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Ponad 2 mln mkw. nowej powierzchni magazynowo-przemysłowej dostarczono 
w pierwszych trzech kwartałach 2019 

 
Warszawa, 5 grudnia 2019 r. – Według najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cresa 
Polska „Occupier Insight 1-3 kw. 2019”, pierwsze trzy kwartały 2019 roku upłynęły pod znakiem bardzo 
szybkiego wzrostu zasobów nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce.  
 
W tym okresie deweloperzy dostarczyli ponad 2 mln mkw. nowej powierzchni, dzięki czemu całkowite 
zasoby rynku wzrosły do 17,59 mln mkw. (wzrost o 16% rok do roku). Największym projektem oddanym 
do użytku w pierwszych trzech kwartałach, jak również w całej historii rynku polskiego, jest Panattoni BTS 
Amazon Gliwice, którego powierzchnia wynosi 210 000 mkw. 
 
W każdym z pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku wolumen transakcji najmu oscylował na 
podobnym poziomie i wynosił pomiędzy 930 000 mkw. a 970 000 mkw. Od początku roku najemcy 
wynajęli łącznie 2,85 mln mkw. powierzchni magazynowo-przemysłowej, czyli tylko o 4% mniej niż w 
analogicznym okresie przed rokiem. 
 
Nowa podaż nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w pierwszych trzech kwartałach 2019 
roku wyniosła ponad 2 mln mkw. i była o 43% większa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 
Deweloperzy nie zwalniają tempa i w budowie nadal znajduje się 1,81 mln mkw. nowoczesnej 
powierzchni magazynowej, która zostanie oddana do użytku do końca 2020 r. 
 
Wskaźnik powierzchni niewynajętej wynosi 6,3% i od początku roku znacząco wzrósł, głównie za sprawą 
rekordowo dużej podaży, której tegoroczna kulminacja nastąpiła w trzecim kwartale. Największymi 
wskaźnikami pustostanów charakteryzują się województwa: świętokrzyskie (53,4%), podlaskie (20,2%) 
oraz pomorskie (9,1%). 
 
- Pomimo prognozowanego na przyszły rok spadku tempa rozwoju gospodarczego do 3,3% perspektywy 
dla rynku magazynowego w Polsce wyglądają nadal bardzo obiecująco. Z tego względu deweloperzy 
coraz częściej realizują inwestycje o charakterze typowo spekulacyjnym, co może skutkować wzrostem 
ilości dostępnej powierzchni w momencie ich ukończenia. W wyniku efektu bazy przewidujemy jednak, że 
wskaźnik pustostanów utrzyma się na stabilnym poziomie ok. 6%  - mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, 
Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska. 

Wzrost presji inflacyjnych (ponad 2,5% w 2020 r.) spowoduje zapewne dalszy wzrost kosztów realizacji 
inwestycji, choć już nie tak gwałtowny jak w ostatnich dwóch latach. Mimo to najemcy mogą spodziewać 
się, że stawki czynszowe w niektórych regionach nieznacznie wzrosną. Zrealizowane i wynajęte obiekty 
magazynowe wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów kapitałowych, ustępując jedynie 
budynkom z segmentu biurowego. Z tego względu stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości 
magazynowych osiągnęły już poziom 6,25% i w ujęciu rocznym spadły o 0,25 p.p. Analitycy Cresa Polska 
przewidują, że dobre nastroje wśród inwestorów utrzymają się w również w 2020 roku. 

 
Cresa jest największą na świecie firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych świadczącą 
usługi agencyjne wyłącznie na rzecz najemców i specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych 
rozwiązań w zakresie nieruchomości. Prowadzi działalność w ponad 80 biurach na całym świecie. Cresa 
Polska oferuje obiektywne i niezależne usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Firma 
zapewnia kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka 
konfliktu interesów, jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, 
wycen nieruchomości, projektowania i zarządzania projektami oraz workplace strategy. Siedziba firmy 
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Cresa Polska mieści się w Warszawie. Biura regionalne znajdują się we Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i 
Krakowie. Więcej informacji na www.cresa.pl  
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