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Grunty inwestycyjne  
pod projekty  
magazynowo-produkcyjne 



Sektor magazynowo – produkcyjny w Polsce dynamicznie 

rośnie. Całkowite zasoby A-klasowej powierzchni magazynowej 

na wynajem przekroczyły w 2020 roku 20,5 mln mkw. Jest to 

przyrost o ponad 100% w ciągu zaledwie 5 lat. Popyt generują 

zarówno firmy logistyczne, sieci handlowe i dynamicznie 

rozwijająca się branża e-commerce, jak też firmy produkcyjne, 

które wchodzą do Polski z nowymi inwestycjami lub rozszerzają 

zakres działalności i budują kolejne fabryki. Przez ostatnie 

lata aktywni byli zarówno deweloperzy budujący projekty 

magazynowe i produkcyjne na wynajem jak i inwestorzy końcowi 

realizujący inwestycje na własność.  

Efektem wysokiej aktywności inwestorów jest utrzymujący 

się wysoki popyt na grunty inwestycyjne pod zabudowę 

magazynowo -produkcyjną. Popyt ten mógł zostać zaspokojony 

dzięki otwartości i elastycznej polityce banków, które chętnie 

finansowały zakup działek, zachęcone dobrymi wynikami  

makroekonomicznymi, sprzyjającymi warunkami do rozwoju 

sektora i stabilną kondycją większości deweloperów i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

użytkowników końcowych. Sytuacja umożliwiała deweloperom  

budowanie parków logistyczno - magazynowych w modelu 

spekulacyjnym. Jeszcze pod koniec 2019 r. 50% powierzchni 

znajdującej się w fazie budowy nie miała zabezpieczonego 

najemcy.

Popyt na grunty przemysłowe  
– gdzie i dlaczego?

„Jeszcze pod koniec 2019 r. 50% 
powierzchni znajdującej się w fazie 
budowy nie miała zabezpieczonego 
najemcy. Efektem pandemii jest 
większa ostrożność deweloperów 
w uruchamianiu nowych inwestycji 
spekulacyjnych.”
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Pandemia Covid-19 przyspieszyła i wzmocniła trend zakupów  

on-line. Ponad 1 mln konsumentów w Polsce po raz pierwszy 

zrobiło zakupy przez Internet w 2020 roku. Mimo to udział handlu 

on-line w całkowitej sprzedaży detalicznej stanowi w Polsce 

średnio 8-10%, przy czym w krajach Europy Zachodniej jest to 

20% i więcej. Dynamika zmian w zachowaniach konsumenckich 

jest ogromna. Trendy, których stopniowego rozwoju 

spodziewaliśmy się w ciągu najbliższych kilku lat, przyspieszyły  

w wyniku nowej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świece.  

Jednak popyt związany z intensywnym rozwojem e-commerce 

został w pierwszej kolejności zagospodarowany przez inwestycje 

już istniejące i będące w budowie. Nie wpłynął on znacząco na 

wzrost popytu na grunty inwestycyjne.  

Efektem pandemii jest natomiast większa ostrożność 

deweloperów w uruchamianiu nowych inwestycji. Nowa sytuacja 

rynkowa spowodowała wydłużenie procesów decyzyjnych  

i jeszcze dokładniejsze przeprowadzanie analiz technicznych 

i komercyjnych nieruchomości przed ostatecznym zakupem 

terenu inwestycyjnego. Ponadto, wydłużeniu uległy procedury 

administracyjne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych 

i pozwoleń na budowę. Organy decyzyjne w wyniku ustawy 

covidowej zostały zwolnione z oznaczonych terminów na 

odpowiedź wnioskodawcy. 

Pandemia Covid-19 a zapotrzebowanie  
na grunty inwestycyjne 
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Popyt na działki przemysłowe rozkładał się w ciągu ostatnich  

24 miesięcy dość równomiernie w okolicach głównych ośrodków 

miejskich w Polsce. Nadal największą popularnością cieszą 

się okolice Warszawy, Wrocławia, region Górnego Śląska, Łódź, 

Poznań, Trójmiasto i Kraków. Dodatkowo, część inwestorów 

poszukiwała gruntów w woj. lubuskim, ze względu na bliskość 

rynku niemieckiego, a także w Polsce Wschodniej pod inwestycje 

produkcyjne i logistyczne, zachęcona lepszą dostępnością 

pracowników i stosunkowo niskimi kosztami pracy.  

Oddzielną kategorią są tereny pod zabudowę przemysłową 

w obszarze największych miast. Podaż tego typu działek jest 

ograniczona, a ceny transakcyjne wyższe w porównaniu  

z lokalizacjami poza miastem. Jednak ze względu na rozwój 

tzw. logistyki ostatniej mili rośnie zapotrzebowanie na tego 

typu format. Inwestorzy decydują się na ostatnie dostępne, 

niezabudowane parcele lub kupują tereny typu „brownfield”1, 
które często znajdują się w bardzo dobrych lokalizacjach.  

Popyt na tereny poprzemysłowe w ostatnich dwóch latach 

znacząco wzrósł zwłaszcza w Warszawie, ale też na Górnym 

Śląsku i Wrocławiu. 

Gdzie największy popyt  
na grunty inwestycyjne?

„Ze względu na rozwój tzw. 
logistyki ostatniej mili rośnie 
zapotrzebowanie na działki 
miejskie. Inwestorzy decydują 
się na ostatnie dostępne, 
niezabudowane parcele lub kupują 
tereny typu „brownfield”, które 
często znajdują się w bardzo 
dobrych lokalizacjach. Popyt na 
tereny poprzemysłowe w ostatnich 
dwóch latach znacząco wzrósł 
zwłaszcza w Warszawie, ale też na 
Górnym Śląsku i Wrocławiu.” 
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Dostępność terenów inwestycyjnych zależy od lokalizacji, 

ale w większości hubów logistyczno-produkcyjnych, takich 

jak Bielany Wrocławskie, Sosnowiec, Stryków, Pruszków, 

Warszawa, Komorniki czy Kraków jest ona wysoce ograniczona. 

