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JAKIE DZIAŁKI 
BĘDĄ CIESZYŁY 
SIĘ NAJWIĘKSZYM  
ZAINTERESOWANIEM 
W 2021 ROKU?
Zwycięzców pandemii na rynku gruntów mamy dwóch:  
magazyny i mieszkaniówkę. W 2021 roku działki pod te projekty będą  
cieszyły się największym zainteresowaniem ze strony inwestorów. 

4 TERENY INWESTYCYJNE INFO MAGAZYN 

TERENY INWESTYCYJNE



“Popyt na grunty inwestycyjne wciąż 
jest bardzo duży. Działki poszukiwane 
są głównie pod inwestycje magazyno-
we, mieszkaniowe oraz nieduże projekty 
handlowe typu retail park. Atrakcyjnymi 
parcelami na terenie największych miast 
nadal zainteresowani są deweloperzy 
mieszkaniowi, w tym również firmy  
z rozbudowanymi bankami ziemi.  
Pojawiają się też zapytania od fundu-
szy inwestycyjnych, głównie z Dalekiego 
Wschodu i Południowej Afryki”,  
mówi Agata Karolina Lasota, dyrektor  
zarządzająca LBC Invest .

Duża ilość transakcji już w pierwszych 
miesiącach 2021 roku sugeruje, że to może 
być udany rok pod względem transakcji  
na rynku gruntów inwestycyjnych.

GRUNTY POD MIESZKANIÓWKĘ JAK 
ŚWIEŻE BUŁECZKI

Chociaż początek pandemii spotkał się  
z dużą niepewnością na rynku mieszka-
niowym, zaś w II kwartale 2020 roku więk-
szość deweloperów zaliczyła znaczące 
spadki sprzedaży, to druga połowa roku 
okazała się ekscytująca dla deweloperów. 
Niskie stopy procentowe, poluzowanie 
obostrzeń związanych z kredytami hipo-
tecznymi oraz brak alternatyw dla lokowa-
nia kapitału spowodowały, że mieszkania 
schodziły jak świeże bułeczki. Dodatkowo 
praca i nauka zdalna zaowocowała tym, że 
część rodzin stanęła przed koniecznością 
powiększenia zajmowanego metrażu.  
To wszystko sprawiło, że deweloperzy nie 
mogli narzekać na problemy z popytem.

Jednocześnie przedłużające się m.in.  
z powodu pandemii procedury admini-
stracyjne powodują, że np. na warszaw-
skim rynku zaczęło brakować mieszkań. 
To sprawia, że również w 2021 roku nie 
zabraknie chętnych na nowe lokale, mi-
mo ciągłego wzrostu cen. 

“Silne odbicie w zakresie wyników sprze-
daży mieszkań w drugiej połowie roku, 
wspierało decyzje deweloperów o rozpo-
czynaniu kolejnych projektów mieszka-
niowych, a puste banki ziemi skłaniały  
do dokonywania zakupu gruntów”, wska-
zuje Joanna Kieszczyńska, dyrektor w 
Dziale Gruntów i Inwestycji Średniego 
Formatu JLL.

Jak wylicza JLL, za grunt w Warszawie 
trzeba zapłacić 2 tyś. zł za mkw. i wzwyż 
w lokalizacjach typowych dla inwestycji 
z segmentu popularnego. Deweloperzy 
planujący nieruchomości premium w pre-
stiżowych dzielnicach takich jak Powiśle, 
Śródmieście czy Górny Mokotów zapłacą 
nawet ponad 5 tyś. zł za mkw. W najwięk-
szych miastach regionalnych średnie  
ceny transakcyjne w relacji do PUM były 
notowane na poziomie 700 – 2000 zł.

„Niska podaż oraz rosnące ceny gruntów, 
w szczególności odczuwalne w przypad-

ku sześciu największych rynków będą 
sprzyjać ekspansji deweloperów w no-
wych lokalizacjach. Spodziewamy się też 
dalszego wzrostu cen gruntów mieszka-
niowych oraz ostrej rywalizacji między 
deweloperami w prywatnych procesach 
zakupowych i miejskich przetargach”, 
podsumowuje Joanna Kieszczyńska.

Deweloperzy poszukują działek 
pozwalających na ulokowanie 
dużego osiedla, dobrze sko-
munikowanych z centrum 
miasta. Zwracają również 
uwagę na uregulowaną  
sytuację prawną oraz  
plany zagospodarowania. 

„Z braku takich gruntów 
interesują się także trud-
niejszymi parcelami, któ-
re wymagają dłuższego 
przygotowania do budo-
wy, czy realizacji dodatko-
wej infrastruktury. Biorą też 
pod uwagę tereny poprzemy-
słowe, gdzie stoją budynki do 
wyburzenia, pod warunkiem że 
są atrakcyjnie zlokalizowane”, mówi 
Agata Karolina Lasota.

Na wzrost zainteresowania gruntami bę-
dzie miał też wpływ coraz bardziej dyna-
miczny rozwój rynku najmu instytucjo-
nalnego. Pod koniec 2020 roku na rynek 
wkroczyła szwedzka firma Heimstaden 
Bostad, która kupiła od Eiffage dwa pro-
jekty w Warszawie za 65 mln euro, a na-
stępnie na początku 2021 roku trzy kolej-
ne od Marvipolu za 380,9 mln zł.

TERENY POD MAGAZYNY  
POSZUKIWANE BLISKO MIAST

Rynek magazynowy od kilku lat radzi 
sobie wyjątkowo dobrze, ale to właśnie 
dzięki pandemii nabrał rozpędu. Jest to 
związane z naturalnym przyśpieszeniem 
e-commerce, a także rozwojem tzw. near-
shoringu, czyli przeniesieniu części pro-
dukcji i magazynów z Azji do bliskiej  
zagranicy, tak aby w przypadku przerwa-
nia łańcuchów dostaw kraje Europy  
Zachodniej miały magazyny ulokowane 
w pobliżu swoich granic. Polska staje się 
również coraz atrakcyjniejszą lokalizacją 
pod centra danych.

„Zainteresowanie gruntami magazyno-
wymi było w ubiegłym roku napędzane 
m.in. przez dynamiczny rozwój e-com-
merce, który bezpośrednio przekłada się 
na zwiększony popyt na powierzchnie  
i tereny przemysłowo-logistyczne. Z dru-
giej strony, na rynku można było zaob-
serwować wzrost ostrożności dewelope-
rów i znaczący spadek udziału inwesty-
cji budowanych spekulacyjnie. Mają na 
to wpływ m.in. wydłużające się procesy 
decyzyjne co do zakupu działek poprzez 
pogłębienie analiz techniczno-komercyj-
nych oraz trudności w przeprowadzaniu 

“Niska podaż oraz  
rosnące ceny gruntów, 
w szczególności odczu-
walne w przypadku  
sześciu największych 
rynków będą sprzyjać 
ekspansji dewelop-
erów w nowych 
lokalizacjach.”

         Joanna Kieszczyńska, JLL
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niezbędnych dla inwestycji procedur  
administracyjnych”, zwraca uwagę  
Tomasz Olszewski, dyrektor Działu  
Powierzchni Magazynowo – Przemysło-
wych w Europie Środkowo-Wschodniej, 
JLL

Zgodnie z danymi firmy Axi Immo, pod 
względem kosztów stolica nadal wyprze-
dza pozostałe rynki. Średnia cena dział-
ki na terenie miasta oscyluje w granicach 
450-650 zł/mkw. W II strefie Warszawy  
tj. Pruszkowie, Nadarzynie ceny maleją  
do 250-350 zł/mkw., zaś w III strefie War-
szawy np. w Błoniu, Sochaczewie czy Tere-
sinie deweloperzy zapłacą do 100 zł/mkw.

Drugie miejsce na podium zajmuje  
Kraków z wywoławczymi cenami 400-
450 zł za mkw. gruntu inwestycyjnego. 
Miejsce trzecie zajął Wrocław ze stawka-
mi 180-300 zł/mkw. (najdrożej kosztu-
ją działki przy autostradzie). Na pozosta-
łych rynkach koszty za najlepsze grunty 
wahają się od 100 do 200 zł/mkw.

Na cenę działki składa się zainteresowa-
nie kupujących oraz przygotowanie tech-
niczno-prawnego danej lokalizacji, w tym 
położenie względem szlaków komunika-
cyjnych, podłączenie mediów oraz miej-
scowy plan zagospodarowania.  
 
CZY JEST SZANSA NA SPADEK CEN 
POD OBIEKTY MAGAZYNOWE?

„Postępujący rozwój sektora logistyki,  
w tym w szczególności rynku e-commer-
ce, będzie nadal generować rosnący  
popyt przy coraz bardziej ograniczonej 
podaży gruntów w najatrakcyjniejszych 
lokalizacjach, co utrzyma wzrost i tak 
już wysokich cen transakcyjnych”, mówi 
uważa Tomasz Olszewski.

Gwałtowny rozwój rynku magazynowego 
spowodował, że w większości hubów  
logistyczno-produkcyjnych, takich jak np. 
Bielany Wrocławskie, Stryków, Warszawa, 
Komorniki czy Kraków Rybitwy,  
dostępność atrakcyjnych terenów inwe-
stycyjnych jest wysoce ograniczona.  
Z uwagi na brak działek typu greenfield, 
rośnie zatem zainteresowanie poprze-
mysłowymi działkami typu brownfield, 
zwłaszcza w większych miastach,  
ze względu na ich atrakcyjność dla 
e-commerce. 

