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Rynek Magazynowy 

Zarys ogólny 

> W I poł. 2015 r. w Polsce oddano do użytku około 

488,5 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. 

W efekcie, na koniec czerwca 2015 r. całkowita podaż 

wyniosła ponad 9,4 mln m2.  

> W ciągu minionych sześciu miesięcy na polskim rynku 

magazynowym wynajęte zostało w sumie 1,3 mln m2, 

w ramach 232 podpisanych umów najmu.  

> Popyt odnotowany w I poł. 2015 r. był o 21% większy niż 

wolumen transakcji zawartych w analogicznym okresie 

poprzedniego roku (1,06 mln m2). 

Całkowita podaż i wskaźnik pustostanów na 
głównych rynkach magazynowych  

Źródło: Colliers International 

> W analizowanym okresie zawarta została także znaczna 

liczba umów krótkoterminowych, nie wliczanych do 

statystyk zbiorczych. W okresie styczeń – czerwiec 2015 r. 

tego typu transakcje stanowiły dodatkowe 116,8 tys. m2 

popytu. 

> Na koniec czerwca 2015 r. wskaźnik pustostanów na 

polskim rynku kształtował się na poziomie 5,1%. Oznacza 

to, że w minionym półroczu odsetek niewynajętych 

powierzchni zmalał o 0,4 punktu procentowego. 

> Warto dodać, że po raz pierwszy we wszystkich 

analizowanych regionach pustostany spadły poniżej 10%. 

Podaż 

> W I poł. 2015 r. regionem, gdzie zaobserwowano 

najwyższy poziom aktywności deweloperów był Poznań. 

Na tym rynku ukończone zostały projekty o łącznej 

powierzchni 183 tys. m2, z czego 149 tys. m2 w trzech 

pierwszych miesiącach roku. 

> Pozostałe rynki regionalne charakteryzowały się znacznie 

niższymi poziomami nowej podaży, do 92 tys. m2 (trzy 

strefy warszawskie). 

> Wśród największych projektów dostarczonych 

w I poł. 2015 r. znajdują się Goodman Poznań II Logistics 

Centre (BTS dla ITM, 82,4 tys. m2), kolejna faza P3 park 

Mszczonów (BTS dla ID Logistics, 46,2 tys. m2), czy 

pierwszy etap Panattoni Park Poznań IV (35 tys. m2). 

Popyt 

> Między styczniem a czerwcem 2015 r. na polskim rynku 

magazynowym podpisane zostały 232 umowy najmu na 

łączną powierzchnię 1,3 mln m2. Przeciętna wielkość 

umowy wyniosła 5,5 tys. m2. 

> Rynkami o najwyższych poziomach popytu były 

warszawska strefa II, Polska Centralna oraz Górny Śląsk. 

W każdym z tych regionów w I poł. 2015 r. wynajęto 
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ponad 215 tys. m2. Popyt w pozostałych regionach osiągał 

do 95 tys. m2 (Poznań). Wysoką aktywność najemców 

odnotowano także poza głównymi rynkami, gdzie 

podpisano umowy na ponad 150 tys. m2. 

> Około 65% popytu na powierzchnie magazynowe 

stanowiły nowe umowy, wobec 35% renegocjacji. 

> Najwyższy poziom aktywności odnotowano wśród 

najemców z sektora logistycznego (25% popytu). 

> Wśród największych umów najmu należy wymienić m.in. 

Leroy Merlin w Panattoni Park Stryków II (53 tys. m2), 

Goodyear w Tarnów Logistic Park (56 tys. m2), czy FM 

Logistic w P3 Piotrków (32 tys. m2). 

Popyt na głównych rynkach magazynowych 
w I poł. 2015 r. 
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Dostępne powierzchnie 

> W porównaniu z końcem 2014 r. w większości regionów 

nastąpił spadek wskaźnika pustostanów. Na polskim rynku 

ogółem zmalał on o 0,4 punktu procentowego i na koniec 

czerwca 2015 r. wynosił 5,1%.  

> Oznacza to, że w Polsce niewynajęte pozostawało łącznie 

485 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. 

Około 60% tej powierzchni (286 tys. m2) jest dostępne 

w obiektach zlokalizowanych w warszawskiej strefie II 

(165 tys. m2) oraz w regionie górnośląskim (121 tys. m2). 

> Na poszczególnych rynkach regionalnych wskaźnik 

pustostanów wahał się od 1,7% (Trójmiasto) do 9,5% 

(warszawska strefa I), nie przekraczając granicy 10%. 

Wybrane transakcje najmu w I poł. 2015 r. 
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Efektywne stawki czynszu (EUR/m²/miesiąc) 
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Prognozy 

> Na koniec czerwca 2015 r. w budowie pozostawało 

709 tys. m2 powierzchni magazynowej, z których około 

75% zostanie dostarczone przed końcem 2015 r.  

> Obecnie obserwujemy rosnącą śmiałość deweloperów 

w podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach. 

Niemniej, spodziewane jest podtrzymanie trendu 

rozpoczynania budowy dopiero po zabezpieczeniu choćby 

części powierzchni umowami najmu. 

> Na najbliższe miesiące prognozowana jest dalsza ekspansja 

najemców już obecnych na polskim rynku. 

> Oczekujemy także rozwoju nowych lokalizacji, popartego 

pierwszymi podpisanymi umowami najmu w regionach 

rzeszowskim i lubelskim. 

> W drugiej połowie roku możliwe jest niewielkie obniżenie 

wskaźnika pustostanów. 

> Spodziewamy się, że stawki czynszów pozostaną stabilne. 

 NAJEMCA BUDYNEK POW. (m2) RODZAJ UMOWY

Goodyear
Centrum Logistyczne T.C. 

Dębica
56 000

Regocjacja i 

ekspansja

Leroy Merlin Panattoni Park Stryków II 53 000 BTS

FM Logistic P3 Piotrków 37 000
Regocjacja i 

ekspansja

Pilkington Automotive Tarnobrzeg 21 000 Ekspansja (BTS)

Umowa poufna
Goodman Sosnowiec 

Logistic Center
17 700 Ekspansja

Nowakowski Piekarnie Silesia Logistic Park 16 600 Nowa umowa

Gefco Prologis Park Wrocław IV 12 600
Regocjacja i 

ekspansja

Phoenix Pharma
SEGRO Logistics Park 

Warsaw, Pruszków
8 700 Regocjacja

REGION MIN. (EUR/m²) MAX. (EUR/m²)

Warszawa I 3,40 4,80

Warszawa II 2,00 2,90

Warszawa III 2,00 2,90

Górny Śląsk 2,00 3,00

Poznań 2,20 3,00

Polska Centralna 2,00 2,90

Wrocław 2,40 3,20

Trójmiasto 2,50 3,50

Kraków 3,50 4,60

Toruń/Bydgoszcz 2,20 2,80

Szczecin 2,40 3,50

EFEKTYWNE STAWKI CZYNSZU (EUR/m²) 




