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Rynek Magazynowy 

Zarys ogólny 

> Polski rynek magazynowy rozwija się bardzo dynamicznie. 

Podaż w pierwszej połowie 2014 r. przekroczyła poziom 

odnotowany w analogicznym okresie 2013 r. W miesiącach 

styczeń – czerwiec 2014 r. na rynek dostarczono ponad 

326 tys. m
2
 nowoczesnej powierzchni magazynowej wobec 

198 tys. m
2
 wybudowanych w pierwszym półroczu 2013 r.  

> Wynikiem oddania do użytku tak znaczącej powierzchni 

było przekroczenie w 2014 r. poziomu 8 milionów m
2
 

podaży. Na koniec czerwca 2014 r. całkowite zasoby 

nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce wyniosły 

8,09 miliona m
2
. 

> Również aktywność najemców w I poł. 2014 r. była 

wyższa niż w pierwszych sześciu miesiącach 2013 r. 

W analizowanym okresie podpisano umowy na ponad 

1 milion m
2
, podczas gdy popyt w I poł. 2013 r. wyniósł 

około 870 tys. m
2
.  

> Równocześnie obserwowany jest wzrost liczby 

zawieranych umów krótkookresowych, nieujmowanych 

w statystykach zbiorczych. Wolumen tego typu transakcji 

w I kw. 2014 r. wyniósł blisko 45 tys. m
2
, natomiast 

w kolejnych trzech miesiącach podpisano umowy 

krótkookresowe na 72 tys. m
2
.  

> W analizowanym okresie współczynnik pustostanów dla 

polskiego rynku obniżył się z odnotowanego na początku 

stycznia 2014 r. poziomu 10,8% o 2 punkty procentowe. 

Na koniec czerwca 2014 r. dostępne pozostawało 8,8% 

istniejącej powierzchni magazynowej.  

> W ciągu ostatnich miesięcy na większości rynków 

zaobserwowano stabilizację stawek czynszów. 

Sytuacja na głównych rynkach 
magazynowych w Polsce 

> Warszawa – będąc największym rynkiem magazynowym 

w Polsce, Warszawa oferuje ponad 2,7 mln m
2
 

nowoczesnej powierzchni, podzielonej pomiędzy trzy 

strefy. W I poł. 2014 r. do użytku oddano dwa obiekty 

o łącznej powierzchni około 14 tys. m
2
. W budowie

pozostają trzy projekty, których suma powierzchni 

przekracza 20 tys. m
2
. Warszawa pozostaje rynkiem 

o największej aktywności najemców. Popyt w I poł. 2014 r.

wyniósł 415 tys. m
2
, co stanowiło 37,5% całkowitego 

popytu na polskim rynku magazynowym. Współczynnik 

pustostanów na warszawskim rynku na koniec czerwca 

2014 r. osiągnął 11,8%, natomiast w poszczególnych 

strefach wyniósł odpowiednio: 13,9% (Warszawa I), 11,7% 

(Warszawa II) oraz 9,7% (Warszawa III). 

Całkowita podaż i wskaźnik pustostanów 
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> Górny Śląsk – jest to drugi pod względem wielkości rynek 

magazynowy w Polsce. Całkowita podaż na tym rynku na 

koniec czerwca 2014 r. przekroczyła poziom 

1,5 miliona m
2
. W miesiącach styczeń – czerwiec 2014 r. 

do użytku oddano dwie fazy MLP Bieruń o łącznej 

powierzchni 23 tys. m
2
. W budowie pozostaje dalsze 

56 tys. m
2
 powierzchni magazynowej. Popyt 

w I poł. 2014 r. osiągnął poziom 183 tys. m
2
 wynajętych 

w ramach 22 umów. 35% aktywności najemców stanowiły 

nowe umowy, wobec 65% renegocjacji. Współczynnik 

pustostanów na koniec czerwca 2014 r. wyniósł 8,3%. 

> Polska Centralna – na koniec czerwca 2014 r. całkowita 

podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej wyniosła 

1,07 miliona m
2
. W budowie pozostaje blisko 60 tys. m

2
, 

które zostaną dostarczone na rynek w ramach projektów 

dwóch deweloperów: Panattoni oraz Segro. I poł. 2014 r. 

charakteryzowała się aktywnością najemców na poziomie 

79 tys. m
2
, z czego 87% stanowiły nowe umowy. 

Wskaźnik pustostanów na koniec I poł. 2014 r. był 

o niemal 5 punktów procentowych niższy w porównaniu 

z  analogicznym okresem roku ubiegłego i wynosił 12,5%.  