Inwestorzy w poszukiwaniu atrakcyjnych terenów przenoszą 

się w okolice kolejnych węzłów drogowych, gdzie dostępność 

działek przemysłowych jest z reguły większa. Oddawane do 

użytku kolejne odcinki dróg szybkiego ruchu otwierają nowe, 

atrakcyjne lokalizacje. Dla przykładu, budowa autostrady A2 na 

wschód od Warszawy wypromowała takie lokalizacje logistyczno-

magazynowe jak Stary Konik czy Mińsk Mazowiecki. Podobne 

efekty przyniosły oddanie nowego odcinka drogi ekspresowej S5 

na północ od Wrocławia czy budowa odcinka autostrady A1 na 

północ od Częstochowy, która łączy Śląsk z Polską Centralną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa połączeń drogowych jest ważna, ale nie wystarcza,  

by przyciągnąć inwestycje z sektora logistycznego.  

Na zainteresowanie ze strony deweloperów duży wpływ ma 

też pokrycie terenów planami miejscowymi i wysokiej jakości 

infrastruktura. Obecnie pokrycie planami w Polsce jest dość 

niskie, choć różni się w zależności od regionu. Jest ono wyższe 

na zachodzie Polski, a niższe w wybranych ośrodkach miejskich  

i we wschodniej części kraju. Liczy się też dobry dojazd do terenu 

inwestycyjnego. Bliskość węzła z dojazdem do trasy szybkiego 

ruchu znacznie zwiększa zainteresowanie daną działką.  

Dodatkowo w wybranych mikro lokalizacjach mogą występować 

kwestie prawne i własnościowe, które komplikują proces 

deweloperski. Południe Polski, szczególnie woj. śląskie 

 i małopolskie, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem 

własności. Przygotowanie terenu inwestycyjnego o powierzchni 

10 i więcej hektarów wymaga tu często porozumienia 

 z kilkudziesięcioma właścicielami, co wydłuża proces nawet  

do 24 miesięcy i więcej. 

Sporą rolę odgrywa nastawienie samorządu do inwestycji 

magazynowych. Często na terenach mniejszych gmin, które 

są silnie zmotywowane do pozyskania inwestora, proces 

uzyskiwania pozwoleń jest szybszy niż w dużych ośrodkach 

miejskich, gdzie o działki ubiegają się inwestorzy z różnych 

segmentów rynku nieruchomości komercyjnych  

i mieszkaniowych. 

Dostępność i jakość terenów  
przemysłowych w Polsce

„Dostępność terenów 
inwestycyjnych w kluczowych 
hubach logistyczno-produkcyjnych 
jest bardzo ograniczona. 
Inwestorzy w poszukiwaniu 
atrakcyjnych terenów przenoszą 
się w okolice kolejnych węzłów 
drogowych. Ponadto oddawane 
do użytku kolejne odcinki dróg 
szybkiego ruchu otwierają nowe, 
atrakcyjne lokalizacje.”
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 Przegląd regionalny  
– główne lokalizacje magazynowo - przemysłowe

Warszawa

Warszawa to największy, najbardziej zróżnicowany  

i najdojrzalszy rynek magazynowy w Polsce. Stolica jest również 

najbardziej zróżnicowana cenowo. Ceny gruntów w granicach 

administracyjnych miasta są najwyższe w Polsce, natomiast 

tereny położone ponad 50-60 km od centrum Warszawy są 

tańsze niż średnia krajowa. 

Na większości subrynków stolicy panuje silna konkurencja, 

również ze strony sektora mieszkaniowego i biurowego,  

co przekłada się na trwające od kilku lat wzrosty cen działek. 

Obecnie ceny w pełni przygotowanych działek inwestycyjnych  

w kluczowych lokalizacjach magazynowych w granicach 

Warszawy wahają się w przedziale 450-650 zł za mkw. Najdroższe 

są okolice lotniska Okęcie, gdzie ceny sięgają 600-650zł.  

W przypadku braku działek w odpowiedniej cenie w tej lokalizacji, 

deweloperzy szukają gruntów tuż za granicami miasta po  

drugiej stronie obwodnicy S2 lub na prawym brzegu Wisły na  

Żeraniu (500 – 600 zł za mkw.) oraz na nieco bardziej oddalonym 

Targówku Fabrycznym i Rembertowie (400 – 500 zł za mkw.) . 

Podaż w mieście jest wysoce ograniczona, a popyt  

w najatrakcyjniejszych lokalizacjach rośnie z roku na rok, 

głównie ze względu na inwestycje związane z zapotrzebowaniem 

zgłaszanym przez sektor e-commerce. Taka sytuacja zachęca 

deweloperów do zagospodarowywania atrakcyjnie położonych 

obszarów brownfieldowych, pomimo długich procesów 

związanych z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę. 

Przykładami lokalizacji przyciągających inwestycje magazynowe 

typu brownfield są Targówek Fabryczny, Utrata i Rembertów  

po prawej stronie Wisły. 

 

Lokalizacje znajdujące się w warszawskiej II strefie, po 

lewej stronie Wisły, takie jak Nadarzyn, Pruszków, Janki czy 

Ożarów Mazowiecki, rozwijają się dynamicznie od lat dzięki 

strategicznemu położeniu, doskonałej infrastrukturze drogowej 

(trasa S8, autostrada A2 oraz obwodnica miasta) i niższym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w porównaniu do terenów miejskich cenom gruntów. Od 

dłuższego czasu to głównie w tym kierunku następuje ekspansja 

warszawskiego rynku magazynowego. Ceny działek w kluczowych 

lokalizacjach w II strefie wahają się między 250 a 350zł za mkw. 

Błonie, które na początkowym etapie rozwoju warszawskiego 

rynku stanowiły główne podmiejskie zagłębie magazynowe, 

straciło na rzecz lokalizacji położonych wzdłuż oddanej w 2012 

autostrady A2 i zakończonej w 2015 drogi ekspresowej S8. Stawki 

transakcyjne w Błoniu wynoszą obecnie ok. 100 zł za mkw.

