wrocławiu znajduje 

się 1,16 mln m2 powierzchni magazynowej klasy A. 

W konsekwecji Wrocław jest piątym największym rynkiem 

magazynowym w Polsce.  

Dogodna lokalizacja w południowo-zachodniej części Polski, 

w niewielkiej odległości od zarówno niemieckiej jak i czeskiej 

granicy jest jednym z kluczowych atutów tego regionu, 

pozwalającym na dystrubucję w rejonie Europy Środkowo-

Wschodniej. W połączeniu z rozwijaną infrastrukturą drogową, 

w szczególności autostradami A4, A8 oraz drogą ekspresową 

S8, popyt na powierzchnie magazynowe w regionie znacząco 

wzrósł. Co więcej, Wrocław zapewnia dostęp do 

wykwalifikowanej, a zarazem efektywnej kosztowo, 

w porównaniu do innych dużych miast jak Poznań, siły roboczej. 

Dodatkowo, według licznych badań jakość życia we Wrocławiu 

prezentuje się na wysokim poziomie. Rezultatem wszystkich 

atutów Wrocławia jest pozycjonowanie miasta jako rozwijającego 

się centrum produkcyjno-magazynowego.   

Wyróznia się dwie najważniejsze strefy magazynowo-

przemysłowe we Wrocławiu. Pierwszą jest rejon autostrady A4, 

w okolicach Bielan oraz Kątów Wrocławskich, natomiast kolejną 

północna strefa miasta, dzielnica Psie Pole. Pozostałe 

nieruchomości są zlokalizowane na terenie miasta.  

W 2014 r. wolumen nowych transakcji oraz ekspansji wyniósł 

184 000 m2, jest to znaczący spadek w porównaniu do roku 

poprzedniego, kiedy za sprawą dwóch transakcji Amazon popyt 

netto wyniósł 366 000 m2. W roku 2014 odnowienia stanowiły 

81 000 m2, natomiast łączny popyt brutto 265 000 m2. Trzema 

największymi transakcjami było Goedis (22 000 m2), Hi Logistics 

(21 000 m2) oraz Gestamp (20 000 m2). 

Wskaźnik pustostanów zanotował znaczący spadek w 2014 r. 

Obecnie, Wrocław oferuje 67 000 m2 powierzchni na wynajem, 

5,7% podaży w mieście (w porównaniu do 11,7% na koniec 

2013 r.). Dostępna powierzchnia znajduje się w ośmiu parkach 

co wskazuje na niedobór dużych modułów. Wśród wszystkich 

regionów jedynie w Poznaniu jest mniej powierzchni 

niewynajetej.  

Rezultatem niewielkiego wolumenu dostępnej powierzchni jest 

otwarcie rynku na projekty spekulacyjne. Obecnie 10 000 m2 jest 

realizowane w ramach Goodman Wrocław IV Logistics Center.   

Stawki czynszowe w parkach magazynowych zanotowały 

nieznaczy spadek na przestrzeni roku. Czynsze bazowe obniżyły 

się z 3-3,8 na 3-3,6 €/m2/miesiąc, natomiast czynsze efektywne z 

2,6-3,1 na 2,5-3,1 €/m2/miesiąc.  

Presje zniżkowe odnotował także segment małych modółów 

biznesowych gdzie czynsze bazowe kształtują się od 3,5 do 4 

€/m2/miesiąc, a efektywne od 3,3 do 3,8 €/m2/miesiąc.

Wrocław 

Podaż (m2) 1 162 000 

Popyt brutto 2014 (m2) 265 000 

Popyt netto 2014 (m2) 184 000 

Wskaźnik pustostanów 5,7% 

Czynsz bazowy  
(€/ m2/ miesiąc) 

3,0 – 3,6 

Czynsz efektywny  
(€/ m2/ miesiąc) 

2,5 – 3,1 

Główne transakcje najmu 
Geodis – 22 000 m2 

Distribution Park Wrocław 
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Polska Północna 

Silny popyt oraz wysoka aktywność 

budowlana dobrym prognostykiem rozwoju. 

