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Polska coraz lepsza 
na tle Europy

W pierwszym półroczu 2019 roku rynek 
magazynowy napędzało coraz więcej 
umów na średniej wielkości powierzchnie 
magazynowe. Niewielkie zmiany dały się 
też zauważyć w czołówce wynajmujących 
sektorów. Ubiegłoroczne zapowiedzi 
ciekawego czasu w branży znajdują swoje 
odzwierciedlenie w obecnej sytuacji 
polskiego rynku magazynowego, który 
wyraźnie wybija się na tle innych regionów 
w Europie. 

Od kilku lat nie można zaprzeczyć, 
że Polska posiada silną pozycję 
na magazynowej mapie Europy. 
Deweloperzy są pewni polskiego 
rynku i chętnie uruchamiają 
nowe inwestycje, co odnajduje 
potwierdzenie w wolumenie 
powierzchni budowanej 
spekulacyjnie, której udział 
wyniósł w pierwszym półroczu 
2019 roku 45 procent. W tym 
czasie Polska zajęła drugie 
miejsce w Europie pod względem 
oddanej do użytku powierzchni 
magazynowej. Pozostałe dane 
dotyczące kondycji zarówno 
najemców, jak i deweloperów 
nie pozwalają na obawy 
dotyczące zmian korzystnej 
sytuacji w branży magazynowej. 
Zapraszam do zapoznania się 
z podsumowaniem ubiegłych 
miesięcy na rynku i informacjami 
z cyklicznego Raportu JLL.

Jednocześnie, polecam case 
study dużej transakcji, w której 
pośredniczyli eksperci JLL oraz 

wywiad z Hubertem Michalakiem, 
Head of Hillwood Poland 
o raporcie „Small town, big deal”. 

I choć tak jak wspomniałem 
– dużo umów na powierzchnie 
średniej wielkości oraz wiele 
odnowień miało wpływ 
na sytuację najmu w pierwszym 
półroczu, to nie zabrakło też 
potężnych inwestycji. Zapraszam 
zatem do lektury i większej 
dawki informacji na temat rynku 
magazynowego w Polsce.
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Puls rynkuPuls rynku

powierzchni magazynowej w centrum logistycznym 
Panattoni A2 Warsaw Park. Nowa inwestycja znajduje 
się w Grodzisku Mazowieckim, w sąsiedztwie węzła 
Grodzisk Mazowiecki oraz autostrady A2. To bardzo 
korzystna lokalizacja dla firmy logistycznej, do której 
potrzeb i specyfiki działalności dostosowano nową 
powierzchnię magazynową w parku. 

Raben Logistics Polska w Panattoni A2 Warsaw Park
Grupa Raben jest obecna w Polsce od 1991 roku. 
Firma posiada oddziały zlokalizowane w 12 krajach, 
w tym Czechach, Holandii, Niemczech czy 
we Włoszech. W Polsce Grupa świadcząca 
kompleksowe usługi logistyczne posiada 
rozbudowaną sieć terminali. W tym roku Raben 
Logistics Polska podpisał umowę najmu 30 tys. m² 

Transakcja JLL

Transakcja JLL

Havi Logistics rozwija sieć magazynów w Polsce
Havi Logistics, globalny dostawca kompleksowych 
usług logistycznych w ponad 100 krajach, przenosi 
się do nowych lokalizacji na Śląsku oraz w Warszawie. 
Firma wynajęła 13,1 tys. m2 powierzchni magazynowej 
w Panattoni Park Tychy oraz 1,8 tys. m2 w City Logistics 
Warsaw II, który także należy do Panattoni Europe. 
W procesie poszukiwania nowych lokalizacji najemcę 
reprezentowali eksperci z JLL. – Havi Logistics 
już wcześniej wynajmował magazyny na Śląsku, 
jednak w związku z dynamicznym rozwojem swoich 

usług firma potrzebowała większej przestrzeni. 
Najemca wybrał Panattoni Park Tychy, który oferuje 
komfortowe i nowoczesne powierzchnie klasy A. 
W nowym magazynie Havi oprócz standardowej 
powierzchni ma do swojej dyspozycji dodatkowo 
chłodnię i mroźnię. Firma przeniosła również operację 
magazynową do nowej miejskiej lokalizacji Panattoni 
w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Odlewniczej 
– komentuje Ludwika Korzeniowska, Business 
Development Manager, JLL. 

Pantos Logistics  
w Panattoni Park Wrocław IV
Panattoni Europe planuje w listopadzie tego roku oddać 
100 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej na Dolnym 
Śląsku. Firma Pantos Logistics wynajmie aż 72 tys. m2 
w obiekcie położonym w Nowej Wsi Wrocławskiej. 
– Nowy magazyn Pantos Logistics w Panattoni 
Park Wrocław XI pozwoli nam zwiększyć liczbę 
operacji, przepustowość wzrośnie o około 30 proc., 
po konsolidacji istniejących powierzchni w jedną, 
położoną w wiodącej lokalizacji, celujemy w możliwości 
synergii i współpracy naszych zespołów, dzięki czemu 
będziemy mogli zaprosić do współpracy inne podmioty 
zlokalizowane we Wrocławiu i okolicach – mówi Piotr 
Zienkiewicz, Manager ds. Logistyki, Pantos Logistics.

Firma P3 podpisała umowę z PepsiCo na wynajem 58 
470 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej 
w parku P3 Mszczonów. Obiekt dla PepsiCo będzie 
szóstym, który powstanie na terenie tego centrum 
logistycznego. Łącznie inwestycja P3 Mszczonów 
posiada się już 160 tys. m2 powierzchni magazynowych. 
Nowy magazyn PepsiCo będzie największym w Polsce 
wchodzącym w skład sieci dystrybucji koncernu. Ma on 
pełnić funkcję magazynu centralnego – zostaną w nim 
skonsolidowane procesy logistyczne i magazynowe 
prowadzone dotychczas przez firmę w kilku innych 
lokalizacjach w Polsce Centralnej. W transakcji najmu 
klienta reprezentowała agencja doradcza JLL. 

P3 wybuduje magazyn  
centralny dla PepsiCo

SEGRO kupuje  
7R Park Wrocław

Spółka Segro, działając w imieniu SELP, sfinalizowała 
transakcję zakupu parku magazynowego 7R Park 
Wrocław w Biskupicach. Firma JLL doradzała 7R 
w negocjowaniu transakcji. W efekcie Segro podwoiło 
swoje portfolio powierzchni w jednym z kluczowych 
hubów logistycznych w kraju. – Transakcja jest 
przykładem efektywnej realizacji strategii rozwoju 
7R polegającej na realizowaniu kompleksów 
magazynowych w wiodących lokalizacjach w Polsce oraz 
długofalowej współpracy z godnymi zaufania partnerami 
biznesowymi – powiedział Łukasz Jachna, Dyrektor 
Inwestycyjny 7R. 

Futura Cargo w Hillwood 
Łódź Górna

Eksperci JLL doradzali przy pierwszej transakcji najmu 
w Centrum Logistycznym Hillwood Łódź Górna. 
Najemcą jest firma transportowa Futura Cargo, 
która na koniec 2019 roku rozpocznie działalność 
operacyjną w powstającym nowoczesnym kompleksie 
logistycznym Hillwood Polska. Futura Cargo będzie 
korzystać z przestrzeni magazynowej oraz biurowo-
socjalnej o łącznej powierzchni niemal 3,5 tys. m2. 
Firma specjalizuje się w transporcie międzynarodowym 
i dystrybucji krajowej. Głównymi odbiorcami usług 
oferowanych przez Futura Cargo są producenci sprzętu 
AGD oraz dostawcy podzespołów do jego produkcji, 
mający łącznie blisko 60% udział w jej sprzedaży. 