„Inwestorzy postrzegają inwestycje  
w grunty jako obiecującą lokatę kapitału, 
bowiem z biegiem lat i coraz niższą  
podażą atrakcyjnych działek będą one 
zyskiwać na wartości. Ta perspektywa 
sprawia, że rośnie zainteresowanie tere-
nami wymagającymi dłuższego przygo-
towania prawnego, technicznego czy też 
administracyjnego, które po uregulowa-
niu tych kwestii staną się jeszcze bar-
dziej atrakcyjne dla potencjalnych kup-
ców”, uważa Emil Domeracki, dyrektor 
Działu Gruntów Inwestycyjnych  
w Colliers.

Jednocześnie inwestorzy będą rozwa-
żać lokalizacje coraz dalej od głównych 
rynków. Kolejne lokalizacje zyskują na 
atrakcyjności dzięki rozbudowie istnieją-
cej infrastruktury drogowej. 

„Najnowszymi przykładami są takie 
ośrodki jak Stary Konik czy Mińsk  
Mazowiecki, które zyskały na  urucho-
mieniu autostrady A2 na wschód  
od Warszawy. Z kolei pojawienie się  
Częstochowy na magazynowej mapie 
Polski to skutek wydłużenia autostrady 
A1”, wyjaśnia Tomasz Oborski, dyrektor 
Działu Gruntów, Axi Immo.

“Postępujący rozwój 
sektora logistyki,  
w tym w szczególności  
rynku e-commerce, 
będzie nadal gene-
rować rosnący popyt 
przy coraz bardziej 
ograniczonej podaży 
gruntów”

         Tomasz Olszewski, JLL
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Koszalin to największe miasto Pomorza Środkowego, 
położone w północno-zachodniej części Polski.
Jest to bardzo atrakcyjne miejsce dla inwestycji i prowadzenia 
biznesu. Miasto oferuje ciekawe tereny inwestycyjne w dogodnej 
lokalizacji oraz wspiera przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy.  

Zaufało nam już wielu przedsiębiorców. Tereny w Podstrefie 
„Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zakupiło 
52 inwestorów.

Preferencje i ulgi podatkowe
Preferencje i ulgi dla Firmy jeżeli uzyska od Zarządzającego Strefą decyzję 
o wsparciu na nową inwestycję. 
 
Przedstawiciela Urzędu
Stały kontakt i pomoc przedstawiciela Urzędu przez cały proces inwestycyjny 
oraz w czasie prowadzenia swojej działalności.

Kontakty biznesowe
Realizację porozumień między światem biznesu a światem nauki 
na rzecz wykwalifikowanej kadry.

Dogodnie zlokalizowane tereny inwestycyjne
Wszystkie działki zlokalizowane są w bliskiej odległości od centrum miasta 
i głównych szlaków komunikacyjnych tj. droga ekspresowa S6 / droga krajowa 
nr 11 / droga międzynarodowa E28.

Miejscowy plan zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki 
przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi. 

Pomoc przy poszukiwaniu osób do pracy.
Dostęp do dobrze wykształconej kadry jest atutem, który sprawia że nasze Miasto 
jest bardzo atrakcyjne pod względem kadrowym. Możliwość utworzenia klas 
zawodowych w zakresie wykształcenia przyszłych pracowników pod konkretne 
potrzeby przedsiębiorcy.

ZAPEWNIAMY:

Więcej informacji na temat Podstrefy „Koszalin” SSSE dostępne pod adresem:  
www.investinkoszalin.pl lub www.koszalin.pl 

KONTAKT
GMINA KOSZALIN
75-007 Koszalin, Polska
Rynek Staromiejski 6-7

Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina
Tel.: +48 94 348 86 03                                                                      
Fax: +48 94 348 86 25

Joanna Piotrkowska-Ciechomska
Pełnomocnik Prezydenta                                                                       
Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych                                                                            
i Wspierania Przedsiębiorczości

Tel.: +48 94 348 87 93
Fax: +48 94 348 87 92
@: pelnomocnik@um.koszalin.pl
@: joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl



DLACZEGO 
STREFOWE TERENY 
SĄ ATRAKCYJNE?

Trudny pandemiczny rok dotknął wiele obszarów gospodarki,  
ale inwestycje w Polskiej Strefie Inwestycji utrzymały swój poziom.  
W czym tkwi sekret?

W 2020 r. wydano 369 decyzji dotyczących in-
westycji w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI), 
co oznacza wzrost o 4 proc. i 15 inwesty-

cji więcej w stosunku do 2019 r. Inwestorzy zadekla-
rowali 5 888 nowych miejsc pracy.  Wartość ubiegło-
rocznych inwestycji wyniosła ponad 15,1 mld zł, co 
oznacza spadek o 2 proc. Jest to świetny wynik bio-
rąc pod uwagę, że jak podała Konferencja Narodów 
Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD, świa-
towa wartość zagranicznych inwestycji bezpośred-
nich (FDI) spadła w 2020 roku o 42 proc.   
 
Z czego wynika atrakcyjność działek położonych  
w PSI? Po pierwsze, wprowadzone w 2018 r. zmiany 
pozwalają na inwestycje zarówno na terenach  
strefowych, jak i prywatnych oraz gminnych. 
 
„Dziś firma może zainwestować praktycznie na każ-
dej nieruchomości i otrzymać wsparcie strefowe  
w postaci zwolnienia w podatku dochodowym.  
Kiedyś mogła to zrobić tylko w wyznaczonych pod-
strefach. Jak dobrze zadziałał ten mechanizm wpro-
wadzony przez rząd najlepiej pokazują liczby. Bez 
niego realizacja 30-u inwestycji nie byłaby możliwa  
w ubiegłym roku. Mimo pandemii nasi inwestorzy 
utworzą i utrzymają blisko 5 tysięcy miejsc pracy”‚ 
wyjaśnia Marek Michalik, prezes Łódzkiej SSE. 
 
Po drugie, strefy przyciągają dobrze przygotowanymi 
gruntami. Chociaż zmiany w funkcjonowaniu SSE  
z 2018 r. pozwalają firmom inwestować na wszyst-
kich działkach, to przez ćwierć wieku firmy mogły  
budować jedynie na gruntach należących do stref. 
Aby podnieść ich atrakcyjność w oczach inwestorów, 
strefy wraz z gminami intensywnie inwestowały w ich 
dostosowanie do potrzeb przedsiębiorców, również 
przy dużym wsparciu ze strony unijnych funduszy.  
 
„Jeśli chodzi o tereny inwestycyjne należące do  
specjalnych stref ekonomicznych, to należy zwrócić 

uwagę na to, że łączą one w sobie te cechy, które są 
najistotniejsze z punktu widzenia inwestora. Grunty 
w znaczącej większości są gotowe, aby zacząć reali-
zować inwestycje bez dodatkowych kosztów i proce-
dur administracyjnych (typu koszt uzbrojenia tere-
nu, czy zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego). Ponadto, przez 25 lat funkcjo-
nowania, utworzone przez sse, dzielnice 
przemysłowe zyskały dobrą infrastruk-
turę (drogową, czy w zakresie uzbroje-
nia terenu), która jest przystosowana 
do zwiększonych potrzeb przedsiębior-
ców. Zakup gruntu od specjalnej stre-
fy ekonomicznej, jest zazwyczaj prosty 
i nie wiąże się z nadmiernymi trudno-
ściami (np.: związanymi z nieuporząd-
kowanym stanem prawnym nierucho-
mości)”‚ podkreśla Leszek Dec, prezes  
zarządu Suwalskiej SSE S.A.. 
 
Dodatkowo strefy wciąż inwestują w infrastruk-
turę. Przykładowo Pomorska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna w połowie czerwca 2020 roku oddała do 
użytku nową drogę, która skomunikowała 27,53 
ha terenów podstrefy Grudziądz. W efekcie w paź-

“Dziś firma może zainwe-
stować praktycznie na 
każdej nieruchomości”
         Marek Michalik, prezes Łódzkiej SSE S.A.
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Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa

Od czterech lat Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
odnotowuje rokrocznie sprzedaż nieruchomości nierol-
nych na zbliżonym poziomie od 600 do 800 ha. W 2020 r.  
KOWR sprzedał 713 ha gruntów nierolnych za kwotę 
270,6 mln zł. W tym celu zawarł ponad 1350 transakcji.

Podstawowym trybem sprzedaży nieruchomości nierol-
nych jest przetarg nieograniczony. Przetargi organizowa-
ne są w 17 Oddziałach Terenowych KOWR. W przetar-
gach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które 
wpłaciły wadium i stawiły się we właściwym miejscu.

Atutami nieruchomości nierolnych oferowanych przez 
KOWR są przede wszystkim znakomita komunikacja  
i duża powierzchnia, na której mogą powstać inwesty-
cje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysło-
we, centra biznesowe, handlowe, logistyczne, składy 
magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkanio-
we. Wiele tych nieruchomości wchodzi w skład dyna-
micznie rozwijających się aglomeracji i ośrodków prze-
mysłowych, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań,  
Katowice. Tereny inwestycyjne, bo takie przeznacze-
nie otrzymują najczęściej nieruchomości nierolne ofe-
rowane przez KOWR położone są w bezpośrednim  
sąsiedztwie lub w bliskiej odległości od strategicznych 
węzłów komunikacyjnych i transportowych - istnieją-
cych lub budowanych autostrad i lotnisk.

Część terenów inwestycyjnych położonych jest w Specjal-
nych Strefach Ekonomicznych. Podmioty inwestujące w SSE 
mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferen-
cyjnych warunkach, takich jak ulgi podatkowe i zwolnie-
nia. Umożliwia to rozwój ekonomiczny w różnych regionach 
kraju. Obecnie w Polsce mamy 14 Specjalnych Stref Ekono-
micznych, których obszar wynosi ok. 25 tys. ha. W 9 z nich 
KOWR posiada swoje grunty. Do najbardziej znanych moż-
na zaliczyć: Wałbrzyską SSE, SSE Mielecką i Tarnobrzeską - 
zlokalizowane wzdłuż autostrady A4 oraz na niektórych od-
cinkach drogi szybkiego ruchu S-19, a także SSE zarządza-
ne przez Krakowski Park Technologicmy sp. z o.o. Każdego  
roku wzrasta liczba nabywców działek inwestycyjnych.  
Z oferty KOWR skorzystały już takie światowe koncerny jak: 
Michelin, Ikea, McDonald’s, Electrolux, Jerónimo Martins, 
Toyota, Mercedes-Benz, Viessmann, Cersanit czy Zalando.