Ze względu na wysoką konkurencję w kluczowych klastrach 

magazynowo - logistycznych, od kilku lat obserwujemy wzrost 

zainteresowania nowymi lokalizacjami w ramach II strefy.  

W szczególności, inwestorzy zaczęli bardziej łaskawie patrzeć 

na tereny na wschód od stolicy ze względu na lepszy dostęp do 

kadry pracowniczej i znaczną poprawę infrastruktury drogowej. 

Otwarcie nowego odcinka autostrady A2 Warszawa - Kałuszyn 

przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania węzłem  

Stary Konik (na skrzyżowaniu z drogą 92) oraz położonym  

w dalszej odległości Mińskiem Mazowieckim. Stawki na tych 

dwóch nowych subrynkach wynoszą obecnie w okolicy  

200 zł za mkw. Zwiększona aktywność deweloperów jest  

również zauważalna w Radzyminie i Markach ze względu na 

budowę obwodnicy Marek na odcinku drogi S8. Ceny gruntów  

w tych dwóch gminach również  wynoszą ok. 200 zł za mkw.

„Podaż w warszawskiej strefie 
miejskiej jest wysoce ograniczona, 
a popyt w najatrakcyjniejszych 
lokalizacjach rośnie z roku na rok, 
głównie ze względu na inwestycje 
związane z zapotrzebowaniem 
zgłaszanym przez sektor 
e-commerce. To przekłada się na 
trwające od kilku lat wzrosty cen 
działek.”
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„Od dłuższego czasu ekspansja 
warszawskiego rynku 
magazynowego następuje  
w kierunku zachodnim, w takich 
lokalizacjach jak Pruszków, Janki, 
Nadarzyn czy Ożarów Mazowiecki. 
Jednak konkurencja jest tu 
wysoka, przez co inwestorzy 
coraz łaskawszym okiem patrzą 
na działki po prawej stronie 
Wisły, szczególnie wzdłuż 
nowo wybudowanego odcinka 
autostrady A2.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieco droższe są działki pod inwestycje przemysłowe 

 w południowej części aglomeracji warszawskiej, w Piasecznie, 

gdzie ceny  wahają się między 250 a 300 zł za mkw. Bardziej 

oddalone subrynki m.in. Żyrardów, Sochaczew, Mszczonów 

i Teresin znajdujące się 50-70 km od centrum stolicy, oferują 

działki w granicach 100 zł za mkw.  

Przygotowanie działki objętej planem miejscowym pod inwestycję 

magazynową zajmuje przeciętnie 1,5 roku we wszystkich trzech 

strefach Warszawy, przy czym proces nieco się wydłuża w 

przypadku inwestycji produkcyjnej lub mroźni ze względu na 

trudniejszą procedurę uzyskania decyzji środowiskowej. Ponadto 

w ostatnich miesiącach procedury wydłużyły się ze względu na 

pandemię i wstrzymanie terminów administracyjnych. Stolica 

objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania terenu tylko 

w ok. 50% , a w wybranych gminach podmiejskich ten odsetek 

bywa jeszcze niższy. Oznacza to konieczność realizowania wielu 

inwestycji w oparciu o warunki zabudowy. Taki proces jest nieco 

dłuższy i wiąże się w wyższym ryzykiem dla inwestora, np.  

ze względu na potencjalny protest ze strony mieszkańców.  

Zainteresowaniem cieszą się wszystkie areały działek, 

począwszy od 1 ha ulokowanego na terenach miejskich,  

po 5-10 hektarowe tereny poza miastem. 

Górny Śląsk

„Górny Śląsk charakteryzuje się 
strukturalnie niskim poziomem 
podaży gruntów inwestycyjnych. 
Wpływ na to ma intensywna 
zabudowa, wykluczenie dużych 
obszarów z powodu szkód 
górniczych i zanieczyszczenia 
po wcześniejszej działalności 
fabrycznej.”

Górny Śląsk jest drugim co do wielkości rynkiem magazynowym 

w Polsce. To również dominujący rynek produkcyjny w kraju 

dzięki długim tradycjom i prężnie działającej Katowickiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Aglomeracja katowicka jest 

największą aglomeracją w Polsce, liczącą 2,7 mln mieszkańców, 

co czyni ją jednym z największych rynków konsumenckich 

w kraju. Dzięki swojej lokalizacji i doskonałej infrastrukturze, 

region jest także hubem dystrybucyjnym dla Europy Środkowo-

Wschodniej. Górny Śląsk jest wybierany przez firmy zarządzające 

łańcuchami dostaw między Polską, Niemcami, Czechami, 

Słowacją oraz państwami na południu Europy.  

Rynek górnośląski charakteryzuje się strukturalnie niskim 

poziomem podaży gruntów ze względu na intensywną zabudowę, 

wykluczenie dużych obszarów z powodu szkód górniczych lub 

zanieczyszczenia po wcześniejszej działalności fabrycznej.  
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W wielu częściach aglomeracji obserwujemy wysoki poziom 

konkurencji ze strony innych sektorów nieruchomości. Ponadto, 

skomplikowana struktura właścicielska gruntów sprawia, że ich 

przygotowanie jest procesem wydłużonym. Przygotowanie działki 

objętej planem miejscowym pod inwestycję komercyjną trwa 

średnio 12-18 miesięcy, choć może ulec znacznemu wydłużeniu  

w przypadku problemów formalnych wynikających  

z rozdrobnienia własności i ewentualnych zmian parametrów  

w planie miejscowym. 