Transakcja JLL
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Polskie magazyny
pokonują kolejną granicę

Polska jest siódmym pod  
względem wielkości rynkiem 
magazynowym w UE. W I połowie 
2019 roku całkowite zasoby 
powierzchni magazynowej 
w Polsce wzrosły do 16,9 mln m2. 
Popyt brutto w I półroczu 
2019 roku przekroczył 1,6 mln m2. 
Do użytku oddano ponad 
1,1 mln m2 nowej powierzchni, 
a w budowie jest 2,2 mln m2. 

Aktywny polski rynek

Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe 
widoczne było od początku 2019 roku na niemal 
każdym rynku w Polsce. Popyt brutto – ponad 
1,6 mln m2 został wygenerowany przez szereg 
umów średniej wielkości, a nie przez spektakularne 
w swojej skali transakcje. Z kolei popyt netto, czyli 
uwzględniający nowe umowy i ekspansje – sięgnął 
1,1 mln m2.
Mimo że popyt na powierzchnie magazynowe 
był widoczny w pierwszym półroczu tego roku 
w całym kraju, to największą aktywność najemców 
można zauważyć w okolicach Warszawy i mieście, 
gdzie podpisano umowy łącznie na 460 tys. m2, 

Puls rynku
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we Wrocławiu – 276 tys. m2 oraz Polsce Centralnej 
– 216 tys. m2. Pozostałe najważniejsze rynki to Górny 
Śląsk i Poznań.

Z kolei na rynkach spoza tzw. Wielkiej Piątki popyt 
brutto sięgnął 240 tys. m2, z czego na nowe umowy 
przypadło 186 tys. m2. Coraz bardziej widać rozwój 
Kielc, Podkarpacia czy Białegostoku. Deweloperzy 
gromadzą tam kolejne grunty pod przyszłe 
inwestycje. 

Regiony w budowie

Na koniec I półrocza 2019 roku w budowie 
pozostawało 2,2 mln m2, z czego 86 proc. powstającej 
powierzchni przypadało na największe lokalizacje – 
Górny Śląsk, Wrocław, Polskę Centralną, Warszawę 
oraz Poznań.
Wzrost powierzchni budowanej spekulacyjnie 
doprowadził do nieznacznego wzrostu wskaźnika 
powierzchni niewynajętej. Średni współczynnik 
pustostanów w Polsce na koniec I półrocza wyniósł 
6,3 proc. (5,7 proc. w I kw.).
W I połowie najemcy mogli zaobserwować stopniowy 
wzrost czynszów, który nadal ograniczany jest jednak 
przez dynamiczną nową podaż. Wzrost odczuwalny 
był szczególnie w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, 
Szczecinie oraz w Opolu i w województwie lubuskim. 
Najwyższy czynsz w strefie Warszawa Okolice wzrósł 
do poziomu 3,8 euro za m2 na miesiąc.

Pierwsza inwestycja 7R w Poznaniu
7R wchodzi na nowy rynek – 15 km od centrum 
stolicy Wielkopolski powstanie 7R Park Poznań East. 
To nowoczesny projekt magazynowy o powierzchni 
22,2 tys. m2 zlokalizowany bezpośrednio przy drodze 
krajowej nr 92, na wschód od centrum Poznania. 

Położenie magazynu zapewnia z jednej strony dostęp 
do trasy S5 i autostrady A2 (węzeł Poznań Wschód), 
z drugiej zaś doskonałą komunikację z Poznaniem. 
W odległości 22 km od inwestycji położony jest 
międzynarodowy Port Lotniczy Poznań Ławica.

Rekordy na rynku 
inwestycyjnym
Wartość sfinalizowanych w okresie od stycznia 
do czerwca 2019 roku transakcji kupna/sprzedaży 
obiektów magazynowych i logistycznych sięgnęła 
w Polsce 374 mln euro. – To historycznie najlepsze 
I półrocze pod względem aktywności inwestycyjnej, 
a uwagę zwraca napływ kapitału azjatyckiego, 
szczególnie z Korei Południowej. Spodziewamy 
się utrzymania zainteresowania polskim rynkiem 
w nadchodzących miesiącach, czego odzwierciedleniem 
są toczące się transakcje, których przedmiotem 
są zarówno pojedyncze obiekty, jak portfele 
nieruchomości – informuje Tomasz Puch, Dyrektor 
Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych 
i Magazynowych, JLL.

Panattoni ogłasza 
inwestycję w Toruniu
Panattoni Europe inwestuje w województwie  
kujawskopomorskim. Będzie to kolejna inwesty-
cja dewelopera w tym regionie. We wrześniu  
ruszyła budowa Panattoni Park Toruń II o po-
wierzchni ponad 57,5 tys. m2. Oddanie toruń-
skiego centrum dystrybucyjnego do użytku pla-
nowane jest już na IV kwartał 2019 r. Nowocze-
sne centrum zlokalizowane będzie zaledwie 
10 km od centrum miasta, tuż przy węźle drogo-
wym Lubicz, łączącym A1 z DK 10. Dzięki temu  
Panattoni Park Toruń II stanie się niezwykle waż-
nym punktem logistycznym Kujaw i Pomorza.



  

Wynajęta powierzchnia magazynowa – pierwsze półrocze 
2018 i 2019.

Istniejąca powierzchnia magazynowa w H1 2019  
według lokalizacji

Powierzchnia magazynowa oddana do użytku w H1 
2019 Polska na tle Europy
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Q2 2019: 16 891 000 m2

Magazyny oddane do użytku według właścicieli obiektów
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Powierzchnia magazynowa w budowie w H1 2019  
według deweloperów

Spekulacyjnie:
996 000 m2

45%

Z umowami przednajmu:
1 230 500 m2

55%

Czynsze efektywne za standardową powierzchnię  
magazynową według lokalizacji (€/m2/miesiąc)

Niewynajęta powierzchnia magazynowa oraz jej  
współczynnik według lokalizacji

Wynajeta powierzchnia magazynowa według branży  
najemcy: popyt netto
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Polska gwiazdą magazynowego rynku w Europie

Zapotrzebowanie 
na powierzchnie magazynowe 
widoczne było w pierwszym 
półroczu niemal w każdym 
segmencie rynku w Polsce. 
Najbardziej aktywnymi 
najemcami byli operatorzy 
logistyczni, firmy z branży lekkiej 
produkcji i sieci handlowe, którzy 
łącznie odpowiadali za prawie 
80 proc. popytu netto. 

TOMASZ MIKA
Senior Director, JLL

Czołowi najemcy

Firmy logistyczne podpisywały zarówno duże 
umowy najmu (największa transakcja w tym 
półroczu dotyczyła powierzchni równej 60 500 m2), 
jak i małe umowy, praktycznie w każdej lokalizacji 
magazynowej w Polsce. Po raz pierwszy 
w historii rynku na drugim miejscu znalazły się 
firmy produkcyjne. Aż 20 proc. nowo wynajętej 
powierzchni należało do lekkiej produkcji.

Nowy rozkład umów

W pierwszym półroczu zauważalny był spadek 
udziału nowych umów i ekspansji w całkowitym 
popycie. Natomiast niemal 350 tys. m2 zostało 
wynajętych w ramach renegocjacji kontraktów. 
Jednym z czynników tej sytuacji był bez wątpienia 
kończący się okres umów najmu podpisanych 
w latach 2013-2014, kiedy rynek przeżywał okres 
wzmożonego rozwoju.