Region Polski Północnej to dwa odległe od siebie rynki 

Trójmiasta i Szczecina. Oba są relatywnie młode: pierwsze 

budynki klasy A powstały dopiero w 2007 r. w przypadku 

Trójmiasta i w 2008 w przypadku Szczecina. Oba regiony dzielą 

także kilka wspólnych cech jak np. peryferyjna lokalizacja na 

mapie Polski, bliskość portów morskich i dużych aglomeracji 

miejskich.  

Głównym czynnkiem rozwoju rynku w Trójmieście jest sama 

aglomeracja, której liczba ludności przekracza million 

mieszkańców i która należy do największych ośrodków w Polsce. 

Naturalną konsekwencją jest zatem zainteresowanie tym rynkiem 

ze strony sieci handlowych oraz operatorów logistycznych, którzy 

potrzebują powierzchni magazynowych. Poza stocznią i rafinerią, 

które nie należą jednak do typowych najemców obiektów 

logistycznych, region ten nie posiada dużego przemysłu, który 

mógłby stymulować popyt na tego typu nieruchomości. 

Czynnikiem, który mógłby wpłynąć na popyt są natomiast 

rosnące przeładunki w trójmiejskich portach, m.in. w terminalach 

kontenerowych DCT, BCT i GCT.  

Lokalizacja Szczecina na północnym zachodzie kraju, a zatem w 

pobliżu rynków niemieckiego i skandynawskiego to potencjalny 

czynnik rozwoju tego rynku. Niższe koszty działalności, tańsza 

siła robocza oraz dobrze rozwinięta infrastruktrua drogowa i 

połączenia promowe z Europą Zachodnią i Północną to główne 

elementy brane pod uwagę przez zagraniczne firmy inwestujące 

w Szczecinie.  

W 2014 r. w Trójmieście zarejestrowano nowy popyt o wysokości 

80 000 m2. Należy jednak stwierdzić, że duża jego część 

pochodziła od najemców relokujących swoją działalność, a nie od 

nowych firm wchodzących do regionu. Wraz z odnowionymi 

umowami, które zawarto na 47 000 m2, całkowity popyt w 

Trójmieście wyniósł 127 000 m2, czyli powyżej zeszłorocznego 

poziomu 87 000 m2.  

Zwiększony popyt odnotowano także w Szczecinie, gdzie 

wynajęto łącznie 45 000 m2, wobec 27 000 m2 w 2013 r. 

Oba regiony charakteryzowały się w 2014 r. znaczącym 

wzrostem aktywności budowlanej. W Trójmieście oddano do 

użytku 52 000 m2 nowej podaży, a w Szczecinie rynek 

powiększył się o 19 000 m2. Aktywność pozostaje wysoka, jeśli 

uwzględni się obecną wielkość obu rynków. Pod koniec 2014 r. w 

Trójmieście w budowie było 66 000 m2 (z czego 14 000 m2 to 

powierzchnia spekulacyjna), a w Szczecinie 42 000 m2          

(27 000 m2 spekulacyjnie).  

Obecnie dla najemców w Trójmieście dostępne jest 35 000 m2, 

co stanowi 14,3% istniejącej podaży. Obiekty w Szczecinie są w 

pełni wynajęte, sprawiając, że najemcy powinni skupić się na 

powstających obecnie obiektach spekulacyjnych. 

W 2014 r. czynsze bazowe w Trójmieście spadły z 3,2-3,7 do 

3,0-3,5€/ m2/ miesiąc. Presję na obniżkę odnotowano także w 

Szczecinie, gdzie stawki zmniejszyły się z 3,1-3,75 do              

3,0-3,75 €/ m2/ miesiąc. Czynsze efektywne wynoszą obecnie 

2,5-2,9 €/ m2/ miesiąc w Trójmieście i 2,7-3,4€/ m2/ miesiąc w 

Szczecinie. 