 

Średnie stawki dla wielkopowierzchniowych działek na Górnym 

Śląsku, w pełni przygotowanych pod względem prawnym, 

planistycznym i infrastrukturalnym, w lokalizacjach logistyczno-

magazynowych pozostają na stabilnym poziomie. Wynika to z 

niepewności rynkowej spowodowanej pandemią Covid-19, jak  

i z relatywnie wysokiej dostępności powierzchni w istniejących 

obiektach magazynowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnia dla aglomeracji katowickiej wynosi między  

150 a 250 zł za mkw. Stawki gruntów w Gliwicach, Katowicach, 

Tychach i Bielsku są stosunkowo wysokie, między 200 a 250 zł za 

mkw. Lokalizacje te cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki 

dogodnemu położeniu i ustalonej pozycji rynkowej. Natomiast 

podaż jest tam ograniczona, co pomaga utrzymać stawki na 

stabilnym, wysokim poziomie. Bieruń jest alternatywą dla 

pozbawionych wolnych działek Tych i oferuje stawki w przedziale 

120 – 150 zł za mkw. Zagłębie Dąbrowskie (Sosnowiec, Dąbrowa 

Górnicza, Będzin), przyległa do niego Czeladź i dalej Ruda Śląska, 

Żory i Zabrze są również relatywnie atrakcyjne cenowo (100 - 150 

zł za mkw.). Chorzów plasuje się w tym samym przedziale, jednak 

ma ograniczoną liczbę  gruntów w dobrych lokalizacjach.  

Bytom również należy do stosunkowo niedrogich subrynków 

(ok. 100 zł za mkw.), lecz inwestorzy podchodzą do tej lokalizacji 

niechętnie ze względu na znaczne szkody pogórnicze i koncesje 

należące do kopalń, uprawniające je do wydobycia surowców 

pod terenami inwestycyjnymi. 

W odróżnieniu od aglomeracji katowickiej, wysoka dostępność 

gruntów jest zauważalna w północnej części województwa na 

terenach między aglomeracją a Częstochową. Popyt jest jednak 

bardzo ograniczony, mimo stawek na poziomie do 100 zł za mkw.  

Planowane na 2021/22 r. oddanie odcinka autostrady A1 na 

północ od Częstochowy może dać impuls do rozwoju tej części 

regionu. Stawki na terenach podmiejskich w bliskiej odległości 

od Częstochowy również kształtują się na poziomie ok. 100 zł.  

W granicach miasta należy liczyć się natomiast z ceną  

ok. 150 zł za mkw., przy czym podaż jest bardzo ograniczona.

W całym regionie Śląska dużym zainteresowaniem cieszą się 

głównie działki pod budowę obiektów big box. Ponadto  

w centralnych lokalizacjach, szczególnie w Katowicach, rośnie 

zainteresowanie gruntami przeznaczonymi na nieruchomości 

SBU (Small Business Units). Ze względu na intensywną zabudowę 

stolicy Śląska, tego typu miejskie projekty są coraz częściej 

realizowane jako inwestycje „brownfield". Poza granicami 

miasta inwestycje „greenfield"2 są preferowane ze względu na 

niższy koszt, krótszy proces planistyczny i brak konieczności 

konsultowania projektu z konserwatorem zabytków.

„Ceny gruntów pozostają stabilne 
ze względu na niepewność 
spowodowaną pandemią 
Covid-19. Ponadto apetyt na nowe 
inwestycje jest obniżony z powodu 
stosunkowo wysokiej dostępności 
powierzchni w istniejących 
obiektach magazynowo - 
produkcyjnych.” 
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Polska Centralna

Polska Centralna to strategicznie położony hub dystrybucyjny 

na skalę krajową i międzynarodową, z długimi tradycjami 

przemysłowymi. Jest to trzeci największy rynek magazynowy 

w kraju. Sieci handlowe i budowlane, jak i firmy elektroniczne 

oraz operatorzy e-commerce chętnie otwierają swoje magazyny 

centralne w lokalizacjach pozamiejskich w regionie, a firmy 

produkcyjne wybierają Łódź jako ważny ośrodek zapewniający 

dostęp do poddostawców i kadr.  

Łódź przez ostatnie dwa lata cieszyła się rosnącym 

zainteresowaniem zarówno deweloperów, jak też firm 

budujących na własność. Wysoki popyt oraz konkurencja 

ze strony innych sektorów nieruchomości, szczególnie 

mieszkaniowego, wpłynęły na wzrost cen w najlepszych 

lokalizacjach. W rezultacie stawki transakcyjne  

w pełni przygotowanych gruntów inwestycyjnych w lokalizacjach 

logistyczno-produkcyjnych w granicach miasta wzrosły  

w ostatnich kwartałach i obecnie wahają się w przedziale  

150 – 250 zł za mkw. Najdroższe lokalizacje miejskie to Łódź 

Górna, która korzysta z położenia blisko trasy S14 i drogi krajowej 

91, Widzew na wschodzie oraz okolice ulic Maratońskiej przy 

lotnisku. Nieco tańsze oferty ma położony na zachód od Łodzi 

Konstantynów Łódzki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stryków pozostaje logistyczną stolicą Polski o niezachwianym 

statusie centralnego hubu dystrybucyjnego. W sytuacji 

braku działek przy głównym węźle autostrad A1 i A2 

zagospodarowywane są tereny na kolejnych dojazdach. 

Lokalizacja była bardzo popularna przez ostatnie kilka lat, jednak 

aktualnie ze względu na wysoki poziom pustostanów  

w istniejących inwestycjach popyt na działki jest ograniczony. 

Ceny gruntów w Strykowie pozostają stabilne, w okolicy  

100 - 150 zł za mkw.  

Ceny w położonej na wschód od Łodzi Rawie Mazowieckiej 

również pozostają stabilne, na poziomie 70 zł za mkw.  

Piotrków Trybunalski usytuowany na południu województwa 

zanotował natomiast spadki w cenach gruntów, do obecnych  

60 zł za mkw. Popyt „odpłynął” w ostatnich latach z Piotrkowa  

do węzła strykowskiego.  