Krajowy Ośrodek na bieżąco wyselekcjonowuje grunty  
inwestycyjne na terenie całego kraju tak, aby zapewnić 
stałą ofertę nieruchomości inwestycyjnych dla potencjal-
nych inwestorów. W swej ofercie posiadamy grunty o po-
wierzchni poniżej 1 ha jak i grunty o powierzchni kilkuset ha,  
które sukcesywnie są przedstawiane i oferowane inwe-
storom. Wszelkie informacje dotyczące ofert i przetargów  
w tym harmonogramy i ogłoszenia można uzyskać na 
portalu internetowym KOWR (www.kowr.gov.pl), a także  
w siedzibie właściwego Oddziału Terenowego KOWR.

Kontakt 
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa 
tel.: +48 22 376 76 76, email: kontakt@kowr.gov.pl

www.kowr.gov.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oprócz nieruchomości rolnych, ma również 
atrakcyjną ofertę gruntów nierolnych, które wykorzystywane są głównie jako tereny 
pod inwestycje.



dzierniku tego samego roku największy producent 
styropianu firma Termo Organika zdecydowała o bu-
dowie na tym terenie fabryki za ponad 25 mln zł. 
 
W ostatnich latach w miejscowości Ksawerów pod 
Łodzią zainwestowały takie firmy jak Miele, Nippon 
Seiki czy OxyLine. 
 
„Wszyscy wymienieni inwestorzy kupili nierucho-
mość z dostępem do nowej infrastruktury drogowej 
zbudowanej przez Łódzką Strefę i samorządy. Łódz-
ka Strefa kupuje tereny z potencjałem i przygotowu-
je je pod inwestycje, zgodnie z oczekiwaniami przed-
siębiorców, w ten sposób buduje gotową ofertę nieru-
chomości dla potencjalnych inwestorów polskich czy 
zagranicznych”‚ opisuje  Marek Michalik. 
 
Po trzecie, inwestycje na strefowych terenach  
w ramach PSI oznaczają szereg ułatwień w inwesto-
waniu, w szczególności zwolnienia podatkowe. Ulga 
podatkowa w ramach PSI stanowi pomoc publiczną 
dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowe-
go (CIT lub PIT) w wysokości nawet do 70 proc. war-
tości realizowanej inwestycji. Wysokość uzyskanego 
zwolnienia zależna jest od szeregu czynników  
takich jak miejsce inwestycji (dodatkowa punktacja 
za lokalizację w średnim mieście lub regionie o wyso-
kim bezrobociu), jej innowacyjność oraz wielkość  
inwestującej firmy. Okres zwolnień podatkowych mo-
że trwać, w zależności od regionu, 10, 12 lub 15 lat, jed-
nak jeśli inwestycja znajduje się w min. 51 proc. na te-
renach sse automatycznie ten okres jest wydłużany 
do 15 lat. 
 
„Małopolskie gminy doskonale zdają sobie sprawę   
z tego, że rozwój gospodarczy ich małych ojczyzn 
mogą zapewnić działające na obszarach gmin przed-
siębiorstwa. A te nie będą inwestowały bez dobrze 
przygotowanych terenów inwestycyjnych, z odpo-
wiednimi Planami Zagospodarowania Przestrzenne-
go, uzbrojeniem i zapewnioną komunikacją”‚ opowia-
da Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwe-
stora w Krakowskim Parku Technologicznym.  

Niektóre strefy przemysłowe, są objęte statu-
sem sse, co daje im pewną przewagę.  
Otóż przedsiębiorcy inwestujący na tak 
zwanych obszarach „starych stref”, 
mają wydłużony okres korzystania  
z pomocy publicznej do 15 lat.  
W wypadku Małopolski jest to o 
trzy lata dłużej niż w innych loka-
lizacjach. Taką sytuację mamy 
np. w Babickiej Strefie Przemy-
słowej, gdzie przedsiębiorcy mają 
do dyspozycji nie tylko znakomi-
cie przegotowane działki, ale rów-
nież dłuższy (15 lat) okres na reali-
zację inwestycji i skorzystanie  
z ulgi podatkowej. 
 
Po czwarte, strefy mają do zaoferowania 
dużo więcej niż samą działkę. Większość 
stref może pochwalić się inkubatorami przed-
siębiorczości, parkami naukowo-technologicznymi 
czy powierzchniami biurowo-magazynowymi.  
Dodatkowo specjalne strefy ekonomiczne oferują 
szerokie wsparcie, zarówno prawne, księgowe, czy 
marketingowe.

“Przez 25 lat funkcjonowania, 
utworzone przez sse, dziel-
nice przemysłowe zyskały 
dobrą infrastrukturę ”
           Leszak Dec, prezes Suwalskiej SSE S.A.

TERENY INWESTYCYJNE

Powiat przasnyski priorytetowo traktuje rozwój gospodarczy  
i konkurencyjność wyrażającą się w tworzeniu warunków do  
inwestowania na naszym terenie. Dlatego też utworzyliśmy 
kompleksy terenów inwestycyjnych, które już dziś są w peł-
ni gotowe do lokalizowania wielokierunkowych przedsięwzięć  
gospodarczych.

Największy, kompleksowo uzbrojony i dostępny dla inwestorów jest teren 
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie koło Przasnysza. Strefa 
obejmuje powierzchnię 306 ha. Samorząd powiatowy uzbroił teren we 
wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną: sieć energetyczną o mocy 
14 megawatów, przyłącze gazowe, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, 
kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne i do-
jazdowe, ciągi pieszo-rowerowe. Cały teren Strefy jest objęty aktualnym  
planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod dzia-
łalność produkcyjną, handlową, usługi oraz działalność lotniczą.

Wyjątkowość przasnyskiej strefy polega także na znakomitym skomuni-
kowaniu, co oszczędza czas i koszty przedsiębiorców. Drogi i tory to już 
trochę za mało. Tutaj na negocjacje wprost do fabryki można przyjechać, 
ale można też przylecieć i odlecieć z przyległego do fabryk lądowiska.  
Takie usytuowanie znakomicie zwiększa efektywność zarządzania  
i wdrażania innowacyjnych technologii.

Dotychczas 40 firm wykupiło ponad 160 ha gruntów. Starostwo wydało  
pozwolenia na budowę 29 firmom, z czego kilkanaście rozpoczęło już 
działalność produkcyjną lub usługową na bazie zakończonych inwestycji  
prywatnych. 

CO OFERUJEMY W PRZASNYSKIEJ 
STREFIE GOSPODARCZEJ
W Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie oferujemy obecnie 
działki inwestycyjne zlokalizowane w dwóch obszarach:
• Specjalnej Strefie Ekonomicznej – 69 działek – łącznie 41,2 ha;
• pozostałym obszarze inwestycyjnym – 63 działki – łącznie 55,27 ha.

POWIAT PRZASNYSKI OGÓLNOPOLSKIM 
CENTRUM BADAŃ LOTNICZYCH
Politechnika Warszawska wykupiła 76,63 ha gruntów przeznaczonych 
pod działalność lotniczą (obecne lądowisko). Zakup ten wiąże się z reali-
zacją przez PW projektu Terenowego Poligonu Doświadczalno – Wdro-
żeniowego.  W oparciu o zakupione lądowisko, uczelnia rozpoczęła  
budowę zaplecza laboratoryjno – warsztatowego, gdzie będą prowa-
dzone badania z dziedziny lekkiego lotnictwa, bezzałogowych Statków  
Powietrznych (BSP) do celów wsparcia m.in. rolnictwa, leśnictwa,  
nowoczesnych technologii materiałowych czy monitorowania prze-
strzeni powietrznej. 19 września 2020 roku na terenie PSG dokonano  
uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego budynku Laboratorium 
Ośrodka Badań Lotniczych Politechniki. Budynek ma być miejscem 
umożliwiającym efektywne prowadzenie prac badawczych na lotni-
sku. W przyszłości nędziemy się również starać o pozyskanie środków  
unijnych na budowę betonowego pasa starstowego.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5
E-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl,  
Tel.:/fax: +48 29 752 22 70

POWIAT PRZASNYSKI  
INWESTUJ Z SUKCESEM!

WWW.STREFA-PRZASNYSZ.PL

Powiat Przasnyski posiada również atrakcyjnie położone działki przezna-
czone pod zabudowę usługową (2,96 ha) i mieszkaniową (1,4 ha), które 
mogą być zapleczem dla inwestorów rozważających lokalizację swoich 
firm na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. W 2014 roku stre-
fa pod Przasnyszem została finalistą ogólnopolskiego konkursu „Grunt 
na medal”.

PODSTREFA PSG W CHORZELACH
Powiat przasnyski oferuje również atrakcyjne tereny położone w pod-
strefie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach, gdzie już 94 ha 
wykupiła spółka Kronospan (zadeklarowane inwestycje na 2 mld PLN).

POWIAT OFERUJE TU 2 OBSZARY INWESTYCYJNE
• 11 działek o pow. 33,31 ha zlokalizowanych na terenie Podstrefy PSG,
• 12 działek o pow. 12,53 ha zlokalizowanych przy budowanej obwod-

nicy miasta Chorzele.
Strefa gospodarcza w Chorzelach w 2016 r. została laureatem ogólno-
polskiego konkursu „Grunt na medal”. 