 Trójmiasto Szczecin 

Podaż (m2) 241 000 73 000 

Popyt brutto  
2014 (m2) 127 000 45 000 

Popyt netto  
2014 (m2) 80 000 45 000 

Wskźnik 
pustostanów 14,3% 0% 

Czynsz bazowy  
(€/ m2/ miesiąc) 3,0 – 3,5 3,0 – 3,75 

Czynsz 
efektywny (€/ 
m2/ miesiąc) 

2,5 – 2,9 2,7 – 3,4 

Główne 
transakcje 
najmu  

Eurocash  

 25 000 m2 

Pomorskie Centrum 

Logistyczne 

Prime Cargo                     

11 200 m2                    

Prologis Park Szczecin 
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Kraków 

Stosunkowo wyższy popyt w 2014. Stopniowy 

wzrost podaży w nowych lokalizacjach. 

Spośród głównych aglomeracji w Polsce, Kraków pozostaje 

najmniej rozwiniętym rynkiem nowoczesnych powierzchni 

magazynowych. Istniejaca podaż wynosi obecnie tylko            

111 000 m2 i charakteryzuje się niewielką dynamiką rozwoju.  

Stosunkowo niewielki stopień rozwoju tego rynku można 

wytłumaczyć niedoborem odpowiednich terenów inwestycyjnych. 

Ukształtowanie powierzchni wokół miasta jest silnie pofałdowane, 

co sprawia, że inwestycje przemysłowe są dużym wyzwaniem. 

Niewielka podaż gruntów przekłada się na wyższe stawki najmu, 

co negatywnie wpływa na popyt. Należy także pamiętać, że 

aglomeracja Krakowa jest dostępna w czasie krótszym niż 

godzinę z Górnego Śląska, a tamtejszy rynek magazynowy 

charakteryzuje się znaczną ilością nowoczesnej i stosunkowo 

taniej powierzchni, co jest silną przeszkodą rozwoju rynku w 

Krakowie.  

Z tego powodu Kraków pozostaje rynkiem o jedynie lokalnym 

znaczeniu, z popytem pochodzącym głównie od lokalnych firm, 

które decydują się na podwyższenie standardu swoich obiektów, 

a także od operatorów logistycznych, którzy prowadzą 

działalność w aglomeracji. Przedmiotem najmu są głównie małe 

moduły, których średnia wielkość w ostatnich 5 latach oscylowała 

wokół 3 800 m2 (wobec średniej dla Polski wynoszącej 6 300 m2).  

W 2014 r. popyt w Krakowie był relatywnie wysoki i wynosił 

35 000 m2, co oznaczało znaczny wzrost wobec 6 000 m2 

(popytu netto) i 13 000 m2 (popytu brutto) w roku ubiegłym. 

W ciągu roku podaż na rynku zwiększyła się o skromne        

12 000 m2, w całości dostarczona w ramach Goodman Kraków 

Airport Logistics Center w Modlniczce. Inne regiony, które 

wykazują potencjał rozwoju to okolice ul. Rybitwy, które zyskają 

po ukończeniu kolejnego odcinka drogki ekspresowej S7, a także 

Skawina, która w ostatnim czasie zyskała obwodnicę.  

Pod koniec 2014 r. powierzchnia w budowie w Krakowie wynosiła 

24 000 m2 i realiowana była w dwóch projektach: 7R Logistics 

Park Kraków (12 500 m2) i Goodman Kraków Airport Logistics 

Centre (11,500 m2 – powierzchnia w całości spekulacyjna).  

Niewielka podaż na rynku oraz relatywnie wysoki poziom popytu 

w 2014 r. skutkowały wynajęciem całej istniejącej powierzchni na 

rynku pozostawiając najemców bez żadnej opcji najmu. Jednak, 

jak już wspomniano, firma Goodman realizuje obecnie projekt 

spekulacyjny, którego oddanie do użytku planowane jest na 

pierwszą połowę 2014 r.  

Czynsze bazowe w obiektach w Krakowie są stabilne i należą do 

najwyższych w kraju. Obecnie wynoszą one od 4 do 4,8 €/ m2/ 

miesiąc. Czynsze efektywne mieszczą się w zakresie od 3,3 do 4 

€/ m2/ miesiąc, a wiec znacznie więcej niż na Górnym Śląsku.  