Proces prawno-administracyjny dla działki objętej planem 

miejscowym włącznie z decyzją środowiskową, przyłączami  

i pozwoleniem na budowę, trwa w Polsce Centralnej przeciętnie 

do 1,5 roku, choć jest obecnie wydłużony ze względu na 

pandemię. W wielu przypadkach działki nie posiadają planu 

miejscowego, co oznacza realizację inwestycji w oparciu 

 o warunki zabudowy. Długość takiego procesu jest podobna jak  

w przypadku działki z planem.

„Łódź od około dwóch lat cieszy się 
wzmożonym zainteresowaniem ze 
strony zarówno deweloperów, jak 
też firm budujących na własność. 
Wysoki popyt i konkurencja 
ze strony innych sektorów 
nieruchomości, szczególnie 
mieszkaniowego, spowodowały 
presję cenową w kluczowych 
lokalizacjach.”
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Wrocław

Poznań

Dolny Śląsk jest czwartym największym rynkiem magazynowym 

w Polsce, wyróżniającym się bliskością granicy czeskiej  

i niemieckiej, doskonałą infrastrukturą drogową (autostrada 

A4 i autostradowa obwodnica Wrocławia, trasa S8 i drogi 

krajowe) oraz wysoką podażą dobrze przygotowanych gruntów 

inwestycyjnych. Ponadto region zapewnia relatywnie dobry 

dostęp do pracowników. 

Wysokie zainteresowanie terenami inwestycyjnymi spowodowało 

presję cenową na rynku wrocławskim. Ceny przygotowanych 

działek w lokalizacjach magazynowo - logistycznych wzrosły do 

poziomu 180 – 200 zł za mkw. w pobliżu autostrady oraz do 

ponad 300 zł za mkw. w mieście. Brak działek w kluczowych 

lokalizacjach logistycznych, takich jak Bielany Wrocławskie czy 

Nowa Wieś zmusza deweloperów do poszukiwania alternatyw 

dalej od granic miasta. Obecnie zainteresowanie inwestycjami 

typu brownfield jest ograniczone ze względu na ich wyższy koszt  

i dłuższy czas realizacji. Jednak  może się to zmienić  

w nadchodzących latach ze względu na dalszy rozwój e-commerce  

i ograniczoną dostępność centralnie położonych działek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie działki z planem miejscowym pod inwestycję 

magazynową trwa przeciętnie 12-18 miesięcy. Choć Dolny 

Śląsk jest w dużym stopniu pokryty planami miejscowymi,  

to nie są one w pełni dopasowane do aktualnych potrzeb rynku.  

W szczególności, nie biorą one pod uwagę coraz wyższego poziomu 

zaawansowania budynków magazynowych i produkcyjnych.

Poznań to piąty największy rynek nieruchomości magazynowych 

w kraju i jedna z najważniejszych lokalizacji do obsługi 

logistycznej rynku niemieckiego. Jego atutem są bardzo dobre 

połączenia drogowe z Warszawą i Łodzią (autostrada A2). 

Podobnie jak we Wrocławiu, mamy tu do czynienia z dużą ilością 

wysokiej jakości gruntów inwestycyjnych. Region jest w dużej 

mierze pokryty planami miejscowymi.  

Ceny gruntów w regionie Poznania pozostają na stabilnym  

poziomie ze względu na dość ograniczony popyt na tym rynku  

w ostatnich latach spowodowany w dużej mierze niskim dostępem 

do pracowników. Średnia cena transakcyjna działki to  

130 – 200zł za mkw., przy czym najdroższe są lokalizacje 

przylegające do autostrady A2: Gądki (wraz z sąsiednimi 

gminami Żerniki, Jaryszki, Robakowo i Koninko), Komorniki, 

Plewiska, Niepruszewo oraz Tarnowo Podgórne. 

 

Przygotowanie działki objętej planem miejscowym pod 

inwestycję magazynową trwa przeciętnie 12-18 miesięcy. 

Konkurujące o inwestycje gminy sprawnie zarządzają polityką 

podaży działek poprzez harmonijne prace nad planami i rozwojem 

infrastruktury.

„Wysokie zainteresowanie 
terenami inwestycyjnymi 
spowodowało presję cenową 
na rynku wrocławskim. Ponadto 
brak działek w kluczowych 
lokalizacjach logistycznych, takich 
jak Bielany Wrocławskie czy Nowa 
Wieś, zmusza deweloperów do 
poszukiwania alternatyw dalej od 
granic miasta.”

„Ceny gruntów w Poznaniu 
pozostają na stabilnym poziomie. 
Wynika to z umiarkowanego 
popytu na powierzchnię 
magazynowo - produkcyjną  
w minionych latach, spowodowaną 
problemami kadrowymi  
w regionie.”
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130 – 200zł za mkw., przy czym najdroższe są lokalizacje 

przylegające do autostrady A2: Gądki (wraz z sąsiednimi 

gminami Żerniki, Jaryszki, Robakowo i Koninko), Komorniki, 

Plewiska, Niepruszewo oraz Tarnowo Podgórne. 

Przygotowanie działki objętej planem miejscowym pod 

inwestycję magazynową trwa przeciętnie 12-18 miesięcy. 

Konkurujące o inwestycje gminy sprawnie zarządzają polityką 

podaży działek poprzez harmonijne prace nad planami i rozwojem 

infrastruktury.

Kraków

Kraków jest małym, ale dynamicznie rozwijającym się rynkiem 

magazynowym. Główną konkurencją dla stolicy Małopolski  jest 

zlokalizowany zaledwie 100 km za zachód Górny Śląsk. W związku 

z tym obserwujemy rozwój tego rynku w kierunku wschodnim,  

w stronę Rzeszowa. 

