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W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost 
aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych 

powierzchni przemysłowych i magazynowych w 

Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej powierzchni 
magazynowej wyniosły ok. 9.677.000 mkw., rosnąc 

o 13% w stosunku rocznym (8.567.000 mkw.). 

Popyt
Popyt na powierzchnię magazynową utrzymuje się 

na wysokim poziomie. W trzecim kwartale 
bieżącego roku odnotowano transakcje na 552.000 

mkw. magazynów, co oznacza wzrost o 24% 

(107.000 mkw.) w porównaniu do tego samego 
okresu z 2014 roku.

Największą aktywnością najemców cieszył się rynek 
okolic Warszawy, gdzie wynajęto ok. 157.000 mkw. 

powierzchni magazynowych. Inne regiony o 

wysokiej aktywności najemców to Polska Centralna 
(112.000 mkw.) oraz Górny Śląsk (106.000 mkw.). 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również 

mniejsze rynki regionalne, wśród których wymienić 
należy Trójmiasto (20.000 mkw.),  Szczecin (14.000 

mkw.) oraz Toruń (12.000 mkw.).

Tak jak w poprzednich kwartałach, największy udział 

w wolumenie transakcji przypadł nowym umowom 

najmu (48%). Kontynuacje umów najmu wyniosły 
42%, natomiast rozszerzenia powierzchni ok. 10%.

Podobnie jak w poprzednich latach, najbardziej 
aktywnymi sektorami najemców powierzchni 

magazynowych byli nadal operatorzy logistyczni 

(45%), firmy z sektora motoryzacyjnego (11%) i 
lekkiej produkcji (11%) oraz sieci sklepów (8%), a 

także firmy z branży elektronicznej i e-commerce 

(po 3%). 
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Powierzchnia w budowie
Nadal obserwujemy wysoką aktywność deweloperów. 

Na koniec trzeciego kwartału 2015 r. w budowie 

pozostawało 617.000 mkw., w porównaniu do 

667.000 mkw. odnotowanych w tym samym okresie 

roku poprzedniego. 

Większość inwestycji zlokalizowana jest w okolicach 

Warszawy (148.000 mkw.), w regionie Górnego 

Śląska (99.000 mkw.) oraz Polski Centralnej (88.000 

mkw.). 

Dynamiczny rozwój  aktywności deweloperskiej 

odnotowują także mniejsze rynki regionalne (Lublin, 

Trójmiasto, Rzeszów, Szczecin), gdzie w budowie 

znajduje się łącznie 141.000 mkw., w porównaniu do 

83.000 mkw. realizowanych w tym samym okresie 

2014 roku.

POPYT Q3 2015
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Pustostany
Wysoki popyt zgłaszany przez najemców 

spowodował kolejne obniżenie wskaźnika 

pustostanów. Na koniec trzeciego kwartału 2015 r. 
odnotowano 587.000 mkw. powierzchni 

magazynowej dostępnej na rynku, co stanowi ok. 

6,1% istniejących zasobów. 

Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w 

Warszawie (11,1%) i jej okolicach (8,8%). Najmniejszą 
dostępnością wolnej powierzchni wśród głównych 

rynków magazynowych, wyróżniły się: Centralna 

Polska (2,5%), Poznań (3,8%) oraz Górny Śląsk 
(5,0%). 
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REGION CZYNSZE NOMINALNE 
[EUR/MKW./MIESIĄC]

CZYNSZE EFEKTYWNE 
[EUR/MKW./MIESIĄC]

Warszawa Miasto 4,20 – 5,50 3,20 – 4,80

Warszawa Okolice 2,40 – 3,80 1,90 – 3,20

Górny Śląsk 2,90 – 3,40 2,20 – 3,10

Poznań 3,00 – 3,50 2,30 – 2,90

Polska Centralna 2,40 – 3,95 1,90 – 3,10

Wrocław 3,00 – 3,60 2,40 – 3,00

Trójmiasto 2,80 – 3,20 2,50 – 2,80

Kraków 3,90 – 4,40 3,20 – 4,00

Szczecin 3,00 – 3,95 2,70 – 3,40

Toruń i Bydgoszcz 2,70 – 3,50 2,30 – 2,90

Rzeszów około 3,50 około 3,00

Lublin 3,30 – 4,10 2,70 – 3,20

PODAŻ I ZASOBY Q3 2015

PUSTOSTANY Q3 2015 Czynsze
Czynsze nominalne na głównych rynkach 

magazynowych nie zmieniły się. 

