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Miasto w centralnej Polsce z dostępnymi terenami inwestycyjnymi

Nasze oferty inwestycyjne:

Szlaki  
komunikacyjne

Lotniska

Droga krajowa nr 72
Droga wojewódzka nr 470
Autostrada A2 – 16 km

  85 km – Łódź
120 km – Poznań
180 km – Wrocław
200 km – Warszawa

Dlaczego warto tu zainwestować? 
• tereny pod przemysł, magazynowanie i usługi 
• w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne: 
- woda
- gaz
- energia elektryczna
- kanalizacja
- drogi dojazdowe
- kanały teletechniczne

• atrakcyjne ceny

• zwolnienia podatkowe: 
- podatek dochodowy – aż do 45% kosztów kwalifikowalnych

   - podatek od nieruchomości – nawet przez 3 lata

• najdłuższy możliwy okres zwolnienia z podatku  
dochodowego – 15 lat

• najniższe możliwe kryteria ilościowe, aby ubiegać się  
o zwolnienie z podatku dochodowego

 • tereny inwestycyjne w odległości 200 m od studni  
geotermalnej

• możliwość utworzenia klas o profilach kształcenia 
pożądanych przez inwestora w szkołach średnich

5,29 ha - greenfield 1 9,03 ha - greenfield2

Centrum Obsługi Inwestora - Urząd Miejski w Turku
Jedwabnicza 4, 62-700 Turek, T: + 48 63 222 38 81, E: invest@miastoturek.pl www.inkubator.turek.pl
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BITWA  
O GRUNTY  
INWESTYCYJNE  
TOCZY SIĘ NADAL

Brak atrakcyjnych działek inwestycyjnych jest coraz dotkliwiej odczu-
walny. Dotyczy to wszystkich dużych miast w Polsce. Od dawna ziemia 
pod inwestycje nie jest już nigdzie łatwo dostępna. Chętnych do zaku-
pu gruntu, jak i kapitału przeznaczonego na ten cel natomiast na rynku 
nie brakuje. Nadpodaż pieniądza jest ogromna. Inwestorzy starają się 
jak najszybciej ulokować posiadany kapitał w grunty w obawie przed 
inflacją. Choć szaleństwo zakupowe, które nierzadko wiązało się z na-
prawdę ryzykownymi decyzjami minęło, sytuacja nadal przypomina  
te, którą pamiętamy z lat 2007-2008, kiedy na pniu sprzedawało 
się wszystko przy szybko rosnących cenach.     

4 TERENY INWESTYCYJNE INFO MAGAZYN 

TERENY INWESTYCYJNE

Brak atrakcyjnych działek inwestycyjnych 
jest coraz dotkliwiej odczuwalny. Dotyczy to 
wszystkich dużych miast w Polsce. Od dawna 

ziemia pod inwestycje nie jest już nigdzie łatwo  
dostępna. Chętnych do zakupu gruntu, jak i kapita-
łu przeznaczonego na ten cel natomiast na rynku 
nie brakuje. Nadpodaż pieniądza jest ogromna.  
Inwestorzy starają się jak najszybciej ulokować  
posiadany kapitał w grunty w obawie przed inflacją. 
Choć szaleństwo zakupowe, które nierzadko wią-
zało się z naprawdę ryzykownymi decyzjami minę-
ło, sytuacja nadal przypomina te, którą pamiętamy 
z lat 2007-2008, kiedy na pniu sprzedawało się 
wszystko przy szybko rosnących cenach.      
 
„Napływ nowych inwestorów spowodował skróce-
nie procesu sprzedaży atrakcyjnych gruntów, który 
teraz zazwyczaj zamyka się w okresie 3 miesięcy. 
Z kolei utrudnieniem jest mocno przeszacowana 
wartość wielu działek albo nieuregulowany praw-
nie status właścicielski nieruchomości. Właściciele 
gruntów bardzo niechętnie podchodzą też  
do rezerwacji przy przedwstępnych umowach  
zakupu bez zadatków i do umów warunkowych”, 
mówi Agata Karolina Lasota, dyrektor zarządzają-
ca LBC Invest.