Rynek krakowski charakteryzuje się ograniczoną podażą 

gruntów ze względu na ukształtowanie terenu oraz 

skomplikowaną strukturę właścicielską, co przekłada się 

na relatywnie wysokie ceny działek. Stawki w lokalizacjach 

magazynowo - logistycznych w obrębie obwodnicy Krakowa 

(głównie na Rybitwach) wzrosły w ostatnich kwartałach i 

obecnie wahają się w przedziale 400 – 450 zł za mkw. Podaż 

działek miejskich o areale 3-4 ha, które cieszą się największą 

popularnością, jest jednak bardzo ograniczona. Z tego względu 

inwestorzy są zmuszeni szukać gruntów poza miastem, w jak 

najbliższej od niego odległości. Gminy przyległe do obwodnicy, 

jak Kokotów, Skawina, Modlniczka, Balice, Nowa Huta oraz 

położone nieco dalej Niepołomice oferują wyższy poziom podaży 

i stawki do 280 zł za mkw. Lokalizacje magazynowe wzdłuż 

autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Rzeszowem (Targowisko, 

Brzesko, Tarnów) rozwijały się w ostatnich latach w najszybszym 

tempie. Oferują one dogodne połączenia drogowe z oboma 

miastami i atrakcyjne stawki, w przedziale 100 – 160 zł za mkw.  

 

 

Przygotowanie działki objętej planem miejscowym pod budowę 

magazynu w regionie Krakowa zajmuje przeciętnie od 9 do 

12 miesięcy. Proces ten może ulec znacznemu wydłużeniu w 

przypadku problemów formalnych wynikających z rozdrobnienia 

własności lub konieczności zmiany parametrów w planie 

miejscowym. Ponadto, w przypadku często występującej sytuacji 

braku planu miejscowego, proces skompletowania wszystkich 

potrzebnych dokumentów dotyczących działki wydłuża się 

średnio o dodatkowe 6 miesięcy.  

Rynek krakowski czekają w najbliższych latach zmiany ze 

względu na realizowany obecnie projekt Nowa Huta Przyszłości. 

W ramach inwestycji, 130 ha zostało przeznaczone pod 

regionalne i międzynarodowe centrum logistyczne na terenach 

kolejowych i na miejscu hałdy „Ruszcza”’. Udostępnienie tak 

znacznej ilości gruntów zmieni równowagę między popytem a 

podażą na krakowskim rynku, choć po wielu latach niedoboru 

ziemi spodziewamy się wysokiego poziomu zainteresowania 

nowymi terenami inwestycyjnymi i ich szybkiej absorpcji ze 

strony inwestorów. Ponadto tereny na północ od Krakowa 

dostaną bodziec do rozwoju w 2022 r., kiedy to ma zostać oddana 

północna obwodnica miasta.

„Obserwujemy dynamiczny rozwój 
rynku małopolskiego na wschód. 
Lokalizacje magazynowe wzdłuż 
autostrady A4 między Krakowem a 
Rzeszowem, takie jak Targowisko, 
Brzesko i Tarnów, rozwijały się w 
ostatnich latach w najszybszym 
tempie.”
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Rzeszów

Trójmiasto

Zainteresowanie rzeszowskim rynkiem wzrosło znacznie w 

ostatnich latach za sprawą oddania do użytkowania autostrady 

A4 prowadzącej ze wschodu na zachód Polski. Ceny gruntów 

pod inwestycje magazynowo - logistyczne wzrosły w ostatnich 

kwartałach i wahają się obecnie w przedziale 180 - 210 zł za mkw.  

Rynek rzeszowski charakteryzuje się lepszą dostępnością 

działek w porównaniu do Krakowa. Długość procedur prawno-

administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej, 

pozwolenia na budowę i przyłączy dla działki objętej planem 

miejscowym jest podobna jak w Krakowie tj.  od 9 do 12 miesięcy. 

Trójmiasto jest średniej wielkości, ale dynamicznie rozwijającym 

się rynkiem magazynowym z dwoma prężnie działającymi 

portami morskimi w Gdańsku i Gdyni oraz kilkoma terminalami 

kontenerowymi. Region ten jest dobrze skomunikowany  

z Łodzią (autostrada A1) i Warszawą (A1 i S7). To siódmy rynek 

magazynowy w kraju pod względem całkowitej powierzchni. 

Podaż gruntów inwestycyjnych jest strukturalnie ograniczona 

ze względu na polodowcowe ukształtowanie terenu i naturalną 

barierę geologiczną w postaci linii brzegowej. Działki  

pod inwestycje komercyjne są jednak wciąż dostępne,  

przy czym ceny przygotowanych gruntów w lokalizacjach 

magazynowo-logistycznych pozostają stabilne i wahają się 

między 180 a 200 zł za mkw.

„Zainteresowanie rzeszowskim 
rynkiem wzrosło za sprawą 
oddania do użytkowania 
autostrady A4 prowadzącej ze 
wschodu na zachód Polski. To 
przyczyniło się do wzrostów cen 
gruntów w regionie.”

„Podaż gruntów w Trójmieście 
jest strukturalnie ograniczona 
ze względu na polodowcowe 
ukształtowanie terenu i naturalną 
barierę geologiczną w postaci 
linii brzegowej, jednak działki 
inwestycyjne są wciąż dostępne.”
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Szczecin

Polska Zachodnia

Szczecin

Szczecin to lokalizacja położona w bliskiej odległości od 

granicy niemieckiej,  która posiada bezpośrednie połączenie 

autostradowe z Berlinem (autostrada A6 łączy się z niemiecką 

autostradą A11). Region jest też dobrze skomunikowany ze 

Skandynawią dzięki regularnym połączeniom promowym ze 

Świnoujścia. Porty w Szczecinie i Świnoujściu są jednymi z 

największych kompleksów portowych na Bałtyku. Ze względu 

na atrakcyjną infrastrukturę i dostęp do pracowników, wielu 

światowych gigantów e-commerce oraz firm dystrybucyjnych z 

Niemiec i Skandynawii zdecydowało się na inwestycje w regionie.

Ceny dla działek inwestycyjnych przeznaczonych pod budowę 

nieruchomości przemysłowych wahają się w przedziale  

150 - 200 zł /mkw. w granicach miasta, 100 - 120 zł/mkw. 

na terenach podmiejskich oraz 60 - 100 zł/mkw. na bardziej 

oddalonych subrynkach takich jak Goleniów czy Stargard.  