> Poznań – w I poł. 2014 r. podaż na poznańskim rynku 

wzrosła o blisko 85 tys. m
2
, w ramach czterech 

ukończonych projektów. W efekcie, na koniec czerwca 

2014 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni 

magazynowej wyniosły około 995 tys. m
2
. Natomiast 

w budowie pozostaje ponad 275 tys. m
2
. Popyt 

w analizowanym okresie osiągnął 158 tys. m
2
. Poznań 

pozostaje rynkiem o jednym z najniższych wskaźników 

pustostanów. Na koniec czerwca 2014 r. kształtował się on 

na poziomie 1,8%. 

> Wrocław – całkowita podaż na tym rynku na koniec 

czerwca 2014 r. wyniosła 861 tys. m
2
.Wrocław 

charakteryzuje się najwyższą spośród analizowanych 

rynków magazynowych sumą powierzchni w budowie, 

która obecnie przekracza 314 tys. m
2
. Ponadto, Wrocław 

jest jednym z rynków, na których rozpoczęto budowy 

pierwszych od czasu kryzysu z 2008 r. projektów 

spekulacyjnych. Popyt w I poł. 2014 r. osiągnął poziom 

123 tys. m
2
, w ramach 26 podpisanych umów najmu. Na 

koniec czerwca 2014 r. niewynajęte pozostawało 6,2% 

istniejącej powierzchni magazynowej.  

> Trójmiasto – w I poł. 2014 r. zasoby powierzchni 

magazynowej na trójmiejskim rynku wzrosły 

o 16,5 tys. m
2
, a w efekcie całkowita podaż przekroczyła 

220 tys. m
.2
. Obecnie trwają rozbudowy dwóch projektów: 

Segro Logistic Park Gdańsk oraz Panattoni Park Gdańsk. 

Łączna powierzchnia budowanych obiektów wyniesie 

44,5 tys. m
2
. W analizowanym okresie wynajęto łącznie 

23 tys. m
2
 powierzchni magazynowej, w ramach 

9 podpisanych umów. Warto dodać, że okres kwiecień – 

czerwiec 2014 r. charakteryzował się znacznie wyższą 

aktywnością najemców niż I kw. 2014 r., kiedy podpisana 

została jedna umowa najmu. Współczynnik pustostanów 

na koniec I poł. 2014 r. wynosił 4,1%. 

> Kraków – w ciągu ostatnich sześciu miesięcy podaż 

nowoczesnej powierzchni magazynowej pozostała na 

niezmienionym poziomie 160 tys. m
2
. Obecnie w budowie 

znajduje się kolejna faza Goodman Kraków Airport 

Logistics Center o powierzchni 11 tys. m
2
, której 

ukończenie planowane jest do końca 2014 r. 

W I poł. 2014 r. zawarto 9 transakcji najmu na 24 tys. m
2
. 

Współczynnik pustostanów w Krakowie jest jednym 

z najniższych wśród analizowanych rynków 

magazynowych. Na koniec czerwca 2014 r. wyniósł on 

1,9%, wobec 7,6% odnotowanych w czerwcu 2013 r. 

Wybrane transakcje najmu w I poł. 2014 r. 
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Efektywne stawki czynszu (EUR/m²/miesiąc) 
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 NAJEMCA BUDYNEK POW. (m2) RODZAJ UMOWY

Carrefour
Distribution Park 

Będzin
45 800 Renegocjacja

Polo Market Goodman Konin 39 700 BTS

Procter & Gamble
Prologis Park 

Sochaczew
37 900 Renegocjacja

Viva group Prologis Park Teresin 34 000 Renegocjacja

Rhenus Contract 

Logistics
CLIP 30 800 Nowa umowa

Confidential Client Prologis Park Błonie II 23 200 Renegocjacja

Geodis
Distribution Park 

Wrocław 
22 200 Nowa umowa

Hi Logistic
Prologis Park Wrocław 

V
20 600 Nowa umowa

K-Flex Łódź 16 000 BTS

ACP Pharma Panattoni Park Ożarów 14 600 Renegocjacja

REGION MIN. (EUR/m²) MAX. (EUR/m²)