Maksymalizacja zysków dzięki inwe-
stycjom w grunty 
 
Firm chcących inwestować w nieru-
chomości gruntowe jest bardzo wiele, 
mimo że tempo wzrostu cen ziemi  
w niektórych lokalizacjach jest zawrot-
ne. Największy deficyt występuje w przy-
padku dużych działek pod zabudowę 
mieszkaniową w dobrze skomunikowanych 

“ Napływ nowych inwestorów  
spowodował skrócenie procesu sprzedaży 
atrakcyjnych gruntów, który teraz  
zazwyczaj zamyka się w okresie  
3 miesięcy”

         Agata Karolina Lasota, LBC Invest



“Wśród gorących lokalizacji  
powinny znaleźć się m.in. Zielona 
Góra, Gorzów Wielkopolski,  
Bielsko-Biała, Radom, Siedlce”

         Jacek Szkuta, AXI IMMO

częściach miast. Kiedy pojawiają się na rynku cie-
kawe parcele do 5 tys. PUM-u do walki o nie zgła-
sza się nawet po kilkanaście firm. Im większa dział-
ka, tym liczba chętnych się kurczy się. Na prze-
strzeni ostatnich dwóch lat stawki na rynku grun-
tów inwestycyjnych wzrosły o kilkadziesiąt procent 
w zależności od lokalizacji. Ceny za 1 mkw. PUM-u 
w atrakcyjnych miejscach w Warszawie czy Krako-
wie podskoczyły nawet o 60 proc. 
 
Inwestorzy w obawie przed dalszymi podwyżkami 
nabywają grunty, chcąc w ten sposób zwiększyć 
swoje przyszłe zyski. Nie odstraszają ich szybujące 
koszty budowy i czasochłonne procedury admini-
stracyjne. Zakup gruntów finansowany jest w różny 
sposób. Wiele transakcji opartych jest na kredycie, 
duża ilość finansowana z bieżącej działalności  
deweloperskiej, część także z emisji obligacji.    
 
„Niewystarczająca podaż atrakcyjnych działek 
sprawia, że inwestorzy zaczynają myśleć o tere-
nach inwestycyjnych w sposób nieszablonowy, 
analizując je pod kątem potencjalnego przeznacze-
nia i dokonując mariaży gruntów. Coraz częściej 
pod uwagę brany jest zakup starych budynków - 
pod rewitalizację lub konwersję ich funkcji w przy-
szłości. Przykładem jest powstała w latach 90. in-
westycja Empark na warszawskim Mokotowie, 
gdzie na miejscu 4 z 9 budynków powstanie pro-
jekt mixed-use z budynkami mieszkalnymi, obiek-
tami biurowymi i handlowymi a także PRS-ami. Do 
spektakularnych transakcji w tym zakresie należy 
również sprzedaż działki wraz z niedokończonym 
budynkiem biurowym należącej do EuropolGaz S.A. 
na warszawskich Bielanach, którą nabył ogólnopol-
ski podmiot giełdowy realizujący projekty mieszka-
niowe wielorodzinne”,  mówi Emil Domeracki,  
dyrektor działu gruntów inwestycyjnych w Colliers. 
 
„Hitem wśród inwestycji mieszkaniowych w ostat-
nim roku były osiedla proekologiczne w wysokim 
standardzie wykonania,  w unikalnym położeniu. 
Zmiany, które zaszły ostatnio nakręciły popyt na 
mieszkania w lokalizacjach o walorach rekreacyj-
nych i miejscach atrakcyjnych turystycznie”, dodaje 
Lasota. 
 
Zapotrzebowanie na grunty pod budynki mieszkal-
ne dodatkowo zwiększa produkcja lokali na wyna-
jem instytucjonalny. W tego typu realizacje anga-
żuje się coraz więcej firm deweloperskich, choć 
oznaczają niższą marżę. Udział sektora PRS w 
sprzedaży mieszkań zarejestrowanej w 2021 roku 
przez podmioty giełdowe wzrósł już do poziomu 
kilkunastu procent. 
 
MAGAZYNY, MAGAZYNY  
I JESZCZE RAZ MAGAZYNY 
 
Podobnie, jak w przypadku mieszkaniówki, o bar-
dzo dużych potrzebach gruntowych możemy mó-
wić w związku z planowanymi inwestycjami maga-
zynowo-przemysłowymi. Tam, gdzie coś się zmie-
nia, poprawia się infrastruktura drogowa lub plano-
wane są drogi ekspresowe grunty są od razu za-
bezpieczane umowami przedwstępnymi. O parcele 
pod projekty logistyczne jest o tyle łatwiej, że inwe-
stycje w tym sektorze realizowane są także na te-
renach typu greenfield położonych poza granicami 
administracyjnymi miast. Stąd i większa podaż  
i mniejsza konkurencja ze strony inwestorów po-

szukujących gruntów dla inwestycji z segmentu 
mieszkaniowego czy usługowo-handlowego. 
 