Od 3-4 lat obserwujemy umiarkowany wzrost cen w całym 

regionie. Minimalna powierzchnia działki poszukiwanej przez 

większość inwestorów to 5 ha.

Podaż gruntów w Szczecinie jest ograniczona, a ich 

przygotowanie jest stosunkowo czasochłonne ze względu na 

dość duże rozdrobnienie właścicielskie oraz wydłużone procesy 

administracyjne. Uzyskanie decyzji środowiskowej, zgody na 

przyłącza i pozwolenia na budowę w granicach Szczecina dla 

działki objętej planem miejscowym zajmuje 12-18 miesięcy, 

choć proces ten ulega znacznemu wydłużeniu w przypadku 

konieczności zmiany parametrów planu. Znacznie dłużej trwa 

również realizacja projektu oparta na warunkach zabudowy. 

Większa otwartość władz lokalnych Goleniowa, Stargardu 

 i Kołbaskowa na nowe projekty logistyczno-magazynowe oraz 

lepsza dostępność działek, wpłynęła na ich dynamiczny rozwój  

w ostatnich latach. Proces przygotowania terenu inwestycyjnego 

w tych lokalizacjach jest znacznie krótszy w porównaniu ze 

Szczecinem. 

 „Podaż gruntów w Szczecinie jest 
ograniczona, a ich przygotowanie 
stosunkowo czasochłonne 
ze względu na rozdrobnienie 
właścicielskie i wydłużone 
procesy administracyjne. Większa 
otwartość władz lokalnych 
Goleniowa, Stargardu i Kołbaskowa 
na nowe projekty logistyczno-
magazynowe oraz lepsza 
dostępność działek wpłynęła na 
ich dynamiczny rozwój w ostatnich 
latach.”
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Szczecin

Szczecin

„Rynek Polski Zachodniej jest 
dość rozczłonkowany, pozbawiony 
zdefiniowanych klastrów 
logistycznych i produkcyjnych, 
zdominowany przez dużej skali 
projekty BTS.”

„Polska Wschodnia jest ciekawą 
alternatywą dla inwestorów 
zainteresowanych dobrym dostępem 
do pracowników. Ten region zyskał 
też znacznie dzięki wyraźnej poprawie 
infrastruktury drogowej. Podaż dobrej 
jakości gruntów inwestycyjnych 
jest jednak ograniczona, pokrycie 
planami miejscowymi bardzo 
niskie, a procedury administracyjne 
wydłużone.”

Polska Zachodnia to dynamicznie rozwijający się wschodzący 

rynek magazynowo - produkcyjny. Jest to dobrze usytuowana, 

nisko-kosztowa lokalizacja dla lokalnych i zagranicznych 

dystrybutorów obsługujących rynek niemiecki. Region może się 

pochwalić dobrej jakości infrastrukturą drogową. Większość 

inwestycji przemysłowych znajduje się wzdłuż drogi ekspresowej S3. 

Rynek Polski Zachodniej jest dość rozczłonkowany, pozbawiony 

zdefiniowanych klastrów logistycznych i produkcyjnych, 

zdominowany przez dużej skali projekty BTS. To tu powstaje 

obecnie jeden z największych obiektów typu single tenant 

w Polsce – centrum dystrybucyjne o powierzchni użytkowej 

200 000 mkw. przygotowywane dla globalnego operatora 

e-commerce w Świebodzinie. Podaż w całym regionie jest na 

dość wysokim poziomie. Stawki transakcyjne kształtują się  

w szerokim przedziale od 60 do 120 zł za mkw. 

Polska Wschodnia stanowi ciekawą alternatywę dla inwestorów 

zainteresowanych dobrym dostępem do pracowników. Rozwój 

rynku był przez lata ograniczony ze względu na niskiej jakości 

infrastrukturę drogową. Jednak sieć dróg ekspresowych 

wybudowanych lub wyremontowanych w ostatnich latach (S8, 

S7, S17, S51, S19 i S16) znacznie poprawiła dostęp do innych części 

kraju. Kolejne ambitne inwestycje infrastrukturalne są w fazie 

realizacji, w tym Via Baltica i Rail Baltica, czyli drogowe i kolejowe 

połączenie prowadzące do Helsinek. 

Podaż dobrej jakości terenów inwestycyjnych pod projekty 

przemysłowe jest jednak niska. Brak planów miejscowych i długie 

procedury oraz umiarkowana chęć współpracy samorządów  

z inwestorami  z sektora magazynowego przekłada się na długi 

proces przygotowania działki. Dla gruntu objętego planem 

miejscowym jest to około 2 lat. W zdecydowanej większości 

grunty nie są jednak objęte planami, co znacznie wydłuża ten 

proces. 

Ze względu na niską podaż odpowiednich gruntów, stawki są 

relatywnie wysokie, od 200 do 300  zł za mkw. i pozostają 

na stabilnym poziomie. Ponadto, rynek przemysłowy istnieje 

wyłącznie w granicach lub w bliskiej odległości od miast (poza 

pojedynczymi inwestycjami BTS i BTO), przez co konkuruje on  

z innymi sektorami nieruchomości.

Polska Zachodnia

Polska Wschodnia
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Grunty inwestycyjne w Warszawie są 5,5 razy tańsze  
niż w Londynie i 2,7 razy tańsze niż w Monachium

W dużej części ceny gruntów odzwierciedlają poziom czynszów, 

jaki deweloper jest w stanie uzyskać w danej lokalizacji. To z 

kolei jest uzależnione od siły popytu, jak również od cyklicznego 

i strukturalnego poziomu podaży. Na niektórych rynkach 

istnieją bariery wejścia, takie jak rygorystyczny i/lub wydłużony 

proces planistyczny, niechęć władz lokalnych do inwestycji 

magazynowych czy ukształtowanie terenu (np. pagórkowatość) 

lub gęsta zabudowa. Wszystkie te czynniki wpływają na 

dostępność gruntów pod inwestycje magazynowe, a w rezultacie 

– na ich ceny. Ponadto, znaczenie ma percepcja ryzyka danego 

kraju pod kątem stabilności gospodarczej i politycznej. 