Kraków 

Podaż (m2) 111 000 

Popyt brutto  
2014 (m2) 

35 000 

Popyt netto  
2014 (m2) 

35 000 

Wskźnik pustostanów 0,0% 

Czynsz bazowy  
(€/ m2/ miesiąc) 

4,0-4,8 

Czynsz efektywny (€/ m2/ 
miesiąc) 

3,3-4,0 

Główne transakcje najmu  

 
 
 

7R Solution – 13 000 m2  
7R Logistic Park Kraków 
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Polska Wschodnia  

Rozwój infrastruktury drogowej przyciąga 

uwagę deweloperów, którzy testują 

możliwości rozwoju na wschodzie kraju.  

Dostęp do nowoczesnej sieci dróg jest jednym z warunków 

koniecznych rozwoju rynku powierzchni magazynowych i 

logistycznych. Jedynie wówczas gdy taka infrastruktura staje się 

dostępna, obiekty oferujące takie powierzchnie mogą 

przyciągnąć dużych najemców z sektora logistycznego. Warunek 

ten został niedawno spełniony w przypadku dwóch miast 

znajdujących się we wschodniej części kraju – Rzeszowa i 

Lublina. Drugim czynnikiem, który może wpłynąć na popyt na 

powierzchnie w tym regionie jest dokonana już zmiana 

przyznawania pomocy regionalnej, która dotyczy Specjalnych 

Stref Ekonomicznych. Dzięki niej, ograniczona została skala tej 

pomocy w regionach zachodnich, co relatywnie zwiększyło 

atrakcyjność stref położonych na Wschodzie. Z tego powodu w 

najbliższym okresie spodziewamy się zwiększonego 

zainteresowania obiektami magazynowo-przemysłowymi we 

Wschodniej Polsce.  

Dzięki oddaniu do użytku brakującego odcinka autostrady A4, 

Rzeszów zystkał bezpośrednie połączenie z Krakowem, Górnym 

Śląskiem, Wrocławiem, i dalej – z Niemcami. Miasto jest 

rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym, który posiada swoją 

unikalną niszę – przemysł lotniczy. Firmy działające w tej branży 

w województwie podkarpackim skupione w klastrze „Dolina 

Lotnicza” ściśle współpracują z lokalnymi ośrodkami 

akademickimi, np. z Politechniką Rzeszowską.  

Zwiększona dostępność Rzeszowa została doceniona przez 

deweloperów magazynowych, mianowicie firmę Panattoni, która 

ogłosiła plany budowy pierwszego w regionie parku 

magazynowego. Powstanie on w pobliżu lotniska w Jasionce i 

będzie sprawdzianem możliwości lokalnego rynku.  

Poza dużymi operatorami logistycznymi, którzy mogą szukać 

możliwości rozwoju w tym regionie, spodziewamy się, że popyt 

pochodzić będzie także od lokalnych firm, które będą chciały 

przenieść swoją działalność do nowoczesnych budynków            

klasy A. Opcja ta była dotychczas niedostępna dla tych 

przedsiębiorstw. 

Ogłoszenie planów budowy pierwszych obiektów magazynowych 

w Lublinie zbiegła się ze zbliżającym się końcem budowy 

obwodnicy ekspresowej Lublina. Oprócz samej obwodnicy, 

niedawno udostępniono także fragment drogi ekspresowej S17. 

Dzięki kolejnym etapom, budowa których planowana jest w 

najbliższych latach, Lublin zyska pełne ekspresowe połączenie z 

Warszawą.  

Pierwszym graczem rynkowym, który zdecydował się na 

inwestycję w Lublinie była firma MLP, która buduje obecnie 

obiekt o powierzcni 10 000 m2, który w całości został wynajęty 

firmie ABM. Istnieje jednak potencjał do dalszej rozbudowy, 

ponieważ działka MLP jest w stanie pomieścić dodatkowe     

45 000 m2 powierzchni magazynowej. 

Kolejnym deweloperem testującym Lublin jest firma Goodman, 

która jest w trakcie budowy projektu we wschodniej części 

miasta. Budynek został wynajęty przez firmę Stock, która 

pochodzi z Lublina.  

Oba obiekty (firm MLP i Goodman) są zlokalizowane w pobiżu 

nowej obwodnicy Lublina oraz istniejącej strefy przemysłowej. 