Mapa popularnych regionów

Regiony: Warszawa i jej okolice, Wrocław, 
Polska Centralna, Górny Śląsk oraz Poznań 
nadal przyciągają największą uwagę najemców 
i deweloperów. To właśnie w tych lokalizacjach 
zawarto najwięcej umów najmu i tam też 
najbardziej aktywni są deweloperzy.
Równolegle rozwijają się mniejsze rynki regionalne 
takie jak Kielce, Rzeszów oraz Lublin.  
Zainteresowaniem najemców cieszą się też 
Szczecin, Trójmiasto oraz Kraków. Pomimo wzrostu 
czynszów w niektórych regionach, polski rynek 
magazynowy pozostaje jednym z najbardziej 
konkurencyjnych w regionie Europy Środkowo- 
-Wschodniej.
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Built To Own 

– Każda branża ma zupełnie inne wymagania 
dotyczące wynajmowanych centrów logistycznych. 
Dotyczy to zarówno lokalizacji, liczby doków, 
wielkości powierzchni czy specyficznych wymagań 
technicznych, szczególnie w przypadku firm 
produkcyjnych. Projekty BTO stają się obecnie 
odpowiedzią na potrzeby najbardziej wymagających 
inwestorów – mówi Tomasz Mika, Senior Director, JLL.

Built To Own to rozwiązanie polegające na budowaniu 
nieruchomości na własność inwestora w lokalizacji 
przez niego wskazanej, na działce dewelopera. Rola 
dewelopera jest w tym przypadku bardzo istotna 
– to on nadzoruje budowę i przekazuje gotową 
inwestycję. Jednocześnie inwestor, decydując 
się na obiekt BTO, nie odpowiada za pozwolenia 
na budowę czy współpracę z generalnym wykonawcą. 
Te zadania zostają w całości po stronie dewelopera. 
– Realizacja inwestycji w formule BTO to często 
kompleksowe zadanie: od przeprowadzenia wszystkich 
procedur prawnych i administracyjnych, po nadzór 
budowy oraz odbiór gotowego obiektu i przekazanie go 
w ręce klienta. Deweloper jest również odpowiedzialny 

BTO odpowiedzią na potrzeby inwestorów 

Baza wiedzy Baza wiedzy

Formuła budowania obiektów magazynowych 
– BTO, czyli na własność inwestora – 
znajduje na polskim rynku coraz większą 
liczbę zwolenników. Na czym polega 
przewaga takich magazynów  
nad tradycyjnym już wynajmem  
czy obiektami typu BTS? Okazuje  
się, że lista zalet jakie generuje  
formuła BTO w przypadku  
polskiego rynku, jest dość  
obszerna, a inwestorzy  
widzą w niej  
potencjał do  
rozwoju. 
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za doradztwo klientowi na każdym etapie inwestycji, 
łącznie z jej planowaniem – komentuje Marek Foryński, 
Dyrektor Zarządzający BTS Group w Panattoni Europe.

Poza tym, że inwestor nie musi ingerować w proces 
budowy, to główną przewagą obiektów typu BTO 
jest możliwość uwzględnienia przez dewelopera 
indywidualnych wymagań przyszłego właściciela. Jest 
to niezwykle istotne dla wspomnianej przez eksperta 
JLL branży produkcyjnej. Standardowe powierzchnie 
magazynowe dostępne na rynku nie zawsze oferują 
spełnienie wszystkich potrzeb danej formy.

Tymczasem budowa projektu BTO, poprzedzona 
analizami i wyznaczeniem długoterminowych celów, 
pozwala na pewną inwestycję gwarantującą zysk. 

Analiza potrzeb

Przeprowadzenie przez ekspertów wraz z inwestorem 
kompleksowej analizy potrzeb generuje listę wyma-
gań wobec budynku, jego otoczenia oraz infrastruk-
tury technicznej. Na etapie budowy magazynu czy 
fabryki realizowane są specyficzne wymagania, jak 
na przykład:
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•  odpowiedniej wielkości i mocy agregaty 
prądotwórcze,

•  dostosowana grubość posadzki obiektu,

•  ściśle określona wysokość hali magazynowej czy 
produkcyjnej,

•  rodzaj zastosowanej wentylacji i kanalizacji,

•  instalacje chłodzące,

•  powierzchnie powstające z myślą o instalacji
 chłodni.

Koszt i zysk   

Poza lokalizacją i specyficznymi wymaganiami 
inwestora, to właśnie koszty okazują się często 
być czynnikiem ostatecznie determinującym 
decyzję o inwestycji typu BTO zamiast chociażby 
BTS. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, 
że projekt BTO będzie dużo droższy od najmu 
istniejącego magazynu czy budowania pod wynajem 
obiektu „szytego na miarę”.

Jednak o różnicy w cenie decyduje wiele czynników, 
a ostateczna cena budowy magazynu na własność może 
nie różnić się znacząco od najmu istniejącej powierzchni 
magazynowej czy dostępnej fabryki. Tymczasem dla 
inwestora własny obiekt posiada tę zaletę, że myśląc 
o długoterminowym rozwoju biznesu może zapewnić 
sobie możliwość chociażby rozbudowy obiektu czy 
wyboru lokalizacji niezbędnej dla strategicznych celów 
firmy przy wciąż porównywalnych kosztach.

Baza wiedzy Baza wiedzy
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Poza lokalizacją 
i specyficznymi 
wymaganiami inwestora, 
to właśnie koszty 
okazują się często być 
czynnikiem ostatecznie 
determinującym decyzję 
o inwestycji typu BTO. 

Rodzaj wytwarzanych dóbr stanowi często 
wyznacznik wielu potrzeb, na które nie są w stanie 
odpowiedzieć standardowe powierzchnie 
magazynowe dostępne na rynku. Wtedy doskonale 
sprawdza się budynek typu BTO. 

Ponadto, korzystna sytuacja rynkowa sprawia, 
że firmy dysponujące dużym kapitałem chętniej 
decydują się na zainwestowanie we własne obiekty, 
zamiast wiązać się długoterminowymi umowami 
z deweloperami. – Duża liczba zalet oraz elastyczność 
w wielu obszarach, jaką zapewniają obiekty 
BTO sprawiają, że dla firm liczących na rozwój 
i posiadających obecnie wystarczające możliwości 
finansowe do realizacji takiej inwestycji, budowa 
obiektu na własność jest traktowana jako inwestycja 
w biznes – dodaje Tomasz Mika z JLL.

Natomiast czas trwania inwestycji BTO zależy 
zarówno od specyfiki samego obiektu, jak i tego 
w jakim stanie jest grunt, oraz czy teren posiada 
odpowiednie przyłącza i pozwolenia na realizację 
inwestycji o danym charakterze i potrzebach.

Niekwestionowane korzyści  

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem 
nie tylko dla rodzimych, ale także zagranicznych 
inwestorów. Obiekty budowane w formule BTO 
dają im szeroki wachlarz rozwiązań, które pozwolą 
w strategicznej lokalizacji dążyć do rozwoju biznesu 
i często zapewnią osiągnięcie wyznaczonych celów 
w określonym czasie. Analiza rynku, uzyskanie 
informacji o sile roboczej oraz perspektywa 
ulokowania inwestycji w części kraju, która 
zapewni sukces planowanej ekspansji, pozwalają 
szacować realne powodzenie. Ponadto, budowa 
własnego obiektu na potrzeby produkcji pozwala 
obecnie na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, gwarantujących szybki rozwój 
i pozwolą na pewny zwrot funduszy ulokowanych 
we własnej inwestycji. 
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TEREN INWESTYCYJNY
PIĄTEK

Powierzchnia gruntów   44 ha
Możliwość zabudowy 220 000 m2  
     powierzchni magazynowej  
 

Kontakt:

Woj. łódzkie, gmina Piątek

Katarzyna Bieszczad
   + 48 784 907 339
   katarzyna.bieszczad@eu.jll.com
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Raport JLL „Small town, big deal”

Wielka Piątka nieco mniejsza 
Nowe lokalizacje na magazynowej mapie Polski

Wielka Piątka od lat wiedzie 
prym na polskim rynku 
magazynowym. To właśnie 
Warszawa, Górny Śląsk, 
Polska Centralna, Poznań 
i Wrocław są filarami branży. 
Jednak jak pokazuje badanie 
przeprowadzone w ramach 
Raportu „Small town, big deal”, 
udział tych regionów w podaży 
i popycie od pewnego czasu 
systematycznie spada.