Polska charakteryzuje się stosunkowo przejrzystymi procedurami 

administracyjnymi związanymi z budową nieruchomości 

komercyjnych, w tym logistycznych i magazynowych. Proces 

przygotowania działki objętej planem, w tym uzyskanie decyzji 

środowiskowej, decyzji o przyłączach i pozwolenia na budowę, 

zajmuje przeciętnie 12-18 miesięcy. Problemy z rozdrobnieniem 

własności wydłużają ten proces, jednak tego typu kwestie 

występują w nielicznych lokalizacjach. Sama budowa obiektu 

magazynowego zajmuje średnio około 6 miesięcy. Stanowi to 

przewagę konkurencyjną wobec rynków w Europie Zachodniej, 

gdzie uzyskanie samego pozwolenia na budowę wynosi często  

24 miesiące. 

Porównanie cen gruntów  
w Polsce vs. Europa

Główne polskie rynki charakteryzują się zdecydowanie niższymi 

cenami gruntów w porównaniu do innych krajów Europy. Spośród 

monitorowanych przez nas wiodących lokalizacji magazynowo – 

logistycznych na Starym Kontynencie, tylko Południowe Morawy 

w Czechach i wschodnia część Słowacji oferują działki w cenie 

niższej niż najtańszy z głównych polskich rynków – Poznań. 

Mniejsze rynki, takie jak Stargard Szczeciński, podwarszawski 

Mszczonów czy Teresin, położone pod Łodzią - Stryków i 

Piotrków Trybunalski, małopolski Tarnów czy Częstochowa są 

jeszcze bardziej atrakcyjne cenowo.  

Warszawa – miasto pozostawia w tyle resztę kraju pod względem 

cen gruntów inwestycyjnych. Osiągalne jest tu 1,5 mln euro za 

hektar, a nawet więcej w przypadku pojedynczych transakcji. 

Mimo to stolica Polski jest 5,5 razy tańsza niż aglomeracja 

londyńska i 2,7 razy tańsza niż Monachium.

„Polska charakteryzuje się 
stosunkowo przejrzystymi 
procedurami administracyjnymi 
związanymi z budową nieruchomości 
komercyjnych, w tym logistycznych  
i magazynowych. 

Proces przygotowania działki 
objętej planem, w tym uzyskanie 
decyzji środowiskowej, decyzji 
o przyłączach i pozwolenia na 
budowę, zajmuje przeciętnie  
12-18 miesięcy.”
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Ceny gruntów w Europie (mln EUR/ha)

Źródło: AXI IMMO, Gerald Eve. 
Wartości przeliczone po kursie walut z końca września 2020 r.

Popyt na grunty inwestycyjne pod zabudowę magazynową  

i produkcyjną w Polsce utrzymywał się w ostatnich kilkunastu 

miesiącach na stabilnym poziomie. Po stronie podaży 

obserwowaliśmy spadek dostępności gruntów w głównych 

ośrodkach przemysłowych kraju. W najlepszych lokalizacjach  

i w miastach widoczny był trend związany z większym 

zainteresowaniem terenami typu brownfield, co w latach 

poprzednich było rzadkością. Pandemia Covid-19 nie obniżyła 

zainteresowania inwestorów terenami inwestycyjnymi, jednak 

procesy decyzyjne oraz analiza techniczna i komercyjna działek 

wydłużyły się. Inwestorzy muszą też uwzględnić  

w harmonogramach dłuższy czas potrzebny na wypełnienie 

procedur administracyjnych.  

Dostępność działek objętych planem miejscowym jest różna  

w zależności od regionu, na zachodzie Polski wyższa, w ośrodkach 

miejskich i na wschodzie zdecydowanie niższa. Jednak niezależnie 

od regionu w wielu miejscach plany miejscowe wymagają 

aktualizacji w oparciu o nowe wymagania inwestorów. Dodatkowo, 

coraz więcej firm automatyzuje procesy produkcyjne i logistyczne, 

co generuje zwiększone zapotrzebowanie na energię.  

Niepewność związana z pandemią Covid-19, w tym nastawienie 

wybranych firm na oszczędności a nie inwestycje oraz 

ograniczenie inwestycji spekulacyjnych przez deweloperów 

magazynowych, powinny mieć stabilizujący wpływ na ceny 

gruntów. 

 
Podsumowanie
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Średnia cena gruntów inwestycyjnych (za mkw.)*

Warszawa-miasto
550 - 650 zł

Rzeszów
180 - 210 zł

Warszawa-okolice  
100 - 350 zł

Szczecin 
100 - 200 zł

Górny Śląsk  
100 - 250 zł

Polska Zachodnia 
60 - 120 zł

Kraków  
200 - 450 zł

Trójmiasto 
180 - 200 zł

Dolny Śląsk  
180 - 300 zł

Małopolska bez Krakowa 
100 - 160 zł

Polska Wschodnia  
200 - 300 zł

Poznań 
130 - 200 zł

Łódź  
150 - 250 zł

Polska Centralna bez Łodzi  
60 - 150 zł

1
2
3

4
5
6
7

8 
9 

10 
11
12
13
14

Definicje

1 Inwestycja brownfield - rodzaj inwestycji realizowana 

poprzez ponowne wykorzystanie terenu, budynków 

lub obiektów infrastruktury przemysłowej (często 

zdegradowanych), którym nadaje się nowe funkcje.

2 Inwestycja greenfield - inwestycja realizowana na 

terenie dotychczas niezabudowanym i bez infrastruk-

tury, najczęściej dotychczas rolniczym.

* Dotyczy działek inwestycyjnych objętych planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego z wpisaną funkcją 

 magazynowo-produkcyjną, po ich przygotowaniu pod kątem formalno-prawnym (uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji 

 o przyłączeniu do sieci i pozwolenia na budowę) i infrastrukturalnym (bliskość węzłów komunikacyjnych). 
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