W dalszym ciągu najwyższe stawki obowiązują w 

strefie miejskiej Warszawy (4,20-5,50 

EUR/mkw./miesiąc), a najniższe w regionie Polski 

Centralnej (2,40-3,95 EUR/mkw./miesiąc) oraz na 

obrzeżach Warszawy (2,40-3,80 EUR/mkw./miesiąc). 

W pozostałych regionach czynsze kształtują się na 

poziomie 2,50-4,00 EUR/mkw./miesiąc.

Podaż
Podaż na koniec trzeciego kwartału 2015 r. wyniosła 

ponad 383.000 mkw., co oznacza ponad dwukrotny 

wzrost w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 

poprzednim kwartale (161.000 mkw.) oraz zbliżony 

rezultat w odniesieniu do trzeciego kwartału 

poprzedniego roku (422.000 mkw.).

Najwięcej nowej powierzchni magazynowej 

ukończono w regionie Wrocławia (109.000 mkw.), 

Górnego Śląska (61.000 mkw.), w Rzeszowie 

(50.000 mkw.) oraz Poznaniu (48.000 mkw.). 



Miasta Regionalne
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Warszawa
Warszawa nadal jest liderem pod względem 

posiadanej powierzchni magazynowej, której zasoby 

na koniec trzeciego kwartału 2015 r. wyniosły ok. 
2.92 mln mkw. W trzecim kwartale 2015 r. na rynku 

warszawskim wynajęto ok. 173.000 mkw. 

powierzchni magazynowej, przekraczając o 67.000 
mkw. wynik osiągnięty w trzecim kwartale 2014 

roku. Największą aktywność najemców odnotowano 

w okolicach Warszawy, gdzie podpisano umowy na 
ponad 157.000 mkw. W budowie na rynku 

warszawskim pozostaje 148.000 mkw. (Warszawa 

Okolice), a wskaźnik pustostanów wynosi ok. 11,1% 
w granicach miasta oraz 8,8% na jego obrzeżach, 

co stanowi odpowiednio 75.000 mkw. i 197.000 

mkw. wolnej powierzchni magazynowej.

Górny Śląsk
Największym rynkiem regionalnym jest Górny Śląsk, 
którego zasoby wyniosły na koniec trzeciego 

kwartału 2015 r. ok. 1.689.000 mkw. Do użytku w 

tym okresie oddano 60.000 mkw. nowej 
powierzchni magazynowej, a więc dwukrotnie 

więcej niż w tym samym okresie 2014 roku. Popyt na 

nowoczesną powierzchnię magazynową utrzymuje 
się na wysokim poziomie, czego potwierdzeniem są 

transakcje zawarte na 106.000 mkw. W budowie 

pozostaje ok. 99.000 mkw., natomiast wskaźnik 
pustostanów na koniec września bieżącego roku 

wyniósł ok. 5% (84.000 mkw.) notując spadek o 2,5 

p.p. w perspektywie rocznej.

Polska Centralna
Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w 
Polsce Centralnej na koniec drugiego kwartału 2015 

r. wyniosły ok. 1.191.000 mkw. Aktywność najemców 

wzrosła o 70% w stosunku rocznym, a całkowity 
wolumen transakcji osiągnął poziom 112.000 mkw. 

W budowie pozostaje ok. 88.000 mkw. powierzchni 

magazynowej a wskaźnik pustostanów spadł do 
około 2,5% (30.000 mkw.), i był niższy aż o 9,1 p.p. 

w porównaniu do tego samego okresu z 2014 roku.

Poznań
Na koniec trzeciego kwartału 2015 r. zasoby 

powierzchni magazynowej w regionie Poznania 

wyniosły prawie 1.432.000 mkw. Całkowita podaż 
stanowiła 48.000 mkw. i spadła o ok. 67% w 

porównaniu do trzeciego kwartału 2014 roku 

(146.000 mkw.). Zdecydowanie mniejszą 
dysproporcją cechuje się popyt na nowoczesną 

powierzchnię magazynową. Wolumen transakcji w 

trzecim kwartale 2015 roku wyniósł 45.000 mkw. i w 
porównaniu do tego samego okresu roku 

poprzedniego spadł tylko o 10%. Wskaźnik 

pustostanów wzrósł do poziomu 3,8% 
(55.000 mkw.), wobec 3,2% odnotowanych na koniec 

trzeciego kwartału 2014 roku.