ATUTY INWESTYCYJNE TERENÓW 
INWESTYCYJNYCH POWIATU PRZASNYSKIEGO
• uregulowany stan prawny nieruchomości;
• zrealizowane uzbrojenie terenu;
• bocznica kolejowa na terenie Podstrefy PSG w Chorzelach;
• dobre położenie geograficzne – niewielka odległość od Warszawy, 

Olsztyna, Płocka;
• dostępność niezagospodarowanej siły roboczej o wysokich kwalifika-

cjach;
• stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw, jako potencjal-

nych kooperantów oraz odbiorców towarówi usług;
• dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych fir-

mach przemysłowych i usługowych - fakty potwierdzające trwałość  
lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BELL, ABB);

• dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji lotniczej);
• tereny w Sierakowie sąsiadują z terenem przeznaczonym pod lądowi-

sko trawiaste oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego;
• nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz 

(bardzo dobrze wyposażony szpital powiatowy);
• wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne oraz 

wyższe) i możliwość kształcenia zgodniez potrzebami gospodarki;
• gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami Powiatu Przasny-

skiego doświadczonego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Euro-
pejskiej w zakresie planowania i realizacji inwestycji, a w szczególnościw 
zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych z uzyskiwaniem po-
zwoleń budowlanych, współpracy w naborze i kształceniu pracowników 
oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej;

• czyste ekologicznie, malownicze tereny - jako miejsce wypoczynku;
• zaplecze rekreacyjne (m.in. nowe hale sportowe, basen).

10 TERENY INWESTYCYJNE INFO MAGAZYN 



Rekla 3

Powiat przasnyski priorytetowo traktuje rozwój gospodarczy  
i konkurencyjność wyrażającą się w tworzeniu warunków do  
inwestowania na naszym terenie. Dlatego też utworzyliśmy 
kompleksy terenów inwestycyjnych, które już dziś są w peł-
ni gotowe do lokalizowania wielokierunkowych przedsięwzięć  
gospodarczych.

Największy, kompleksowo uzbrojony i dostępny dla inwestorów jest teren 
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie koło Przasnysza. Strefa 
obejmuje powierzchnię 306 ha. Samorząd powiatowy uzbroił teren we 
wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną: sieć energetyczną o mocy 
14 megawatów, przyłącze gazowe, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, 
kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne i do-
jazdowe, ciągi pieszo-rowerowe. Cały teren Strefy jest objęty aktualnym  
planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod dzia-
łalność produkcyjną, handlową, usługi oraz działalność lotniczą.

Wyjątkowość przasnyskiej strefy polega także na znakomitym skomuni-
kowaniu, co oszczędza czas i koszty przedsiębiorców. Drogi i tory to już 
trochę za mało. Tutaj na negocjacje wprost do fabryki można przyjechać, 
ale można też przylecieć i odlecieć z przyległego do fabryk lądowiska.  
Takie usytuowanie znakomicie zwiększa efektywność zarządzania  
i wdrażania innowacyjnych technologii.

Dotychczas 40 firm wykupiło ponad 160 ha gruntów. Starostwo wydało  
pozwolenia na budowę 29 firmom, z czego kilkanaście rozpoczęło już 
działalność produkcyjną lub usługową na bazie zakończonych inwestycji  
prywatnych. 

CO OFERUJEMY W PRZASNYSKIEJ 
STREFIE GOSPODARCZEJ
W Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie oferujemy obecnie 
działki inwestycyjne zlokalizowane w dwóch obszarach:
• Specjalnej Strefie Ekonomicznej – 69 działek – łącznie 41,2 ha;
• pozostałym obszarze inwestycyjnym – 63 działki – łącznie 55,27 ha.

POWIAT PRZASNYSKI OGÓLNOPOLSKIM 
CENTRUM BADAŃ LOTNICZYCH
Politechnika Warszawska wykupiła 76,63 ha gruntów przeznaczonych 
pod działalność lotniczą (obecne lądowisko). Zakup ten wiąże się z reali-
zacją przez PW projektu Terenowego Poligonu Doświadczalno – Wdro-
żeniowego.  W oparciu o zakupione lądowisko, uczelnia rozpoczęła  
budowę zaplecza laboratoryjno – warsztatowego, gdzie będą prowa-
dzone badania z dziedziny lekkiego lotnictwa, bezzałogowych Statków  
Powietrznych (BSP) do celów wsparcia m.in. rolnictwa, leśnictwa,  
nowoczesnych technologii materiałowych czy monitorowania prze-
strzeni powietrznej. 19 września 2020 roku na terenie PSG dokonano  
uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego budynku Laboratorium 
Ośrodka Badań Lotniczych Politechniki. Budynek ma być miejscem 
umożliwiającym efektywne prowadzenie prac badawczych na lotni-
sku. W przyszłości nędziemy się również starać o pozyskanie środków  
unijnych na budowę betonowego pasa starstowego.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5
E-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl,  
Tel.:/fax: +48 29 752 22 70

POWIAT PRZASNYSKI  
INWESTUJ Z SUKCESEM!

WWW.STREFA-PRZASNYSZ.PL

Powiat Przasnyski posiada również atrakcyjnie położone działki przezna-
czone pod zabudowę usługową (2,96 ha) i mieszkaniową (1,4 ha), które 
mogą być zapleczem dla inwestorów rozważających lokalizację swoich 
firm na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. W 2014 roku stre-
fa pod Przasnyszem została finalistą ogólnopolskiego konkursu „Grunt 
na medal”.

PODSTREFA PSG W CHORZELACH
Powiat przasnyski oferuje również atrakcyjne tereny położone w pod-
strefie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach, gdzie już 94 ha 
wykupiła spółka Kronospan (zadeklarowane inwestycje na 2 mld PLN).

POWIAT OFERUJE TU 2 OBSZARY INWESTYCYJNE
• 11 działek o pow. 33,31 ha zlokalizowanych na terenie Podstrefy PSG,
• 12 działek o pow. 12,53 ha zlokalizowanych przy budowanej obwod-

nicy miasta Chorzele.
Strefa gospodarcza w Chorzelach w 2016 r. została laureatem ogólno-
polskiego konkursu „Grunt na medal”. 

ATUTY INWESTYCYJNE TERENÓW 
INWESTYCYJNYCH POWIATU PRZASNYSKIEGO
• uregulowany stan prawny nieruchomości;
• zrealizowane uzbrojenie terenu;
• bocznica kolejowa na terenie Podstrefy PSG w Chorzelach;
• dobre położenie geograficzne – niewielka odległość od Warszawy, 

Olsztyna, Płocka;
• dostępność niezagospodarowanej siły roboczej o wysokich kwalifika-

cjach;
• stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw, jako potencjal-

nych kooperantów oraz odbiorców towarówi usług;
• dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych fir-

mach przemysłowych i usługowych - fakty potwierdzające trwałość  
lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BELL, ABB);

• dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji lotniczej);
• tereny w Sierakowie sąsiadują z terenem przeznaczonym pod lądowi-

sko trawiaste oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego;
• nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz 

(bardzo dobrze wyposażony szpital powiatowy);
• wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne oraz 

wyższe) i możliwość kształcenia zgodniez potrzebami gospodarki;
• gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami Powiatu Przasny-

skiego doświadczonego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Euro-
pejskiej w zakresie planowania i realizacji inwestycji, a w szczególnościw 
zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych z uzyskiwaniem po-
zwoleń budowlanych, współpracy w naborze i kształceniu pracowników 
oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej;

• czyste ekologicznie, malownicze tereny - jako miejsce wypoczynku;
• zaplecze rekreacyjne (m.in. nowe hale sportowe, basen).



JAK PANDEMIA 
WPŁYNĘŁA NA 
RYNEK  
TERENÓW 
INWESTYCYJNYCH?

Pandemiczne przemeblowanie na rynku nieruchomości komercyjnych 
odcisnęło piętno również na rynku gruntów pod inwestycje. W cenie 
pozostały najbardziej atrakcyjne, centralnie położone działki, jednak 
deweloperzy wstrzymują się z zakupami pod centra handlowe,  
biurowce oraz hotele. 

RYNEK BIUROWY W OCZEKIWANIU 
 
Pandemia znacząco oddziałuje na rynek biurowy.  
Coraz więcej biurowców boryka się z problemami  
ze znalezieniem najemców. Zamiast nowych umów 
najmu mamy do czynienia raczej z przedłużaniem 
obecnych oraz podnajmem. Na popularności zysku-
ją również elastyczne powierzchnie biurowe. Dlatego 
o ile w 2020 roku na rynek weszła wciąż duża licz-
ba nowych projektów, w sumie pojawiło się 680 tyś. 
mkw. powierzchni biurowej, to należy pamiętać, że 
mowa o inwestycjach, których budowa ruszyła kilka 
lat wcześniej. Obecnie deweloperzy ostrożnie pod-
chodzą do nowych projektów i zakupu gruntów, za 
czym również idzie korekta cen działek.  
 
„Korekta ceny w ofertach zakupu składanych przez 
deweloperów w IV kw. 2020 roku wahała się w grani-
cach od 15 proc. do nawet ponad 30 proc.”, mówi  
Tomasz Lewandowski, dyrektor Działu Gruntów i In-
westycji Średniego Formatu, JLL. 
 
Najmniej na wartości tracą grunty w najatrakcyjniej-
szych lokalizacjach, przede wszystkim w centrum 
stolicy. Wg. raportu JLL ceny za mkw. w Warszawie 
wynoszą między 3 a 4,5 tys. zł. 
 