Warszawa I 3,20 5,00

Warszawa II 2,00 2,90

Warszawa III 2,00 2,90

Polska Centralna 1,90 2,90

Poznań 2,50 3,20

Górny Śląsk 2,40 3,30

Kraków 3,70 4,60

Wrocław 2,70 3,20

Trójmiasto 2,80 3,50

Toruń/Bydgoszcz 2,40 2,80

Szczecin 2,80 3,50

EFEKTYWNE STAWKI CZYNSZU (EUR/m²) 
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Całkowity popyt w I poł. 2014 r. 
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> Toruń / Bydgoszcz – na koniec czerwca 2014 r. całkowita 

podaż powierzchni magazynowej na tym rynku pozostała 

na niezmienionym poziomie 101 tys. m
2
. Obecnie 

w budowie znajduje się jeden obiekt o powierzchni 

4 tys. m
2
, zlokalizowany w Bydgoszczy. W I poł. 2014 r. 

odnotowano trzy transakcje najmu, w ramach których 

wynajęto około 13 tys. m
2
. Współczynnik dostępnych 

powierzchni magazynowych na koniec czerwca 2014 r. 

osiągnął poziom 26,4%. 

> Szczecin – pozostaje najmniejszym z analizowanych 

rynków magazynowych. W I poł. 2014 r. całkowita podaż 

powierzchni magazynowych wzrosła o ponad 13 tys. m
2
, 

które zostały oddane do użytku w North-West Logistic 

Park. Na koniec czerwca 2014 r. całkowite zasoby 

przekraczały 62 tys. m
2
.W budowie znajdują się: trzeci 

etap Nort-West Logistic Park o powierzchni 14 tys. m
2
 

oraz druga faza projektu Prologis Park Szczecin 

(11,2 tys. m
2
). W analizowanym okresie zawarto 5 umów 

najmu, na łączną powierzchnię blisko 26 tys. m
2
. Szczecin 

jest jedynym rynkiem, gdzie wszystkie istniejące projekty 

magazynowe klasy A są w pełni wynajęte.  

Prognozy 

> W najbliższych miesiącach czynsze pozostaną na 

stabilnym poziomie na większości rynków. W dłuższym 

okresie spodziewamy się niewielkiego wzrostu stawek 

czynszu w lokalizacjach, gdzie poziomy pustostanów 

ulegają zmniejszeniu (m.in. Warszawa I) oraz spadków na 

rynkach, gdzie współczynnik dostępnej powierzchni 

wzrasta.  

> W ostatnich kwartałach odnotowano rosnącą liczbę 

krótkookresowych umów najmu. Obserwujemy rosnące 

wymagania najemców odnośnie elastyczności zawieranych 

transakcji.  

> W I poł. 2014 r. rozpoczęto budowy pierwszych projektów 

spekulacyjnych od czasu kryzysu 2008 r. W kolejnych 

kwartałach deweloperzy będą uważnie obserwować rynek 

i podejmować dalsze decyzje inwestycyjne. Nie 

spodziewamy się jednak znaczącej ilości projektów 

budowanych spekulacyjnie.  

> W ostatnich miesiącach odnotowano rosnącą aktywność 

najemców z sektora e-commerce. Spodziewane jest 

utrzymanie tego trendu w dłuższym okresie. 

Grunty pod inwestycje 
magazynowe 

> Ze względu na kolejną falę inwestorów będących na 

wstępnym etapie wyboru terenów inwestycyjnych, 

obserwujemy stopniowo rosnące zainteresowanie terenami 

posiadającymi plan miejscowy, uregulowany stan prawny 

oraz rozpoznane kwestie mediów. 

> W dalszym ciągu największym zainteresowaniem cieszą 

się tereny przy głównych drogach (autostrady A1, A2, A4 

oraz drogi ekspresowe), w pobliżu Warszawy, Łodzi, 

Poznania, Wrocławia i Katowic. 

> Najistotniejsze kryteria wyboru stosowane przez 

inwestorów to stopień przygotowania terenu pod zabudowę 

„od zaraz” oraz elastyczność właścicieli w negocjacjach 

(m.in. 9 do12 miesięcy obowiązywania bezzaliczkowej 

umowy przedwstępnej ). 

> Rekordowe pod względem wartości zakupy terenów pod 

realizację inwestycji dla firmy Amazon (dwa projekty 

w okolicy Wrocławia oraz jeden pod Poznaniem) sprawiły, 

że właściciele gruntów podwyższyli ceny ofertowe (asking 

price). 

> Szacujemy, że w drugiej połowie roku inwestorzy będą 

przeprowadzać dogłębne analizy prawne i techniczne 

będące przygotowaniem (due dilligence) do zakupu 

terenów w roku 2015.  

> Spodziewamy się również wzrostu liczby umów 

przedwstępnych – warunkowych, jednakże brak będzie 

transakcji spekulacyjnych w sektorze deweloperskim.  