„Ziemia poszukiwana jest, zarówno pod inwestycje 
wielkoformatowe o powierzchni kilkudziesięciu czy 
ponad 100 tys. mkw., jak i magazyny tzw. ostatniej 
mili i mniejsze obiekty miejskie. Inwestorzy z sek-
tora magazynowego zainteresowani są przede 
wszystkim działkami położonymi w pobliżu wę-
złów logistycznych i w okolicy największych miast, 
jak również działkami zlokalizowanymi w mniej-
szych miejscowościach z uwagi na szybko rosnącą 
sprzedaż on-line”, mówi Agata Karolina Lasota. 
 
Na rynku magazynowym możemy obserwować 
rozwój inwestycji spekulacyjnych. Firmy nie boją 
się realizować takich projektów, bo popyt na po-
wierzchnie magazynowe nie rósł nigdy tak szybko 
jak teraz, a niewynajętych magazynów praktycznie 
nie ma. Wiąże się to w dużej mierze ze wzrostem 
rynku e-commerce, dla którego przewidywany jest 
dalszy kilkunastoprocentowy, średnioroczny 
wzrost wartości w kolejnych latach. A także ze 
zmianą struktury transportu, skracaniem łań-
cuchów dostaw, czy rosnącym zapotrzebo-
waniem na powierzchnie buforowe, gdzie 
składowane są zapasy. 
 
Także na rynku inwestycyjnym w Pol-
sce magazyny generują przeszło po-
łowę wartości wolumenu transakcyj-
nego. Sektor logistyczno-przemysło-
wy z roku na rok zwiększa swój udział 
w rynku, bijąc kolejne rekordy. Na na-
szym rynku inwestuje głównie kapitał 
pochodzący z Europy, przede wszyst-
kim z Niemiec, a także firmy północno-
amerykańskie i azjatyckie. 
 

Jak wynika z danych firmy Cushman & Wakefield 
niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się nieru-
chomości gruntowe zlokalizowane na terenie głów-
nych rynków magazynowych, takich jak Warszawa, 
Łódź i okolice, Poznań, Wrocław oraz cały Górny 
Śląsk. W tych regionach zainteresowanie dotyczy 
praktycznie wszystkich nieruchomości możliwych 
do zagospodarowania o wielkości powyżej 1 hekta-
ra. Zainteresowaniem cieszą się także nierucho-
mości położone na terenie administracyjnym miast 
i w niedalekiej odległości od nich. 
 
„Z prowadzonej analizy na koniec III kw. 2021 r.  
w Polsce w budowie znajdowało się rekordowe 
3,46 mln mkw. powierzchni magazynowej. Na ryn-
ku widać ożywienie wśród projektów budowanych 
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spekulacyjnie, które wpłyną dodatnio na obniżają-
cy się od kilku kwartałów poziom pustostanów. 
Niemniej, spodziewamy się, że to właśnie na ryn-
kach o niskiej dostępności powierzchni magazyno-
wej wzrośnie zainteresowanie inwestorów i dewe-
loperów działkami pod nowe projekty, szczególnie 
w Krakowie, Szczecinie czy w Poznaniu.”, mówi Ja-
cek Szkuta, Dyrektor Regionalny Działu Gruntów 
Inwestycyjnych, AXI IMMO. 
 