„W najbliższych latach możemy spo-
dziewać się mniejszej liczby transakcji 
zakupu gruntów biurowych. Zaintere-
sowani zakupami będą głównie gracze 
o ugruntowanej pozycji, którzy nie po-
trzebują finansowania zewnętrznego  
i chcą wykorzystać spodziewaną w 2023 
roku w Warszawie i niektórych miastach 
regionalnych lukę podażową.  Jednocze-
śnie, ceny gruntów w najlepszych lokaliza-
cjach pozostaną na zbliżonym poziomie”, pod-
sumowuje Tomasz Lewandowski. 
 

“W obecnej sytuacji firmy wycofują  
się głównie z projektów biurowych 
na rzecz mieszkaniowych”

         Agata Karolina Lasota, LBC Invest
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w większości posiadają dostęp do sie-
ci wodociągowej, kanalizacyjnej, ener-
getycznej i gazowej. Na terenie gmi-
ny działają 4 parki przemysłowe: Segro 
Logistics Park Stryków, Panattoni Park 
Stryków, Diamond Business Park Stry-
ków, Prologis Park Stryków, a 2 kolejne 
- Mountpark Stryków oraz MPL Stryków 
przygotowują się do uruchomienia dzia-
łalności. Swoje inwestycje posadowiły  
tu firmy z branży logistycznej, kurier-
skiej, motoryzacyjnej, budowlanej,  
farmaceutycznej, spożywczej i inno-
wacyjnych technologii i wiele innych. 
Część z nich działa w Łódzkiej Specjalnej  
Strefie Ekonomicznej.  

Inwestor, który podejmie decyzję  
o lokalizacji biznesu w Strykowie, mo-
że być pewien, że znajdzie tu proinwe-
stycyjną i otwartą politykę władz oraz 
przychylny klimat i przestrzeń do roz-
woju. O tym, że Stryków otwiera dla lo-
kujących się na swoim terenie firm naj-
lepsze możliwości biznesowe, świad-
czy jego obecność w rankingu euro-
pejskich miast przyszłości 2020-2021 
przygotowanym przez międzynarodo-

wy ośrodek badawczy fD należący do 
grupy Financial Times. 

Miłośnicy aktywnego spędzania wol-
nego czasu znajdą w Gminie Stryków 
również bogatą ofertę atrakcji spor-
towo-rekreacyjnych. Na terenie gminy  
organizowane są cykliczne imprezy 
sportowe o ogólnopolskim zasięgu.  
Kibiców i fanów sportów motorowych  
zapraszamy na widowiskowe rundy  
Motocrossowych Mistrzostw Polski  
oraz Cross Country. Miłośnicy spor-
tów ekstremalnych mogą wziąć udział  
w Triathlon Stryków, który jest  najwięk-
szą tego typu imprezą w województwie 
łódzkim. Do aktywnego wypoczynku 
zachęcają również boiska sportowe  
Orlik i kompleks sportowo-rekreacyj-
ny nad strykowskim zalewem. Ama-
torzy spędzania czasu na łonie przy-
rody docenią uroki Parku Krajobrazo-
wego Wzniesień Łódzkich, czterech 
większych kompleksów leśnych czy 
też oferty stadnin i klubów jeździec-
kich, które chętnie przyjmą każdego  
turystę.

Spotkajmy się w Strykowie

Gmina Stryków położona jest w samym 
sercu Polski. Na jej terenie usytuowa-
ne jest skrzyżowanie dwóch najważ-
niejszych autostrad w kraju: A1 (Gdańsk 
- Wiedeń) i A2 (Berlin - Moskwa). Wę-
zeł komunikacyjny autostrad środko-
woeuropejskich to wiodący atut gminy, 
będą cy stałym bodźcem do dynamicz-
nego rozwoju terenów inwestycyjnych. 
Skrzyżowanie autostrad w połączeniu  
z przebiegającą przez gminę linią kolejo-
wą Łódź-Łowicz (wraz z bocznicą towa-
rową), a także bliskością międzynarodo-
wych portów lotniczych w Łodzi (25 km) 
i w Warszawie (110 km), czyni Stryków 
miejscem znakomicie skomunikowanym 
z całym światem.

Doskonałe położenie logistyczne gminy  
spowodowało, że już na ponad 400 
ha ulokowali się tu krajowi i światowi  
liderzy pochodzący ze: Szwajcarii, Wiel-
kiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Holandii,  
USA i Francji. Mając na względzie  
rosnące zainteresowanie inwestorów,  
w planie zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczono ponad 1000 
ha pod tereny inwestycyjne, które  

Kontakt
Urząd Miejski w Strykowie 
ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków 

Tel.: +48 42 719 80 02 
Fax: +48 42 719 81 93 
E-mail: strykow@strykow.pl

www.strykow.pl

6 parków przemysłowych
na terenie gminy

1000 ha
gruntów inwestycyjnych

Doskonałe położenie 
logistyczne



Na zainteresowaniu będą zyskiwały również grunty 
pod mixed-use oraz biurowce wymagające przebudo-
wy lub dające możliwość zmiany ich funkcji.  
 
„W obecnej sytuacji firmy wycofują się głównie z pro-
jektów biurowych na rzecz mieszkaniowych. Także 
inwestycje wielofunkcyjne przeprojektowywane są 
tak, by nabrały więcej charakteru mieszkaniowego”, 
uważa Agata Karolina Lasota, dyrektor zarządzają-
ca LBC Invest.  
 
PARKI HANDLOWE ZAMIAST GALERII 
 
Pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia 
dotyczące otwarcia sklepów, zwłaszcza w galeriach 
handlowych oraz zmniejszone poczucie bezpieczeń-
stwa klientów w dużych centrach handlowych przy-
śpieszyły pewne trendy na rynku handlowym. Cho-
ciaż nie da się jeszcze jednoznacznie przewidzieć  
losu centrów handlowych, bez wątpienia pandemia 
spowodowała wzrost  zainteresowania względnie  
nowymi formatami takimi jak parki handlowe czy  
convenience center, które są bliżej klientów, dają 
większe poczucie bezpieczeństwa oraz w mniejszym 
stopniu objęte są wprowadzanymi obostrzeniami.  
To powoduje, że chociaż rynek gruntów pod tradycyj-
ne centra handlowe znacząco się skurczył, to inwe-
storzy chętnie szukają działek właśnie pod parki han-
dlowe czy sklepy wolnostojące. 
 
„Pandemia i obostrzenia nie wpłynęły na zaintereso-
wanie deweloperów gruntami pod parki handlowe 
oraz centra convenience, które w 2020 roku rozwijały 
się bardzo dynamicznie. Aktywność inwestorów  
w zakresie poszukiwania gruntów koncentrowała się 
natomiast na mniejszych miejscowościach, w któ-
rych brakuje nowoczesnych przestrzeni handlowych 
lub takich, gdzie ich aktualna podaż nie zaspokaja 
wszystkich potrzeb konsumentów. Kolejne miesiące 
powinny przynieść kontynuację obu tych trendów”, 
wskazuje Tomasz Lewandowski. 
 
Jak podaje firma JLL, średnie ceny niezabudowanych 
gruntów pod parki handlowe kształtowały się w prze-
dziale 150 – 500 zł/mkw. na obrzeżach lub w grani-
cy większych miast regionalnych. Za działki w grani-
cach Warszawy inwestorzy zapłacą od 1000 zł/mkw. 
gruntu. 
 
Podobnie jak w przypadku powierzchni biurowych in-
westorzy coraz śmielej sięgają po obiekty mixed-use łą-
czące funkcje powierzchni handlowych i mieszkalnych. 
 
„Zainteresowanie inwestorów nieruchomościami pod 

zabudowę usługowo-handlową pozostanie ograni-
czone, z wyjątkiem terenów umożliwiających zabu-
dowę mieszkaniowo-usługową oraz tych położonych 
w atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach”, uważa 
Emil Domeracki, dyrektor Działu Gruntów Inwestycyj-
nych w Colliers. 
 
HOTELE TYLKO NA WYPOCZYNEK 
 
O ile biurowce czy centra handlowe przeżyły okre-
sowe spadki, o tyle rynek hotelowy został podwójnie 
doświadczony. Liczne zamknięcia, ograniczenia  
i lockdowny spowodowały, że spadek odwiedzalno-
ści sięgnął nawet 80 proc. Zgodnie z danymi Izby  
Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, ponad połowa 
hoteli zanotowała frekwencję poniżej 30 proc. Pro-
blemem był nie tylko odpływ zagranicznych turystów, 
ale i klientów biznesowych, zwłaszcza w większych 
miastach. Odwołane konferencje i targi, radykalne 
ograniczenie podróży służbowych spowodowały,  
że hotele miejskie odczuły to najmocniej.  
Nic zatem dziwnego, że jeśli mówimy o zainte-
resowaniu rynkiem hotelowym, to dotyczy ono 
przede wszystkim miejscowości wypoczyn-
kowych.  
 
„Zakładamy, że w 2021 roku zapytania w za-
kresie niezabudowanych gruntów o prze-
znaczeniu hotelowym będą dotyczyły głów-
nie lokalizacji wypoczynkowych i rekreacyj-
nych wzdłuż linii brzegowej lub w okolicach wy-
ciągów narciarskich. Spodziewamy się też, że w 
większości będą pochodziły one od inwestorów o 
ugruntowanej obecności na polskim rynku”, tłuma-
czy Joanna Kieszczyńska, dyrektor w Dziale Gruntów 
i Inwestycji Średniego Format JLL.