Według raportu „Small town, big deal”, udział 
„Wielkiej Piątki” spadł z 90 proc. w 2013 r. do 74 proc. 
w 2018 r. w przypadku popytu oraz z 92 proc. 
do 83 proc. jeśli chodzi o istniejącą powierzchnię 
magazynową. Dlaczego tak się dzieje? Składa się 
na to kilka powodów.

Infrastruktura

Coraz lepsza infrastruktura drogowa jest jednym 
z najistotniejszych czynników składających się 
na rosnącą popularność nowych lokalizacji. – Mamy 
w Polsce do czynienia z siecią dróg, która otwierają 
zupełnie nowe możliwości lokalizacyjne szczególnie 
w przypadku działalności produkcyjnej, jak 
i logistycznej. Wybór optymalnej lokalizacji pozwala 
na znaczne obniżenie kosztów transportu, które 
stanowią największy udział w całkowitych kosztach 
łańcucha dostaw – wylicza Tomasz Olszewski, 
Executive Director, JLL.

Dla firm produkcyjnych istotny jest cały łańcuch 
logistyczny, a zatem to skąd będą pochodzić surowce 
i półprodukty oraz dokąd będą wysyłane gotowe 

towary. Z kolei w przypadku sieci handlowych 
korzystna lokalizacja wiąże się ze skróceniem 
czasu dostaw, co stanowi przewagę konkurencyjną 
danej firmy na rynku. Jak pokazują badania, koszty 
transportu stanowią średnio ponad 50 proc. kosztów 
funkcjonowania łańcucha dostaw, podczas gdy 
czynsz to niewiele ponad 4 proc. Odpowiedni wybór 
lokalizacji magazynu ma więc kluczowe znaczenie dla 
wyniku finansowego całej sieci.

Rynek pracy

Jednym z kluczowych atutów polskiego rynku 
magazynowego był przez lata atrakcyjny rynek 
pracy. Niskie koszty oraz spore zasoby siły roboczej 
przemawiały zdecydowanie na jego korzyść. Jednak 
wraz ze wzrostem gospodarczym oraz rosnącą 
konkurencyjnością ta przewaga zmalała. Wzrosła 
za to presja płacowa.

W 2018 roku średnie wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw wyniosło 4 827 zł i było 
blisko o jedną trzecią wyższe niż w roku 2013. 
Jednocześnie, jego poziom pozostaje wciąż niższy niż 
np. w Czechach, choć jest porównywalny ze stawkami 
na Słowacji oraz wyższy od średniego wynagrodzenia 
na Węgrzech, Łotwie i Litwie.

Bardziej niż koszty pracy (stanowiące niecałe 10 proc. 
kosztów operacyjnych centrum dystrybucyjnego) 
istotna jest dostępność wystarczającej liczby 
pracowników. Według danych Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia 
w sierpniu 2019 roku wynosiła 5,2 proc., zaś 
w rejestrach powiatowych urzędów pracy było 
zarejestrowanych 866 tys. osób. Przy coraz niższym 
bezrobociu, szczególnie w największych miastach, 
nowe lokalizacje magazynowe stają się niezwykle 
atrakcyjne, gdyż mają do zaoferowania lokalne 
rezerwy kadrowe.

– Analizując potencjał lokalnych rynków pod 
kątem inwestycji produkcyjno-logistycznych, 
nie należy zapominać o mniejszych czy średnich 
miejscowościach. Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, 
to paradoksalnie miejscowości te mogą być bardziej 

interesujące niż większe aglomeracje. Jeżeli 
zakładamy, że nie ma w pobliżu żadnej innej nowej 
inwestycji, to proces pozyskiwania kandydatów 
nie będzie stanowił dla pracodawców wyzwania, 
z którym mierzą się firmy w dużych lokalizacjach 
– mówi Marek Wróbel, Dyrektor ds. Kluczowych 
Klientów, ManpowerGroup.

– Pod tym względem dużo atrakcyjniejsze od Wielkiej 
Piątki są na przykład Białystok, Bielsko-Biała, 
Bydgoszcz lub Częstochowa, gdzie rekrutacja 
100-osobowej załogi może zająć tylko 40-50 dni. 
We Wrocławiu lub Warszawie potrwa to dwa razy 
dłużej – wylicza Hubert Michalak, Head of Hillwood 
Poland.

Rozwój lokalnych firm

– To ważne, ale z pewnością nie jedyne, powody 
rosnącego zainteresowania nowymi lokalizacjami. 
W wielu z nich najemcami nowoczesnych powierzchni 
magazynowych i produkcyjnych stają się lokalne 
firmy, których dotychczasowe siedziby przestały 
spełniać wymagania jakościowe, techniczne 
czy lokalizacyjne. Można więc mówić o popycie 
organicznym, który dotychczas nie miał możliwości 
realizacji – zaznacza Tomasz Olszewski z JLL.
Lokalne firmy poszukują więc odpowiednich 
jakościowo budynków, co powoduje wzrost 
zapotrzebowania na nowe obiekty magazynowo-
przemysłowe.

Region Transport  
i dostepność Rynek pracy Warunki 

finansowe
Kompetencje 

regionalne Dojrzałość rynku Ocena łączna

Konin 62% 82% 75% 68% 25% 68%

Kraków 83% 81% 40% 63% 40% 68%

Kielce 51% 77% 88% 67% 40% 67%

Okręg 
Legnicko-Głogowski 75% 71% 68% 58% 25% 66%

Zielona Góra 69% 72% 75% 58% 20% 65%

Częstochowa 70% 61% 80% 69% 25% 65%

Bydgoszcz 59% 87% 55% 62% 35% 65%

Włocławek 53% 89% 63% 61% 25% 64%

Tarnów 55% 87% 63% 65% 20% 64%

Rzeszów 47% 91% 68% 61% 30% 64%

W tabeli prezentujemy wyniki rankingu dla 10 najlepiej ocenionych lokalizacji 
wschodzących w badaniu „Small town, big deal”

Źródło: JLL, 2019

Koszty wynajmu

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających 
za daną lokalizacją są także koszty wynajmu 
powierzchni magazynowej. Zależą one od typu 
powierzchni oraz kosztów budowy. Co za tym idzie, 
mniejsze regiony mają w tym aspekcie konkurencyjną 
pozycję. – Nie bez znaczenia dla inwestorów jest 
także koszt gruntów, który w mniejszych miastach 
jest znacznie atrakcyjniejszy niż wokół głównych 
aglomeracji – zaznacza Hubert Michalak z Hillwood 
Polska.

Jak pokazuje badanie firm JLL, Hillwood oraz 
Manpower, znaczenie we wzroście zainteresowania 
nowymi lokalizacjami ma także dojrzałość danego 
rynku lokalnego przekładająca się na większy wybór 
dla najemców. Ważnym aspektem będą zachęty 
inwestycyjne.

Wszystkie wymienione czynniki pokazują 
zróżnicowanie rynku magazynowego w Polsce 
oraz ciągły jego rozwój. – Dane JLL jasno pokazują, 
że Polska to rynek o silnych fundamentach. 
Potwierdzają to najnowsze dane GUS-u pokazujące 
pozytywne nastroje wśród konsumentów, wysoki 
popyt, regularną podaż. Możemy przewidywać, 
że popyt utrzyma się na wysokim poziomie – 
podsumowuje Tomasz Mika, Senior Director, JLL. 
Wiele przemawia za tym, że przed uczestnikami rynku 
magazynowo-przemysłowego niezwykle ciekawe lata. 