Podobnie jak w przypadku Rzeszowa, spodziewamy się, że gros 

popytu na magazyny w Lublinie pochodzić będzie od lokalnych 

firm, chociaż zainteresowanie tym rynkiem ze strony dużych 

operatorów logistycznych działających na terenie całego kraju 

jest równie prawdopodone.  
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Podsumowanie i prognoza na 2015 

Wskazany jest ostrożny optymizm co do wyników w 2015 r. 

Trudno będzie jednak o nowe rekordy.  

Według prognoz, dynamika wrostu PKB w dwóch kolejnych latach 

ma wynosić ok. 3,3%, co ma szansę przełożyć się na wysokie 

wyniki popytu na powierzchnie  magazynowe. Warto zauważyć, że 

rekordowy popyt brutto w 2014 r. nie był zasługą niewielkiej liczby 

dużych umów (jak miało to miejsce w 2013 r.), a raczej 

organicznego wzrostu rynku oraz naturalnej rotacji najemców. 

Co ważne, znaczna ilość nowej powierzchni, która trafiła na rynek w 

2014 r. nie skutkowała podniesieniem wskaźnika pustostanów, co 

wskazuje na równowagę między popytem a podażą. Sugeruje to 

także dalszą stablilność rynkową, chociaż w 2015 r. w niektórych 

regionach w większym stopniu widoczne staną się luki podażowe, 

co będzie skutkować zwiększoną presją na podwyżkę stawek 

czynszowych.  

Jednym z ważniejszych symptomów dobrych nastrojów na rynku 

jest wzrost liczby projektów realizowanych na zasadach 

spekulacyjnych, w szczególności gdy powstają one w regionach, 

które nie charakteryzują się niską dostępnością powierzchni. 

Kolejnym trendem zaobserwowanym w 2014 r. jest powstawanie 

nowych lokalizacji magazynowych w mniejszych miastach, w 

szczególności we wschodniej części kraju. Rok 2015 pokaże, czy 

region ten jest gotowy na przyjęcie tych inwestycji.  

IV 2014 r. Warszawa 
Górny 

Śląsk 
Poznań 

Polska 

Centralna 
Wrocław 

Polska 

Północna 
Kraków Polska 

Podaż (m²) 2 675 000 1 545 000 1 267 000 1 239 000 1 162 000 241 000 111 000 8 541 000 

Podaż (zmiana r-d-r) +1,8% +7,9% +23,9% +21,4% +48,9% +35,3% +11,6% +14,7% 

Popyt netto w 2014 r (m²) 416 000 172 000 272 000 140 000 184 000 80 000 35 000 1 403 000 

Popyt netto (zmiana r-d-r) +86,8% +40,1% -16,1% +0,6% -49,8% +25,6% +508,6% +7,5% 

Wskaźnik pustostanów         

IV kw. 2014 r. 
11.2% 11.1% 2.5% 15.8% 5.7% 8.9% 0.0% 9.8% 

Wskaźnik pustostanów  

(zmiana r-d-r) 
-340bps +180bps -190bps +00bps -600bps +210bps -400bps -160bps 

Nowa powierzchnia             

w 2014  r. (m²)  
46 000 90 000 268 000 138 000 355 000 76 000 12 000 1 019 000 

Nowa powierzchnia  

(zmiana r-d-r) 
-40,8% +77,7% +4 373,3% +487,6% +204,0% +192,3% +238,2% +234,1% 

Powierzchnia w budowie  

w IV kw. 2014 r.(m2)  
98 000 128 000 199 000 46 000 29 000 109 000 24 000 687 000 

Czynsz bazowy 

(EUR/m²/miesiąc) 

4,10-5,50 (*) 

2,70-3,60 
3,00-3,70 2,9-3,50 

3,40-4,30 (*) 

 2,60-3,40 

3,50-4,00(*) 

3,00-3,60 

3,0-3,5(**) 

3,0-3,75(***) 
4,00-4,80  

Czynsz bazowy  

(zmiana zakresu r-d-r) 

0% (*) 

0% 
0% -9,9% 

0% (*) 

       -0% 

-2,6% 

-2,9% 

-5,8%(**) 

-1,5% 
0%  

(*) Innercity rents or Small Business Units ;(**)  rents  Tri-city (***) rents Szczecin 

Source: JLL, warehousefinder.pl Q4 2014 
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Transakcje 
Największe transakcje najmu w 2014 r. 