“Zainteresowanie inwestorów  
nieruchomościami pod zabudowę 
usługowo-handlową pozostanie 
ograniczone, z wyjątkiem terenów 
umożliwiających zabudowę miesz-
kaniowo-usługową”

         Emil Domeracki, Colliers International
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DODAJ OGŁOSZENIE I SPRZEDAJ DZIAŁKĘ

www.terenyinwestycyjne.info

Tereny inwestycyjne dla biznesu

PROMOCJA
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Wiodący serwis branżowy poświęcony 
terenom inwestycyjnym w Polsce



JAKIE 
LOKALIZACJE.  
POD E-COMMERCE?
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MAGZYNY

Pandemia COVID-19 wymusiła na firmach przyśpieszony rozwój  
handlu w Internecie oraz postawienie nacisku na wielokanałową sprze-
daż. Pierwszy lockdown oraz kolejne ograniczenia w handlu wielkopo-
wierzchniowym spowodowały, że e-commerce nabrał na znaczeniu.  
Dodatkowo zalecenia „Zostań w domu” i dystansu społecznego  
zdecydowały, że coraz więcej osób dokonuje bezpieczniejszych zaku-
pów w Internecie. To wymogło znaczący rozwój usług logistycznych  
dedykowanych właśnie e-commerce.

Popyt na powierzchnię pod e-commerce wynika 
zarówno z potrzeb firm logistycznych wyspe-
cjalizowanych w zakresie obsługi dystrybucji 

e-commerce, jak i dużych sieci handlowych, zwłasz-
cza sprzedających żywność, elektronikę i sprzęt 
AGD czy meble/wyposażenie wnętrz. Zwiększa się 
również liczba mniejszych sprzedawców, którzy szu-
kają magazynów typu SBU. To zapotrzebowanie  
będzie rosło, ponieważ obecnie jedynie ok. 10 proc. 
Polaków robi zakupy przez Internet, w porównaniu  
z nawet 20 proc. w Wielkiej Brytanii. Te dane poka-
zują jak duży potencjał wzrostu ma w naszym kraju 
handel internetowy. 
 
Zgodnie z danymi Axi Immo, w 2020 roku wynaję-
to 5,2 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego 
zapotrzebowanie na powierzchnię pod e-commerce 
wyniosło 15,5 proc. Warto podkreślić, że wśród 5 naj-
większych umów najmu magazynowego w 2020 r. 
na 1. znalazła się umowa giganta e-commerce, czy-
li firmy Amazon w Świebodzinie (203 500 mkw.), 
zaś na 4. - umowa Żabki w 7R BTS w Radzyminie (67 
500 mkw.). 
 
„Spodziewamy się, że rynek w 2021 roku będzie na-
dal dynamicznie się rozwijał, a kluczowe znacze-
nie będzie miał dalszy rozwój sektora e-commerce 
i popyt generowany ze strony firm handlowych i lo-

gistycznych na magazyny miejskie, jak również 
międzynarodowych graczy e-commerce dla 
których, Polska pozostanie ważną lokaliza-
cją w Europie”, mówi Renata Osiecka,  
Managing Partner Axi Immo. 
 
JAKIE LOKALIZACJE POD  
E-COMMERCE? 
 
Wymagania dotyczące e-commerce  
odnośnie powierzchni magazynowych  
wynikają ze specyficznych potrzeb tego 
sektora. Duże magazyny typu big box konso-
lidują procesy magazynowe dla największych 
platform e-commerce. Uzupełnieniem dla nich jest 

DYNAMICZNY ROZWÓJ 
E-COMMERCE 
W PANDEMII.  
JAKICH DZIAŁEK  
SZUKAJĄ DEWELOPERZY?
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“Spodziewamy się, że rynek  
w 2021 roku będzie nadal  
dynamicznie się rozwijał”
         Renata Osiecka, Axi Immo



sieć mniejszych magazynów, inwestycji typu cross-
-dock, czy małych jednostek typu SBU (Small Busi-
ness Unit), które tworzą logistykę ostatniej mili.  
 
Jak wynika z raportu JLL i Segro, największy (40 
proc.) udział miejskich magazynów ma Warszawa.  
Drugie miejsce zajmuje Górny Śląsk, który zyskuje 
dzięki rozwiniętej infrastrukturze drogowej w pobli-
żu miast. Łódź jest trzecim co do wielkości rynkiem. 
 
Obiekty w ramach logistyki miejskiej realizowane 
są blisko konsumentów, w dużych i średnich mia-
stach. Dzięki temu obniżają się koszty i czas do-
staw. Rozwój logistyki miejskiej wspomagają inwe-
stycje w sieć dróg ekspresowych, w tym obwodnic 
miejskich, które pozwalają na szybką obsługę ryn-
ków lokalnych.  
 
W 2021 r. utrzyma się trend na logistykę miejską,  
co skłoni deweloperów do poszukiwania nowych lo-
kalizacji miejskich, również tych o charakterze brow-
nfield.  
 
E-COMMERCE ROZGLĄDA SIĘ ZA DZIAŁKAMI. 
WYGRYWA BROWNFIELD 
 
Klienci kupujący on-line coraz częściej oczekują jak 
najszybszej dostawy. Jak wynika z badań CBRE, nie-
mal 6 na 10 osób nie chce czekać na swoją przesył-
kę dłużej niż dwa dni. Nie dziwi zatem, że popular-
ności zyskuje trend same day delivery, czyli dosta-
wy tego samego dnia. Aby sprostać tym oczekiwa-
niom potrzebne są magazyny położone jak najbli-
żej klienta. 
 
Jednak tereny położone w pobliżu dużych aglome-
racji mają ograniczoną podaż. Jak wynika z rapor-
tu Segro i JLL, wielkość dostępnych terenów pod 
potencjalną logistykę miejską w Warszawie, Wro-
cławiu, Poznaniu i Łodzi nie przekracza 50 hekta-

rów. Dlatego inwestorzy są zmuszeni do kupowania 
ostatnich wolnych parceli lub decydują się na tereny 
typu brownfield. Trend dotyczący działek miejskich 
jest szczególnie widoczny w ostatnich dwóch latach 
w Warszawie, na Górnym Śląsku i Wrocławiu. 
 
„Rosnący wolumen sprzedaży internetowej w Pol-
sce, który dodatkowo przyspieszył w związku z pan-
demią, stanie się z pewnością głównym motorem 
napędowym nowego popytu na obiekty typu last-
-mile oraz aktywności deweloperów, tym bardziej,  
że już teraz sektor mierzy się z niewystarczającą  
podażą produktu. Dotyczy to zarówno cross-doc-
ków, małych hubów kurierskich, jak i nowych for-
matów mixed-use, które objąć mogą też stare bu-
dynki przemysłowe, handlowe i biurowe w centrach 
miast”, komentuje Bożena Krawczyk, dyrektor inwe-
stycyjna Segro na Europę Centralną. 
 
Przykładem takiej realizacji jest powstający na tere-
nie cementowni w Nowej Hucie w Krakowie obiekt 
Panattoni City Logistics Kraków I, gdzie jednym  
z największych najemców będzie firma InPost.  
Panattoni coraz chętniej sięga pod brownfieldy,  
które w 2020 roku stanowiły aż 35 proc. oddanej  
do użytku powierzchni.

“Z pewnością wzrośnie 
popyt na obiekty typu  
last-mile ”
         Bożena Krawczyk, Segro
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Jak wynika z danych JLL, w 2020 roku na rynku 
nieruchomości w Polsce sfinalizowano transak-
cje inwestycyjne o łącznej wartości 5,6 mld eu-

ro. Co prawda oznacza to 30-procentowy spadek  
w porównaniu do rekordowego wyniku z 2019 r., 
ale jednocześnie stanowi trzeci najlepszy wynik  
w historii inwestycyjnego rynku nieruchomości. 
 
„Pomimo masowego wdrażania zdalnego modelu 
pracy i odkładania finalizacji części transakcji, nie-
ruchomości biurowe nadal budziły zainteresowa-
nie inwestorów. Spodziewamy się też, że 2021 rok 
przyniesie aktywność funduszy w tym segmencie 
rynku. Jeśli chodzi natomiast o obiekty handlowe  
– tu widzimy przesunięcie uwagi w stronę aktywów 
alternatywnych, takich jak parki handlowe i centra 
codziennych zakupów. Rynek nieruchomości han-
dlowych nadal się dywersyfikuje, oferując coraz 
szerszy wachlarz produktów, a to będzie przekła-
dać się na kolejne transakcje inwestycyjne”, mó-
wi Tomasz Puch, dyrektor Działu Rynków Kapitało-
wych, JLL. 
 
MAGAZYNY 
 
Pandemia spowodowała, że magazyny przeżywają 
rozkwit. Inwestorzy zdecydowali się zainwestować 
w nie rekordowe 2,7 mld euro, czyli dwa razy więcej 
niż przed rokiem. Największą transakcją był zakup 
przez grupę GLP z Singapuru portfela logistycz-
nego Goodman w Europie Środkowo-Wschodniej 
obejmującego magazyny w Polsce o powierzchni 
900 tys. mkw. Na rynku odnotowano również kilka 
znaczących sprzedaży większych portfeli o warto-
ści od 100 do ponad 500 mln euro. Zdaniem eks-
pertów nieruchomości magazynowe będą wiodły 
prym także w kolejnych 12 miesiącach. 
 
„Silny popyt ze strony najemców na powierzchnię 
magazynową i produkcyjną w Polsce napędza wy-

soką aktywność deweloperską w tym segmencie. 
Zainteresowanie inwestorów nieruchomościami  
logistycznymi powinno się utrzymać również  
w 2021 r. i zapewne będziemy również świadka-
mi kolejnych transakcji typu JV i forward funding”, 
uważa Marek Paczuski, dyrektor w dziale doradz-
twa inwestycyjnego, Savills. 
 
BIURA 
 
W sektorze biurowym wartość transakcji wynio-
sła blisko 2 mld euro, z czego 1,32 mld euro w War-
szawie. Warszawska strefa biurowa Mokotów-Słu-
żewiec odnotowała najwyższy w historii wolumen 
transakcyjny o łącznej wartości 395 mld euro. Naj-
większe transakcje w 2020 roku to w stolicy sprze-
daż biurowca Lixa, przejęcie Wola Center przez  
Hines, zakup Nowogrodzka Square przez francu-
ski fundusz Amundi czy przejęcie Generation Park 
Z przez Deka Immobillien.  Natomiast w miastach 
regionalnych jest to sprzedaż przez Skanska kra-
kowskiego biurowca High 5ive II oraz przez Cavati-
nę Equal Business Park również w Krakowie.  
 