TOP 10 NOWYCH LOKALIZACJI
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TEREN INWESTYCYJNY  
OLSZTYNEK, AMERYKA

Kontakt:

Woj. warmińsko-mazurskie, gmina Olsztynek

Powierzchnia gruntów 5,6 ha
Możliwość zabudowy 28 000 m2 

     powierzchni magazynowej

Katarzyna Bieszczad
    +48 784 907 339
    katarzyna.bieszczad@eu.jll.com
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Nowoczesne drogi są jednym 
z kluczowych argumentów 
przemawiających za tworzeniem 
się nowych korzystnych lokalizacji 
magazynowych w kraju. 
Infrastruktura pojawiająca się 
w trudno dostępnych do tej pory 
miejscach pozwala wielu firmom 
na dodatkowe możliwości rozwoju 
i generuje znaczące oszczędności.

Droga do magazynów
Infrastruktura jako duży atut nowych lokalizacji

Od 2010 roku sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce została 
rozbudowana o 2 200 km – pokazuje badanie „Small 
town, big deal” przygotowane przez firmy JLL, Hillwood 
i Manpower. Bez wątpienia najważniejszymi trasami 
oddanymi w tym czasie do użytku były odcinki autostrad 
A1, A2 i A4. Te trasy stanowią szkielet komunikacyjny 
Polski, łącząc ze sobą m.in. Warszawę i Łódź, Poznań 
i Gdańsk oraz zachodnią i wschodnią Polskę.

– Do użytku oddane zostały również kluczowe 
odcinki dróg ekspresowych – S3, S5, S7, S8. Pozwoliło 
to na otwarcie nowych regionów, które wcześniej nie 
pojawiały się w kręgu zainteresowań inwestorów. 
Kontynuowany rozwój sieci drogowej z pewnością 
otworzy przed deweloperami i najemcami nowe 
możliwości – mówi Tomasz Mika, Senior Director, JLL. 

Infrastruktura ważna dla logistyki 

W I połowie 2019 roku przedstawiciele trzech głównych 
sektorów na rynku magazynowym w Polsce, czyli 
operatorzy logistyczni, sieci handlowe i lekka produkcja, 
odpowiadali za prawie 80 proc. popytu netto. Nie dziwi 
więc fakt, że ich potrzeby wpływają na rozwój nowych 
lokalizacji magazynowych.

To właśnie transport stanowi największy udział 
w całkowitych kosztach łańcucha dostaw firm 
przewozowych. Dodatkowo, w przypadku np. sieci 
handlowych, bliskie odległości między magazynem 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 2010 vs 2019

Źródło: JLL, 2019

a celem dostawy wiążą się ze skróceniem czasu,  
w jaki dany towar trafia do miejsca docelowego. 
To z kolei stanowi przewagę konkurencyjną danego 
podmiotu na rynku. Dlatego tak ważny jest stan 
infrastruktury w bezpośrednim otoczeniu centrum 
logistycznego.

Eksperci JLL oraz Hillwood Polska zbadali ile kilometrów 
dróg szybkiego ruchu istnieje i jest budowane 
w promieniu 50 km od wybranej lokalizacji. – Stan 
infrastruktury jest zdecydowanie najlepszy w okolicach 
Wielkiej Piątki, gdzie w promieniu 50 km istnieje bądź 
jest w trakcie realizacji ponad 300 km dróg szybkiego 
ruchu. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że ponad 
100 km dróg mają już takie miasta jak: Elbląg, Legnica, 
Gorzów, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Zielona Góra 
i Piotrków Trybunalski. Z Częstochowy i Elbląga można 
dotrzeć na lotnisko w krótszym czasie niż w godzinę – 
dodaje w rozmowie z magazyny.pl Hubert Michalak, 
Head of Hillwood Poland.

– Biorąc pod uwagę inwestycje drogowe planowane 
w perspektywie kilku kolejnych lat, na znaczeniu zyskają 
z pewnością Szczecin i Kielce oraz miasta w Polsce 
Wschodniej – Lublin, Białystok i Rzeszów – dodaje 
Tomasz Olszewski, Head of Industrial Agency CEE, JLL.

Stan infrastruktury jest 
zdecydowanie najlepszy 
w okolicach Wielkiej 
Piątki, gdzie w promieniu 
50 km istnieje bądź jest 
w trakcie realizacji ponad
300 km dróg szybkiego 
ruchu.
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Dotrzeć do klienta w osiem godzin 

Raport „Small town, big deal” pokazał także jak 
ważny jest wskaźnik „ośmiu godzin”. To odległość 
zbliżona do tej, jaką kierowca ciężarówki może 
pokonać podczas jednego cyklu. Dzięki temu 
firma może obsłużyć więcej klientów z jednego 
centralnego magazynu. Pozwala to także na dotarcie 
do większej liczby odległych klientów czy 
podwykonawców i finalnych odbiorców ewentualnej 
produkcji. Z uwagi na fakt, że wschodnia granica 
Polski jest jednocześnie zewnętrzną granicą 
UE, w przypadku tego wskaźnika premiowane 
są lokalizacje w zachodniej oraz południowo-
zachodniej części Polski. Obsługiwać można z nich 
również rynki zagraniczne – Niemiec, Czech czy 
Austrii i Węgier.

– Największą populację obejmuje strefa wyznaczona 
dla Okręgu Legnicko-Głogowskiego, w zasięgu 
której mieszka 75 milionów osób. Poza lokalizacjami 
wzdłuż drogi S3, Wrocławiem, Górnym Śląskiem 
i Opolem, na uwagę zasługuje również Częstochowa 
czy Kalisz, których strefy obejmują po około 60 
milionów osób. Dla porównania, magazyn centralny 
pod Warszawą jest w stanie obsłużyć,, zaledwie” 

około 47 milionów osób – wylicza Tomasz Olszewski, 
Executive Director, JLL.

W raporcie eksperci zwrócili również uwagę 
na inwestycje w infrastrukturę portową 
i okołoportową, uwzględniono również 
odległość do najbliższego portu kontenerowego. 
Niezaprzeczalnie dominują tutaj lokalizacje 
nadmorskie i położone w Polsce Północnej. Zyskują 
też miasta z bezpośrednim dostępem do dróg 
szybkiego ruchu prowadzących na północ, takie jak 
Gorzów, Zielona Góra czy Włocławek.

Lotnisko na liście potrzeb

Mimo że towary przewożone drogą lotniczą 
stanowią jedynie niewielki ułamek w całym 
transporcie, a popyt na magazyny lotniskowe 
pozostaje marginalny, to dostęp do lotniska staje 
się dodatkowym atutem danego regionu. Ten 
aspekt ma szczególne znaczenie dla zagranicznych 
inwestorów, którym zależy, aby podczas 
realizowania delegacji odległości te były jak 
najmniejsze.

– Pod tym względem prym wiodą lokalizacje 
z Wielkiej Piątki, z wyraźną dominacją Warszawy. 
Mniej oczywiste lokalizacje, z których można dotrzeć 
na lotnisko w krócej niż godzinę to Częstochowa 
i Elbląg. W rankingu pod uwagę były brane tylko 
lotniska obsługujące powyżej miliona pasażerów 
rocznie, gdyż w naszej ocenie jedynie one posiadają 
odpowiednią masę krytyczną oraz wystarczającą 
siatkę regularnych połączeń międzynarodowych 
z największymi portami lotniczymi w Europie – mówi 
Jan Jakub Zombirt, Director, Strategic Consulting, JLL.