Kwartał Region Park Powierzcnia (m2) Najemca 

IV Poznań MLP Poznań Zachód 54 000 Czerwona Torebka 

IV Okolice Warszawy PointPark Mszczonów 46 000 ID Logistics 

III Górny Śląsk BTS Bielsko-Biała 45 000 GE 

IV Okolice Warszawy MLP Pruszków II 42 000 Merlin.pl 

I Poznań Goodman BTS Polomarket Konin 40 000 Polomarket 

IV 
Okolice Warszawy 

MLP Teresin 
38 000 Piotr i Paweł 

IV Lublin Goodman Lublin 34 000 Stock 

IV Poznań MLP Poznań Zachód 26 000 Małpka Express 

     

Źródło: JLL, magazyny.pl IV kw. 2014 r. 

 

Największe odnowione umowy w 2014 r. 

Kwartał Region Park Powierzcnia (m2) Najemca 

I Górny Śląsk Distribution Park Będzin 46 000 Carrefour 

II Okolice Warszawy Prologis Park Sochaczew 38 000 P&G 

II Okolice Warszawy ProLogis Park Teresin  33 000 Viva Group 

IV Polska Centralna Prologis Park Piotrków 21 000 Carrefour 

IV Okolice Warszawy Prologis Park Błonie II 20 000 L’Oreal 

II Okolice Warszawy Prologis Park Błonie II 18 000 Eurocash  

IV Wrocław Prologis Park Wrocław 18 000 Carlsberg 

I Górny Śląsk ProLogis Park Chorzów 17 000 ArchiDoc 

Źródło: JLL, magazyny.pl IV kw. 2014 r. 

 

Największe transakcje inwestycyjne w 2014 r. 

Kwartał Lokalizacja Projekt 
Powierzchnia
(m²) 

Szacowana wartość         
(€ millions) 

Sprzedający Kupujący 

I Wrocław Panattoni Park Wrocław 89 700 60.0 Standard Life Investments Hillwood 

I Warszawa Panattoni Park Błonie I 22 700 12.0 Standard Life Investments Hillwood 

I Bielsko-Biała Pannatoni Park Bielsko-Biała 41 500 19.5 Invesco Hillwood 

II Portfel Standard Life Portfolio 203 000 118.2 Standard Life Investments Blackstone 

II 
Portfel 

Tristan / AEW Portfolio 170 000 ca. 103.0 Tristan Capital Partners / AEW 
SEGRO / PSP 
Investments 

III Warszawa Stolica Business Centre 24 600 ca. 12.0 Pramerica Blackstone 

III Portfel Pramerica Panattoni Portfolio 110 300 ca. 70.0 Pramerica / Panattoni Blackstone 

III Gliwice Tesco Warehouse (BTS) 56 700 ca. 48.0 Invesco Prologis 

III 
Warszawa 

Bokserska Distribution Park 17 500 ca. 12.0 Immofinanz 
UK & European 
Investments 

III Warszawa Żerań Park I 55 400 ca. 33.0 Heitman Prologis 

IV Stryków Castorama BTS 50 000 ca. 23.0 Invesco Prologis 

IV Gliwice DPD BTS 8 000 6.7 Panattoni AEW 

IV 
Łódź, Wrocław, 
Gdańsk 

AEW Industrial Portfolio 215 600 ca. 140.0 AEW Europe PZU TFI S.A. 

IV Warszawa Ideal Idea I-III 30 600 32.0 BPH TFI CBRE GI 

IV Opole Polaris 33 600 ca. 23.3 Private Individuals WP Carey 

IV Bielsko-Biała GE Factory (Forward Funding) 45 000 ca. 35.0 Pannationi Private Individuals 

Źródło: JLL, magazyny.pl IV kw. 2014 r. 
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