„Spadek podaży nowo wybudowanych obiektów  
z odpowiednim poziomem wynajęcia może w du-
żym stopniu zwiększyć apetyt inwestorów na ist-
niejące aktywa z ugruntowaną pozycją na ryn-
ku. Utrzyma się mniejszy popyt na duże transak-
cje o skali 100-200 mln euro i więcej, ze względu 
na ograniczoną aktywność kapitału z Azji. Wzro-
śnie natomiast zainteresowanie transakcjami w 
obszarze 10–20 mln euro, spowodowane popytem 
ze strony inwestorów prywatnych tzw. „family offi-
ces””, prognozuje Marcin Kocerba, Associate,  
Capital Markets, Cuhsman & Wakefield. 
 
Inwestorzy będą nadal zainteresowani biurowca-
mi typu prime, położonymi w centralnych lokaliza-
cjach w Warszawie.  

INWESTORZY
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Inwestorzy nie przestraszyli się pandemii. Polski rynek zaliczył trzeci  
najlepszy rok. Co kupowali  i jakie plany mają na 2021 rok?

INWESTORZY 
NA ZAKUPACH  
CO CZEKA RYNEK  
W 2021 ROKU?



„Aktywa tego typu wydają się być relatywnie atrak-
cyjnie wyceniane w porównaniu z głównymi rynka-
mi w Europie Zachodniej. Potencjalne okazje inwe-
stycyjne mogą się również pojawić w sektorze ho-
telowym, który mocno ucierpiał w wyniku lockdow-
nu”, mówi Marek Paczuski. 
 
HANDEL 
 
Obiekty handlowe zostały najmocniej dotknięte 
pandemią, zaś wolumen transakcji wyniósł   
ok. 640 mln euro, co oznacza spadek o ok. 1,3 mld 
euro r/r. Zmienił się również profil kupowanych  
nieruchomości. Zyskał segment parków han-
dlowych oraz centrów typu convenience, o czym 
świadczy chociażby sprzeda Parku Handlowe-
go Albatros w Kołobrzegu lub parku handlowego 
HopStop w Siedlcach. Ten trend powinien utrzymać 
się również w roku 2021.  
 
„Pozytywny sentyment inwestorów powinien być 
odczuwalny w stosunku do obiektów handlowych, 
których głównym najemcą jest operator spożywczy 
oraz sklepów typu convenience, które wykazały się 
dużą odpornością na negatywne skutki gospodar-
cze pandemii”, uważa Marek Paczuski. 
 
MIESZKANIA NA WYNAJEM INSTYTUCJONALNY 
 
Cały ubiegły rok i początek 2021 roku to odmienia-
nie przez różne przypadki PRS, czyli private resi-
dential sector.  Na polskim rynku aktywnie działają 
takie firmy z tego sektora jak TAG Immobilien, Re-
si4Rent, Heimstaden, Golub GetHouse, Catella,  
Aurec Capital, Fundusz Mieszkań na Wynajem oraz 
Zeitgeist Asset Management.  
 
W Polsce podmioty instytucjonalne są właściciela-
mi niemal 30 inwestycji mieszkaniowych, oferują-
cych łącznie ponad 4 500 mieszkań na wynajem. 
W sumie w 2020 roku inwestorzy wydali w sek-
torze mieszkaniowym 260 mln euro. Obecny rok 
również powinien należeć do sektora nieruchomo-
ści alternatywnych, takich jak mieszkania na wyna-
jem instytucjonalny oraz prywatnych domów stu-
denckich.  
 
„Chociaż zainteresowanie sektorem PRS w Polsce 
rośnie od kilku lat, to ostatnie miesiące  charakte-
ryzowały się szczególnie dynamiczną aktywnością 
inwestorów wynikającą z negatywnego wpływu 
pandemii na sektor handlowy i hotelowy.  
Zagraniczne fundusze doskonale zdają sobie spra-
wę z potencjału jaki posiada sektor najmu instytu-
cjonalnego, a atrakcyjne stopy zwrotu zachęcają 
inwestorów do wejścia w właśnie ten sektor”, mówi 
Krzysztof Cipiur, dyrektor w Dziale Rynków Kapita-
łowych w Knight Frank. 
 
Już na początku 2021 roku miała największa do  
tej pory transakcja między firmą Marvipol i szwedz-
kim Heimstaden Bostad, w ramach której dewelo-
per sprzedał Szwedom 647 apartamentów w trzech 
warszawskich lokalizacjach za łączną kwotę trans-
akcji 380,9 mln zł. Eksperci wskazują, że w bieżą-
cym roku możemy się spodziewać większej ilości 
tak dużych inwestycji w tym sektorze.  
 
RYNEK CZEKA NA SZCZEPIONKĘ 
 
Za tym, że również w tym roku nie należy obawiać 

się o inwestycje w rynek nieruchomości, przema-
wia fakt, że mamy do czynienia z dużą skalą tanie-
go kapitału, który szuka bezpiecznego schronie-
nia przed inflacją. Dużo będzie jednak zależało od 
globalnego programu szczepień i jego przebiegu 
w Polsce.  
 
„Rok 2021 zapowiada się interesująco. Nadal wi-
doczna jest niepewność co do implikacji COVID-19 
w długim okresie oraz tego jak szybko powszech-
ne szczepienia pozwolą na częściowy powrót do 
normalności. Z drugiej strony ilość kapitału alo-
kowanego na inwestycje nieruchomościowe jest 
ogromna. W zaawansowanych negocjacjach są 
transakcje przekraczające 2 mld euro i całkowity 
wolumen inwestycyjny z dużym prawdopodobień-
stwem przewyższy ubiegłoroczny”, uważa Marcin 
Kocerba. 
 
Polski rynek pozostaje atrakcyjny dla inwestorów, 
również tych z krajów azjatyckich.  
 
„Rok 2021 jest jeszcze dużą niewia-
domą, ale można spodziewać 
się, że nieruchomości w Pol-
sce będą cieszyć się za-
interesowaniem fun-
duszy z Europy, 
Chin czy Singa-
puru. Z naszych 
rozmów zarów-
no z inwestora-
mi, jak i insty-
tucjami  
finansowy-
mi, jasno wy-
nika, że po-
mimo pande-
mii Polska w 
dalszym ciągu 
jest atrakcyj-
nym rynkiem dla 
inwestorów za-
granicznych”, pod-
sumowuje Krzysztof 
Cipiur.

“Rok 2021 zapowiada 
się interesująco.  
Nadal widoczna jest  
niepewność co do  
implikacji COVID-19”
         Marcin Kocerba, Cuhsman & Wakefield
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Podstawą skutecznych działań marketingowych zawsze była wni-
kliwa analiza rynkowa, pozwalająca zdefiniować kluczowe grupy 
potencjalnych klientów, poznać ich potrzeby oraz wartości,  

a także źródła, z których czerpią informacje. Dopiero po jej przeprowa-
dzeniu można przystąpić do tworzenia odpowiedniej bazy kontaktów, 
opracowywania atrakcyjnych kreacji oraz treści przekazu, a także do-
boru narzędzi i kanałów komunikacji. Grupy docelowe oraz ich potrze-
by zmieniają się w czasie, zwłaszcza pod wpływem tak znaczących wy-
darzeń, jak pandemia i związany z nią lockdown oraz spowolnienie go-
spodarcze. Trzeba więc stale monitorować sytuację, dopasowując dzia-
łania marketingowe i przekaz do nowych realiów rynkowych. Przykła-
dowo, w ubiegłym roku najemcy zaczęli przywiązywać większą wagę 
do elastyczności, a także rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo 
pracownikom oraz pomagających wygenerować dodatkowe oszczęd-
ności. To przełożyło się na większe eksponowanie tych aspektów pod-
czas prezentacji nieruchomości z portfolio firmy Hines. Dodatkowo,  
w przypadku budynków biurowych, do ważnych grup docelowych włą-
czyliśmy jednostki administracji publicznej i organizacje pozarządowe. 
 
MUSISZ BYĆ BARDZIEJ WIDOCZNY W WIRTUALNYM ŚWIECIE 
 
Szeroko pojęty digital już od lat jest nieodzownym elementem strate-
gii marketingowej na rynku nieruchomości. Przed wybuchem pandemii 
działania online szły jednak w parze z komunikacją w świecie rzeczy-
wistym. Wiele kluczowych kontaktów pozyskiwaliśmy podczas konfe-
rencji, targów czy innych wydarzeń branżowych, outdoor był ważnym 
nośnikiem reklamowym, zwłaszcza dla osiedli mieszkaniowych,  
a klienci zainteresowani najmem powierzchni komercyjnych przyjeż-
dżali oglądać je osobiście. 
 
Ubiegły rok zmusił wiele firm do położenia większego nacisku na roz-
wiązania digitalowe i rozwój nowoczesnych technologii. Spotkania on-
line przy użyciu popularnych platform komunikacyjnych, takich jak  
Teams czy Whereby, to już od roku codzienność wielu pracowników. 
Za ich pośrednictwem można też pokazać potencjalnym najemcom 
dostępne powierzchnie biurowe czy magazynowe. Dodatkowo, przy 
prezentacji swoich obiektów, zarządcy nieruchomości komercyjnych 
oraz deweloperzy mieszkaniowi coraz częściej korzystają z rozwiązań 
z zakresu VR oraz AR, zwłaszcza z wirtualnych spacerów. Spodziewa-

Rok 2020 przyniósł wiele zmian w sposobach prowadzenia biznesu, w tym 
także działań marketingowych. Bardziej niż kiedykolwiek doceniliśmy możli-
wości, jakie dają nam nowoczesne technologie i digitalizacja. Jednocześnie 
musieliśmy wypracować skuteczniejsze metody dotarcia do klientów i poznać ich 
nowe potrzeby, bo choć wirtualny świat daje nam możliwość szybszego kontaktu, to 
trudniej jest budować trwałe relacje jedynie w oparciu o kanały online. Zobaczmy, co 
się ostatnio zmieniło w marketingu nieruchomości.