Podsumowanie
Bez wątpienia najlepszą transportową dostępnością 
mogą pochwalić się lokalizacje z tak zwanej 
Wielkiej Piątki, czyli Warszawa, Górny Śląsk, Polska 
Centralna, Poznań i Wrocław. Jednak w ostatnich 
latach zyskują także nowe regiony położone przy 
ważnych korytarzach transportowych. Mowa 
tu o trasie S3 na zachodzie kraju, której dodatkowym 
atutem jest także bliskość rynku niemieckiego.

Biorąc pod uwagę drogi planowane w perspektywie 
kilku następnych lat, kluczową rolę odegrać mogą 
kolejne części S7 na odcinku Warszawa-Mława oraz 
S61, S19 i S17 we wschodniej Polsce. Dzięki drodze S5 
wzmocni się także region Kujaw. 

Im bliżej do pracy tym lepiej

Dla wielu firm poszukujących nowych lokalizacji 
pod obiekty magazynowo-przemysłowe rosnącym 
problemem staje się dostępność siły roboczej. 
Malejące bezrobocie powoduje, że inwestorzy muszą 
szukać pracowników w coraz większym promieniu 
od magazynu czy fabryki. O ile obszar poszukiwania 
rąk do pracy jest znacząco większy w okolicach Wielkiej 
Piątki, o tyle w nowych miejscach kilometry się 
skracają.

– Tak zwana strefa dwugodzinna to obszar, 
który rozpatrywać można nie tylko w przypadku 
obsługi wybranej aglomeracji, ale również innych 
miejscowości. Dobrym przykładem może być Kutno, 
z którego w około dwie godziny dojechać można 
do Warszawy, Łodzi, Poznania czy Bydgoszczy. 
To niezwykle ważne dla firm logistycznych ze względu 
na dowóz towarów, ale także z powodu dostępności 
pracowników. Populacja w zasięgu dwóch godzin jazdy 
to zwiększa dostęp do potencjalnych pracowników, 
którzy dzięki wygodnym połączeniom chętnie pokonają 
nieco większy dystans do miejsca zatrudnienia – mówi 
Tomasz Mika, Senior Director JLL.

POPULACJA W 2 I 8-GODZINNEJ STREFIE ZASIĘGU

Źródło: JLL, 2019

Region 2 h
Stryków 8 911 000

Piotrków Trybunalski 8 824 000

Częstochowa 8 795 000

Kraków 8 706 000

Gliwice 8 649 000

Region 8 h
Okręg Legnicko-Głogowski 74 873 000

Wrocław 74 516 000

Gliwice 72 446 000

Zielona Góra 70 503 000

Opole 68 431 000
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PANATTONI PARK GORZÓW

Planowana powierzchnia   69 000 m2

Deweloper    Panattoni Europe  
 

Kontakt:

Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie

Konrad Lewiński
   + 48 885 285 885
   konrad.lewinski@eu.jll.com
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Dostępność pracowników i infrastruktura  
Przewagi nowych lokalizacji na mapie magazynów w Polsce

Mimo dominującej pozycji lokalizacji 
magazynowych nazywanych Wielką Piątką, 
na znaczeniu zaczynają zyskiwać nowe miejsca 
na mapie Polski. Główne powody? Dostępność 
pracowników, mniejsze koszty oraz ciągle 
rozwijająca się infrastruktura. 

Według raportu „Small town, big 
deal”, udział Wielkiej Piątki spadł 
z 90 proc. w 2013 roku do 74 proc. 
w roku 2018 w przypadku popytu, 
oraz z 92 proc. do 83 proc. jeśli 
chodzi o istniejącą powierzchnię 
magazynową. Czy pozycja Wielkiej 
Piątki jest zagrożona? Pytamy 
Huberta Michalaka, Head of 
Hillwood Poland. 

Magazyny.pl: Autorzy raportu 
„Small town, big deal” sugerują, 
że na rynku powierzchni magazy-
nowo-przemysłowych rośnie zna-
czenie mniejszych lokalizacji. Czy 
warto jeszcze inwestować w ma-
gazyny w tak zwanej Wielkiej 
Piątce, czyli Warszawie, na Gór-
nym Śląsku, w Polsce Centralnej, 
Poznaniu i Wrocławiu?

Hubert Michalak, prezes Hillwood 
Polska: Oczywiście, że tak. Popyt 
na lokalizacje poza tak zwaną Wiel-
ką Piątką na razie jest umiarkowa-
ny. Jednak udział innych lokalizacji 
zarówno w popycie, jak i w podaży, 
systematycznie rośnie. Nowe loka-
lizacje wyraźnie zyskują na atrak-
cyjności. Nie zmienia to jednak 
faktu, że Wielka Piątka nadal jest 
w czołówce rankingu najatrakcyj-
niejszych lokalizacji.

w mniejszych miastach jest znacznie 
atrakcyjniejszy niż wokół głównych 
aglomeracji.

Oznak nasycenia rynku jeszcze nie 
widać?

Nie. Zapotrzebowanie nadal jest 
duże. Obecna podaż powierzch-
ni logistycznych wynosi prawie 
17 mln m2. W budowie znajduje się 
ponad 2 mln m2. nowych maga-
zynów. Ale te liczby będą jeszcze 
rosnąć. Świadczy o tym m.in. bardzo 
mała oferta magazynowa mniej-

szych lokalizacji. Szczególnie jeśli 
porównamy ją z potencjałem tych 
miejsc. Do takich lokalizacji nale-
żą m.in.: Białystok, Konin, Kutno, 
Tarnobrzeg, Włocławek, Częstocho-
wa, Piła, Tarnów, Elbląg i Kalisz.

Czy raport ma być zatem wska-
zówką dla inwestorów?

W działalności logistycznej lub 
produkcyjnej nie da się stworzyć 
kryteriów oceny dopasowanych 
do modeli operacyjnych wszyst-
kich przedsiębiorstw. Ranking jest 

jedynie narzędziem, z którego każdy 
może zrobić własny użytek.
W Hillwood Polska już wcześniej 
wierzyliśmy w potencjał nowych 
rynków. Znajduje to potwierdzenie 
w naszych decyzjach inwestycyj-
nych. Właśnie kończymy budowę 
pierwszej hali centrum logistycznego 
w Kłobucku koło Częstochowy. Inwe-
stujemy również w Kutnie, Świebo-
dzinie i Olsztynku, które do niedaw-
na nie zaliczały się do oczywistych 
i szczególnie atrakcyjnych lokalizacji. 
Ranking potwierdził więc obrany 
przez nas kierunek jest właściwy. 

Czy to znaczy, że jej pozycja nie 
jest zagrożona?

W krótkiej perspektywie czasu 
na pewno niewiele się zmieni 
w kwestii atrakcyjności Wielkiej 
Piątki. Największe problemy spo-
wodowane niedoborem pracow-
ników na rynku pracy ma na razie 
tylko Wrocław.

Jednak ogólnie pracownicy z loka-
lizacji zaliczanych do Wielkiej Piątki 
przebierają w największej liczbie 
ofert zatrudnienia. Są to więc miej-
sca, gdzie najtrudniej jest zrekru-
tować załogę. Pod tym względem 
dużo atrakcyjniejsze są np. Bia-
łystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz 
lub Częstochowa, gdzie rekrutacja 
100-osobowej załogi może zająć 
tylko 40-50 dni. We Wrocławiu lub 
Warszawie potrwa to dwa razy 
dłużej.

Co oprócz rynku pracy wpływa 
na wzrost atrakcyjności mniej-
szych miast?

Przede wszystkim jest to rozbu-
dowa infrastruktury technicznej, 
głównie dróg. Zdecydowanie uła-
twia to realizację inwestycji na dużą 
skalę. Stan infrastruktury jest zde-
cydowanie najlepszy w okolicach 
Wielkiej Piątki, gdzie w promieniu 

50 km istnieje bądź jest w trakcie 
realizacji ponad 300 km dróg szyb-
kiego ruchu.