Wrocław
Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej 

Wrocławia wzrosły w trzecim kwartale do ok. 
1.363.000 mkw. Całkowita podaż wyniosła 109.000 

mkw., notując najwyższy wynik spośród wszystkich 

rynków magazynowych w Polsce. Popyt stanowił ok. 
45.000 mkw. i spadł o 20% w stosunku rocznym 

(56.000 mkw.). W budowie pozostaje ok. 65.000 

mkw., a wskaźnik pustostanów w okresie rocznym  
wzrósł o 2,3 p.p. do poziomu 6,6% (91.000 mkw.).

Kraków
Zasoby Krakowa wynoszą ok. 199.000 mkw., a w 

budowie pozostaje 13.500 mkw. nowoczesnej 

powierzchni magazynowej. Wolumen transakcji na 
koniec trzeciego kwartału 2015 r. wyniósł ok. 24.000 

mkw. Wskaźnik pustostanów spadł z poziomu 6,8% 

odnotowanego rok wcześniej do 4,3% obecnie, czyli 
ok. 8.600 mkw. wolnej powierzchni magazynowej.



Bydgoszcz Toruń
Zasoby magazynowe Bydgoszczy i Torunia wynoszą 

145.000 mkw. W analizowanym okresie popyt uzyskał 

poziom 12.000 mkw. Wskaźnik pustostanów osiągnął 
poziom 3,3% (4.800 mkw.), co oznacza spadek o 15,2 

p.p. w stosunku rocznym.

Lublin
Lublin cieszy się coraz większą popularnością wśród 

deweloperów. Zasoby nowoczesnej powierzchni 
Lublina  wynoszą 58.000 mkw., z czego 45.000 mkw. 

oddano w I połowie roku. W budowie pozostaje 

55.000 mkw. magazynów, ponad pięciokrotnie więcej 
w porównaniu do stanu z trzeciego kwartału roku 

poprzedniego.

Rzeszów
Dynamiczny rozwój rynku magazynowego 

charakteryzuje Rzeszów i jego okolice. W trzecim 
kwartale zasoby regionu wzrosły o 50.000 mkw. do 

poziomu 224.000 mkw. W budowie pozostaje ok. 

25.000 mkw., o 10.000 mkw. więcej w porównaniu do 
trzeciego kwartału 2014 roku. Wskaźnik pustostanów 

wyniósł 6,7% (15.000 mkw.) notując spadek o 

5.6 p.p. wobec 12,3% odnotowanych pod koniec 
września 2014 roku.

Trójmiasto
Zasoby Trójmiasta na koniec trzeciego kwartału 

2015 r. wyniosły ok. 312.000 mkw. Aktywność 

deweloperska utrzymuje się na stale wysokim 
poziomie - w budowie pozostaje 45.500 mkw. 

notując prawie identyczny wynik jak na koniec 

trzeciego kwartału roku poprzedniego. Popyt 
przekroczył o 8.500 mkw. wartość odnotowaną 

w trzecim kwartale poprzedniego roku, osiągając 

po 20.000 mkw.  Wskaźnik pustostanów spadł 
o 1,4 p.p. w odniesieniu do stanu z września 2014 

roku i obecnie stanowi 4,9% zasobów, czyli ok. 

15.000 mkw. wolnej powierzchni.

Szczecin
Zasoby Szczecina wzrosły w trzecim kwartale 2015 
r. do ok. 143.000 mkw. nowoczesnej powierzchni 

magazynowej, a w budowie pozostaje ok. 15.000 

mkw., o 1.000 mkw. więcej w porównaniu do tego 
samego okresu w 2014 roku. Dynamiczny rozwój 

nowej podaży spowodował gwałtowny przyrost 

wskaźnika pustostanów, który obecnie kształtuje się 
na poziomie 8,1% (11.600 mkw.), wobec braku 

dostępnej powierzchni w tym samym okresie 2014 

roku.

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce
Q3 2015

6  | Cushman & Wakefield

Rynki wschodzące
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