TRENDY  
W MARKETINGU 
NIERUCHOMOŚCI 2021

my się, że w przyszłości trend ten będzie ewoluował w kierunku popu-
laryzacji technologii zapewniających klientom doświadczenia jak naj-
bardziej zbliżone do tych, które mogą przeżyć w rzeczywistości. Ważne 
jest przy tym odwzorowanie realnej skali i wielkości pomieszczeń,  
a także możliwość obejrzenia detali. Atrakcyjną funkcją dodatkową bę-
dzie z pewnością wirtualne testowanie różnych wariantów aranżacji 
przestrzeni. 
 
Zwiększyła się także rola kanałów online’owych w pozyskiwaniu no-
wych klientów. Reklamy outdoorowe zostały w dużej mierze zastąpio-
ne przez Lead Ads, realizowane w mediach społecznościowych, a tak-
że promocję za pośrednictwem Google Ads oraz portali dedykowanych 
wsparciu procesu komercjalizacji. Wzrosło przy tym znaczenie kana-
łów własnych – stron internetowych oraz profilów w mediach społecz-
nościowych. Pojawiło się więcej filmów oraz materiałów graficznych 
prezentujących nie tylko poszczególne projekty i ich otoczenie, ale tak-
że filozofię i wartości firmy w zakresie tworzenia różnego rodzaju prze-
strzeni dla najemców i kupujących. Rośnie również świadomość zna-
czenia prywatnych profilów poszczególnych pracowników firmy na Lin-
kedIn. W tym przypadku kluczowe jest budowanie wokół siebie odpo-
wiednich grup odbiorców oraz tworzenie angażujących, interesujących 
dla nich treści. Warto także brać udział w branżowych wydarzeniach re-
alizowanych online oraz zadbać o komunikację w mediach, które są 
źródłem informacji dla potencjalnych klientów.

Kolejny ważny punkt to zapewnienie klientowi możliwości komunika-
cji z przedstawicielem zarządcy i/lub dewelopera w czasie rzeczywi-
stym. W tym celu coraz częściej wykorzystywane są czaty oraz komu-
nikatory, takie jak Messenger. Spodziewamy się, że ich popularność 
będzie nadal rosnąć. 
 
Czego możemy się spodziewać w 2021 roku? Jeśli sytuacja epide-
miczna ulegnie poprawie, część spotkań zacznie się odbywać z po-
wrotem na żywo. Nie zmieni to jednak obecnych trendów w zakresie 
digitalizacji, która będzie nadal postępować. Ponadto, rok 2020 po-
kazał wszystkim, że długofalowe plany mogą w jednej chwili ulec cał-
kowitej zmianie, dlatego przy tworzeniu strategii marketingowych 
trzeba zachować pewną elastyczność, która pozwoli jak najszybciej 
dopasować się do zmieniających się warunków rynkowych.

Joanna Mioduszewska, Hines Polska Sp. z o.o.
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Miasto posiadało w swoich zasobach działki inwestycyjne różnej 
wielkości. Działki położone były na  różnych obszarach. Kampa-
nia zakładała promowanie potencjału inwestycyjnego wśród   

inwestorów, a celem kampanii był realny kontakt z  potencjalnie zainte-
resowanymi nabywcami i sprzedaż działek inwestycyjnych. 
 
Miasto nie korzystało wcześniej z płatnych reklam w wyszukiwarce  
Google. Na stronie internetowej z ofertą inwestycyjną była odnotowy-
wana przez dłuższy czas stała liczba odwiedzin. Prowadzone wcześniej 
działania promocyjne nie przynosiły Miastu oczekiwanych efektów.  
Wydatki nie były konfrontowane z efektem skuteczności działań. 
 
Ze względu na dużą konkurencję na rynku terenów inwestycyjnych oraz 
słabą pozycję strony internetowej w organicznych wynikach wyszukiwa-
nia, Urząd zdecydował się uruchomić pierwszą kampanię w Google Ads. 
 
LANDING PAGE 
 
Na potrzeby kampanii przygotowaliśmy landing page - mikro stronę  
internetową przedstawiającą wyłącznie ofertę gruntów i potencjał  
inwestycyjny Miasta. Wraz z powstaniem nowego landing page przy-
gotowaliśmy dedykowane działania  w skład których wchodziło: 
 
• wdrożenie Google Tag Managera, 
• wdrożenie Google Analytics, 
• wdrożenie Google Google Ads, 
• konfiguracja list odbiorców. 
 
CEL KAMPANII 
 
Celem kampanii było dotarcie do osób poszukujących terenów inwesty-
cyjnych pod inwestycje przemysłowe, magazynowe, hotelowe i handlowe 
oraz zwiększenie ruchu na stronie internetowej dedykowanej inwestoro-
wi. W tym celu rozpoczęliśmy prace nad budową kampanii w Google Ads. 
 
METODA - PODJĘTE DZIAŁANIA 
 
Nasze działania rozpoczęliśmy od zbudowania dwóch kampanii rekla-
mowych w Google Ads - kampanii w linkach sponsorowanych w wyszu-
kiwarce Google oraz kampanii w Google Display Network (ponad 2 mln 
witryn, które są partnerami Google i wyświetlają reklamy displayowe 
klientów Google). 
 
Dla kampanii w sieci reklamowej (GDN) rozpoczęliśmy działania od zde-
finiowania grup docelowych oraz zaprojektowania kreacji graficznych 
spójnych z landing page. Grupy docelowe były zdefiniowane na podsta-

Poznajmy historię Miasta, które odnotowało wysoką sprzedaż działek  
inwestycyjnych dzięki skutecznie prowadzonej kampanii reklamowej Google Ads. 

wie danych odbiorców z Google Ads i Google Analytics, informacji  
od klienta oraz list remarketigowych. Były to osoby poszukujące ogól-
nych informacji na temat powierzchni komercyjnych i terenów inwesty-
cyjnych oraz konkretnej lokalizacji pod inwestycję. 
 
Kampania była optymalizowana według harmonogramu godzinowe-
go, według urządzeń oraz według lokalizacji. Przy optymalizacji kampa-
nii pod uwagę braliśmy wskaźniki efektywności takie jak koszt konwer-
sji, współczynnik konwersji, współczynnik odrzuceń, zaangażowanie na 
stronie. 
 
Dla kampanii w linkach sponsorowanych rozpoczęliśmy działania od 
doboru odpowiednich słów kluczowych odpowiadających specyfice  
promowanego produktu, pogrupowania ich w odpowiednie grupy  
reklam, stworzenia wielu reklam tekstowych spójnych z zawartością  
merytoryczną landing page oraz dodaniu wielu rozszerzeń. Kampania 
dodatkowo była wzbogacona o działania remarketingowe RLSA (remar-
keting w wyszukiwarce). 
 
Przy optymalizacji tej kampanii również braliśmy pod uwagę wskaźniki 
efektywności takie jak koszt konwersji, współczynnik konwersji, współ-
czynnik odrzuceń, zaangażowanie na stronie i dodatkowo dane demo-
graficzne. 
 
CO BYŁO PROMOWANE? 
 
Kampania dotyczyła trzech obszarów inwestycyjnych o powierzchniach 
15, 25 i 27 ha położonych w północnej Polsce . Obszary były podzielone 
na mniejsze działki inwestycyjne z przeznaczeniem zgodnym z MPZP 
pod magazyny, przemysł i handel wielkopowierzchniowy. 
 
UZYSKANE EFEKTY OBYDWU KAMPANII 
 
• Wzrost liczby wejść o 123 % w okresie kampanii w porównaniu do średniej  
   liczby odwiedzin w okresach poprzednich na poprzedniej stronie Urzędu. 
• Średnia pozycja reklam: 1,2. 
• Współczynnik wyświetlania reklam na górze strony: 78,5 %. 
• Średnie CPC dla kampanii GDN: 1,21 PLN. 
• Średnie CPC dla kampanii w wyszukiwarce: 0,19 PLN. 
• Wiele kontaktów telefonicznych i zapytań emailowych. 
 
Kampania trwała przez okres 6 miesięcy i została przedłużona przez 
Klienta na kolejnych 12 miesięcy. 
 
Chcesz skutecznie prowadzonej kampanii reklamowej? – zapraszamy  
do kontaktu: www.BiznesAds.pl

JAK SKUTECZNIE 
PROMOWAĆ TERENY 
INWESTYCYJNE

MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Dariusz Cybulski, BiznesAds.pl
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I NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

CHCESZ DOTRZEĆ 

DO POTENCJALNYCH 

INWESTORÓW?

CHCESZ DECYDOWAĆ  

O WYSOKOŚCI BUDŻETU 

REKLAMOWEGO?

CHCESZ ABY REKLAMA  

BYŁA SKUTECZNA  

I STALE  OPTYMALIZOWANA?

Skuteczne kampanie w internecie

GOOGLE ADS TO NARZĘDZIE DO ZADAŃ SPECJALNYCH,  
W KTÓRYM ŚWIETNIE SIĘ PORUSZAMY.

GDN

Kampanie reklamowe   
na You Tube

Kampanie reklamowe  
w Google Display Network

Kampanie reklamowe 
Google Ads

Kampanie reklamowe 
w Gmail

Kampanie reklamowe 
Re-marketingowe

Analityka 
Google Analytics

www.BiznesAds.pl
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