Jednak mało kto zdaje sobie spra-
wę, że ponad 100 km tras ekspre-
sowych mają już takie miasta jak: 
Elbląg, Legnica, Gorzów, Szczecin, 
Bydgoszcz, Toruń, Zielona Góra 
i Piotrków Trybunalski. Z Częstocho-
wy i Elbląga można dotrzeć na lotni-
sko w czasie krótszym niż godzina.

Nie bez znaczenia dla inwestorów 
jest także koszt gruntów, który 

Właśnie kończymy 
budowę pierwszej hali 
centrum logistycznego 
w Kłobucku koło 
Częstochowy. 
Inwestujemy  
również w Kutnie, 
Świebodzinie 
i Olsztynku, które 
do niedawna 
nie zaliczały się 
do oczywistych 
i szczególnie 
atrakcyjnych 
lokalizacji.

Wywiad numeruWywiad numeru



34    magazyny.pl     35    

MAN PROPERTY

Powierzchnia produkcyjno-magazynowa 31 000 m2

Możliwość rozbudowy   Tak
Właściciel     MAN Bus Sp. z o.o.   
 

Kontakt:

Sady koło Poznania, woj. wielkopolskie

Ewa Foryś
    +48 668 281 756
    ewa.forys@eu.jll.com

Na sprzedaż
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Deweloper Panattoni Europe 
ukończył budowę 100 tys. m2 
centrum logistycznego dla 
Castorama Polska. Inwestycja 
powstała w Strykowie, a jej 
realizacja była podzielona 
na dwa etapy. Eksperci firmy JLL 
doradzali przy tej transakcji. 
Oficjalne przekazanie centrum 
nastąpiło 1 czerwca 2019, zaś 
18 czerwca wokół obiektu odbył 
się bieg mający uczcić finalizację 
inwestycji.

Kolejny magazyn Castorama Polska

Castorama Polska, należąca do Kingfisher plc, 
rośnie z roku na rok i regularnie zwiększa sprzedaż, 
zysk operacyjny i zasięg działania. Obecnie ten gigant 
branży DIY i home improvement obsługuje 78 sklepów 
stacjonarnych w Polsce i zapowiada otwarcie kolej-
nych. Jednocześnie, rozwijając sprzedaż wielokana-
łową zapewnia klientom w całym kraju ciągły dostęp 
do oferty online. Bardzo dobre wyniki Castorama 
Polska to również rezultat zwiększenia efektywności 
i rozwoju łańcucha dostaw. Jego ważnym ogniwem 
jest finalizacja przez Panattoni Europe i Castorama 
Polska 100 tys. m2 centrum logistycznego w Stryko-
wie.

Nowoczesny obiekt

Do 50 tys. m2 otwartych w listopadzie 2017 r.  
deweloper dobudował drugie tyle. Obiekt dla  
Castorama Polska to aż 98,5 proc. magazynu i 1450 m2 
powierzchni socjalno-biurowej, która została dosto-
sowana do planowanego zatrudnienia 300 pracow-
ników. Inwestycja spełnia wszelkie kryteria środo-
wiskowe i została zrealizowana zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, m.in. zastosowano oświe-

cy. Jej zwieńczeniem jest ukończone właśnie centrum 
logistyczne, które wesprze dalszy dynamiczny rozwój 
naszego klienta. Cieszymy się, że możemy być tego 
częścią – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director 
w Panattoni Europe.

Transakcja JLL

W podpisaniu kontraktu pośredniczyli eksperci  
z firmy JLL. – Umowa na 100 tys. m2 to jeden 
 z największych projektów w historii polskiego rynku 
magazynowego. Cieszy nas zaufanie jakie otrzymali-
śmy od firmy Castorama Polska przy realizacji tak du-
żego i ważnego przedsięwzięcia. Również współpraca 
z Panattoni Europe daje nam niezwykłą satysfakcję 
i pewność powodzenia tego projektu – mówi Tomasz 
Mika, Senior Director, JLL.

Strategiczna lokalizacja

– Centrum logistyczne w Strykowie to ważny element 
rozwoju sprzedaży wielokanałowej. Taka lokalizacja 
pozwoli na ograniczenie kosztów i zapewni szybszy 
czas realizacji dostaw, co pozytywnie wpłynie na ceny 

Kolejna inwestycja  
Castorama Polska spełnia wszelkie 
kryteria środowiskowe i została 
zrealizowana zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.
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tlenie LED, które wzbogacono o system dynamicznego 
sterowania.

Sportowe otwarcie

Przejęcie magazynu nastąpiło 1 czerwca, a samo 
wydarzenie zostało uczczone w najzdrowszy z możli-
wych sposobów – na sportowo. We wtorek 18 czerwca 
przedstawiciele firm Panattoni Europe, Spedimex, 
JLL, XPO oraz Castorama wystartowali o godz. 11 
i zaliczyli 3 rundy dookoła magazynu, przebiegając 
łącznie ok. 5 km.

Owocna współpraca

Świeżo ukończone centrum logistyczne o powierzchni 
100 tys. m2 to nie jedyna wspólna inwestycja Panatto-
ni Europe i Castaroma Polska w Strykowie. W 2014 r. 
deweloper oddał do użytku obiekt typu BTS, który 
po ekspansji osiągnął powierzchnię 50 tys. m2. Inwe-
stycja została dopasowana do potrzeb efektywnego 
zarządzania różnorodnymi źródłami zaopatrzenia.
– Pierwszy obiekt, który stworzyliśmy w Strykowie dla 
Castorama Polska był zwiastunem owocnej współpra-

w naszych sklepach i łatwość zakupów – komentu-
je Wojciech Gondek, Dyrektor ds. łańcucha dostaw 
Castorama Polska.

Obiekt zlokalizowany został w Strykowie – jednym 
z najatrakcyjniejszych miejsc magazynowej mapy Pol-
ski. Miejscowość jest prawdziwym oknem na świat, 
ponieważ znajduje się zaledwie kilkanaście kilome-
trów od polskiej stolicy logistycznej – Łodzi, a także 
sąsiaduje z najważniejszymi szlakami komunikacyjny-
mi – węzłem autostrady A2 (Stryków II) oraz drogą 71 
(Zgierz-Stryków) w pobliżu krajowej trasy 14 (Warsza-
wa-Łódź).   
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W Mszczonowie, ok. 50 km od Warszawy, 
powstaje największy w Polsce obiekt 
wchodzący w skład PepsiCo, który będzie 
pełnił funkcję magazynu centralnego. 
W sumie powstanie 58 470 m2. nowoczesnej 
powierzchni magazynowo-biurowej w parku 
P3 Mszczonów.

Ogromna inwestycja PepsiCo pod Warszawą słowych JLL w Polsce.
Magazyn dla PepsiCo będzie szóstym, który po-
wstanie na terenie parku P3 Mszczonów. Łącznie 
na terenie inwestycji znajduje się już 160 tys. m2 
nowoczesnych magazynów. Deweloper posiada 
także grunt pozwalający na dalszą rozbudowę 
inwestycji.
– Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw ocze-
kiwaniom naszych klientów i proponować obiekty 
jak najlepiej dopasowane do specyfiki ich biznesu, 

jestem przekonany, że tak będzie i tym razem. Magazyn dla PepsiCo będzie miał niestandardową wyso-
kość 12 m, a klasa ogniowa obiektu wyniesie powyżej 4,000 MJ. Ponadto, przy budowie zostaną wyko-
rzystane panele z rdzeniem PIR, efektywniej izolujące budynek od czynników zewnętrznych – podkreśla 
Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 Logistic Parks w Polsce.
Park P3 Mszczonów położony jest zaledwie 50 km na południowy zachód od Warszawy, wzdłuż drogi 
ekspresowej S8 łączącej stolicę z południem Polski. W pobliżu znajduje się także autostrada A2 łącząca 
zachodnią i wschodnią część kraju oraz autostrada A1 biegnąca z południa na północ.
– Bardzo się cieszę, że Mszczonów jest atrakcyjną lokalizacją dla coraz większego grona inwestorów, 
i że w ich przyciąganiu wspierają nas takie firmy jak P3. Dzięki temu gmina może się dynamicznie rozwi-
jać i jest dobrym miejscem zarówno do pracy, jak i życia – mówi Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczo-
nowa. 

PepsiCo jest liderem w produkcji artykułów spożywczych i napojów. W Polsce produkowane są napoje 
gazowane i niegazowane, soki owocowe, woda oraz słone przekąski. W magazynie centralnym zostaną 
skonsolidowane procesy logistyczne i magazynowe prowadzone dotychczas przez firmę w kilku innych 
lokalizacjach w Polsce Centralnej. Bernard Wierzbik, Dyrektor Działu Obsługi Klienta i Logistyki na Eu-
ropę Środkową w PepsiCo, tłumaczy w rozmowie z Magazyny.pl, że po otwarciu obiektu w Mszczonowie 
koncern zamknie swoje obecne magazyny w Nadarzynie i Chorzowie.

30 ciężarówek na godzinę

– W magazynie będą przechowywane zarówno napoje, jak i przekąski. Planujemy, by produkty były 
umieszczone na paletach w regałach, jak i blokowym składowaniu. W magazynie będzie ok. 69 tys. miejsc 
paletowych. Średnio dziennie magazyn będzie opuszczało 4,5 tys. europalet na autach o ładownościach 
od 3,5 t do 24 t. I tyle samo powinno być dostarczane do magazynu. Szacunkowo będzie to ok. 30 cięża-
rówek na godzinę, z założeniem, że natężenie ruchu będzie rozłożone w ciągu doby – informuje Bernard 
Wierzbik.
Po okresie rozruchu obsługą magazynu będzie się zajmować maksymalnie 240 osób, do tego ok. 30 osób 
zajmie się administracją. – W pierwszej fazie projektu będą wykorzystane autonomiczne wózki widłowe 
(EVG). W kolejnych etapach rozbudowy rozważamy zastosowanie procesów logistycznych, wykorzystują-
cych rozwiązania pół- lub w pełni automatyczne – mówi przedstawiciel PepsiCo.

JLL reprezentował PepsiCo

Magazyn w Mszczonowie ma być gotowy na  
wiosnę 2020 r. W transakcji najmu klienta repre-
zentowała agencja doradcza JLL. – To nasz kolejny 
projekt dla PepsiCo. Inwestor jest bardzo wyma-
gającym najemcą poszukującym najwyższej klasy 
powierzchni magazynowych położonych w świet-
nie skomunikowanych lokalizacjach. P3 spełniło te 
wymagania i zostało wybrane do realizacji nowego 
centrum dystrybucyjnego – zauważa Tomasz Mika, 
Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemy-

W magazynie centralnym PepsiCo 
zostaną skonsolidowane procesy 
logistyczne i magazynowe 
prowadzone dotychczas przez 
firmę w kilku innych lokalizacjach 
w Polsce Centralnej.

Na terenie parku P3 Mszczonów 
znajduje się 160 tys. m2 
nowoczesnych magazynów. 
Inwestycja PepsiCo będzie 
szóstym obiektem, który powstanie 
na terenie tego centrum. 

Fot. materiały prasowe
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HILLWOOD ŁÓDŹ GÓRNA

Powierzchnia dostępna od zaraz  70 000 m2

Możliwość rozbudowy   90 000 m2 
Deweloper     Hillwood  
 

Kontakt:

Łódź, woj. łódzkie

Paulina Dziubińska
   +48 605 059 693
   paulina.dziubinska@eu.jll.com
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W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podpisano w maju tego roku pierwszą 
umowę w ramach drugiej edycji programu Startup Spark. Na innowacje i rozwija-
nie współpracy startupów z dużymi firmami przewidziano blisko 16 mln zł. – ŁSSE 
jest już teraz cennym, bo doświadczonym, partnerem na rynku startupowym. 
Pomysł łączenia młodych polskich firm technologicznych z dużymi partnerami 
jest w obecnej gospodarce czymś bardzo ważnym – daje dodatkowy napęd dla 
wielu przedsiębiorstw. Dla niektórych może to być nawet pomysł na rozwój. Jeśli 
ktoś chce się rozwijać, stawiać na nowe technologie, to trudno wyobrazić sobie, 
by nie korzystał ze startupów – podkreślił na konferencji prasowej prezes ŁSSE 
Marek Michalik.

Kolejne dwie firmy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego 
w Pomorskiej SSE, która wydała decyzje o wsparciu inwestycji szacowanych 
łącznie na 43 mln zł. Pierwsza z nowych decyzji dotyczy inwestycji spółki Forme-
leon (dawny Formit), należącej do szwajcarskiego koncernu Rychiger AG z branży 
budowy maszyn i narzędzi, prototypów, wyposażenia, przyrządów kontrolnych 
i montażowych, podzespołów do maszyn. Drugą firmą, która dzięki deklarowanej 
inwestycji może skorzystać z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego przez 12 lat, jest polska firma Mikro-Met Zakład Produkcyjno-
-Handlowy Grzegorz Kłosowski. Od 1983 roku zajmuje się produkcją komponen-
tów dla przemysłu motoryzacyjnego, armatury wodnej i gazowej. 

Kolejni  
inwestorzy  
w Pomorskiej SSE

Polska Strefa Inwestycji Polska Strefa Inwestycji

Łódzka SSE  
wspiera startupy

Aktualności 
z Polskiej Strefy Inwestycji

Inwestor z Korei  
w Katowickiej SSE

SK Innovation, firma z kapitałem koreańskim, zainwestuje pierwszy raz w Pol-
sce i przeznaczy ponad 1 mld zł na budowę zakładu do produkcji separatorów 
baterii litowo-jonowych w Dąbrowie Górniczej. To obecnie strategiczny inwe-
stor dla regionu. – Inwestycja SK Innovation w Tucznawie potwierdza, że nasze 
tereny inwestycyjne gotowe są przyjąć największych inwestorów stawiających 
na nowoczesny przemysł. Wierzę, że pojawienie się w mieście koreańskiego 
inwestora będzie impulsem dla kolejnych innowacyjnych firm i wyraźnym 
sygnałem, że Dąbrowa Górnicza jest partnerem godnym zaufania – podkreślił 
prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak. 

Ubiegły rok był dla Polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych czasem 
pełnym zmian. Największą z nich było objęcie całego kraju statusem 
Polskiej Strefy Inwestycji. A dokładnie, od 30 czerwca 2018 roku 
zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, w całej Polsce można 
inwestować na tych samych warunkach. Dla wielu przedsiębiorców 
oznacza to m.in. uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego bez 
potrzeby zmagania się z długotrwałymi procedurami obejmowania 
nowych obszarów statusem SSE.



44    magazyny.pl     45    

Katarzyna Bieszczad

    +48 784 907 339

    katarzyna.bieszczad@eu.jll.com

GOODMAN LĘDZINY LOGISTICS 
CENTRE

Planowana powierzchnia   111 500 m2

Możliwość BTS    TAK 
Deweloper     Goodman  
 

Kontakt:

Lędziny, woj. śląskie

Michał Kulig
   +48 882 469 706
   michal.kulig@eu.jll.com



46    

JLL jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą 
kompleksowe usługi na rynku nieruchomości, 
sklasyfikowaną na liście Fortune 500. JLL zatrudnia 90 000 
osób i obsługuje klientów w 80 krajach w ramach 300 
oddziałów na całym świecie. Przychód firmy sięga 
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