„W kontekście kolejnych 12 miesięcy z uwagą nale-
ży obserwować dwa trendy z rynku magazynowe-
go, które przybierają na sile. Pierwszy – nearsho-
ring - związany z większą regionalizacją łańcuchów 
dostaw i tworzeniem bardziej lokalnych zapleczy 
magazynowych przyczyni się do większej aktywno-
ści zagranicznych inwestorów chcących ulokować 
w Polsce swoje centrum dystrybucji lub fabrykę.  
Z kolei drugi dotyczy rozwoju CBEC tj. crossborder 
e-commerce, czyli transgranicznego handlu inter-
netowego i wybieraniu zachodniej ściany Polski 
przez zagraniczne firmy do obsługi swoich lokal-
nych rynków. Podobnie jak nearshoringu Polska  
to nadal zdecydowanie tańszy pod względem 
kosztów budowy czy płacowych region w Europie. 
Z tego względu prognozujemy, że w perspektywie 
długoterminowej wzrośnie znaczenie byłych miast 
wojewódzkich z potencjałem do prowadzenia dys-
trybucji krajowej i międzynarodowej. Miasta te dys-
ponują nadal dużym zapleczem w postaci wykwali-
fikowanej kadry pracowników, a  także posiadają 
tradycje związane z przemysłem. Wśród gorących 
lokalizacji powinny znaleźć się m.in. Zielona Góra, 
Gorzów Wielkopolski, Bielsko-Biała, Radom,  
Siedlce.”, dodaje Jacek Szkuta. 
 
AKCJE NIEWIELKICH CENTRÓW ZAKUPOWYCH 
IDĄ W GÓRĘ 
 
Deweloperzy zainteresowani są również żywo  
realizacją parków handlowych. Format skupia teraz 
aż trzy czwarte nowych inwestycji w sektorze han-
dlowym. Retail parki, podobnie jak magazyny bu-
dzą coraz większe zainteresowanie funduszy i grup 
kapitałowych jako aktywa inwestycyjne. Choć w 
2021 roku w Polsce przybyło 300 tys. mkw. po-
wierzchni handlowej i  tyle samo jest w trakcie  
realizacji, a 70 proc. inwestycji w budowie to parki 
handlowe jest to niestety wciąż towar deficytowy. 
Stąd jedna trzecia transakcji dotyczących zakupu 
nieruchomości handlowych objęła w ubiegłym roku 
obiekty starszej generacji, wśród których domino-
wały nieruchomości, stanowiące własność sieci  
Tesco. 
 
Popularność, jaką parki handlowe i centra conve-
nience cieszą się wśród klientów w ostatnim czasie 
pociąga za sobą wzrost zainteresowania inwesto-
rów realizacją takich projektów. Inwestorzy często 
wchodzą w te inwestycje chcąc zdywersyfikować 
swój portfel nieruchomości, ale na rynku działają 
też oczywiście podmioty, które wyspecjalizowały 
się tylko w tym formacie. 
 
Projekty związane z realizacją parków handlowych 
mają te zaletę, że ich proces budowy można za-
mknąć w okresie 18 miesięcy, a próg wejścia jest 
znacznie niższy niż w przypadku większych reali-
zacji. Inwestorzy poszukują pod nie gruntów prze-
ważnie w mniejszych miastach do 100 tys., a nawet 
50 tys. mieszkańców, w których nie ma jeszcze  

dużego nasycenia powierzchniami handlowymi. 
 
„Ziemia w takich lokalizacjach jest znacznie  
tańsza niż w największych miastach, co przekłada 
się także na wyższą rentowność inwestycji.  
Najbardziej atrakcyjne grunty pod nowe projekty 
to te w lokalizacjach zapewniających duży poten-
cjał odwiedzin także mieszkańców okolicznych 
gmin. Kluczowe  dla zapewnienia satysfakcjonują-
cych zwrotów z inwestycji w przypadku parków 
handlowych jest ulokowanie w grupie najemców 
popularnego operatora spożywczego. Jest to nie 
tylko jeden z ważniejszych powodów odwiedzania 
centrum handlowego, ale wpływa również na  
wizerunek obiektu. Interesującym trendem,  
jaki możemy od niedawna obserwować jest poja-
wianie się w retail parkach nowych marek, często 
butikowych brandów, które nigdy nie były  
w takich obiektach obecne”, mówi Agata Karolina 
Lasota.
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OFERTA:
• Jeden z najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych na północy Polski
• Dofinansowanie z funduszu Phare 2003
• Działka znajduje się w pobliżu dróg krajowych nr 5 i nr 1. Działka 

zlokalizowana jest 13 km od węzła autostrady A1 Nowe Marzy
• Właścicielem terenu jest Gmina Świecie

INFRASTRUKTURA:
• Drogi wewnętrzne
• Linie wodociągowe
• Linie telekomunikacyjne
• Linie gazowe
• Odprowadzania wody deszczowej
• Linie zasilające
• System odprowadzania ścieków
• Strefa parkowania
• System oświetleniowy

CENY:
• Istnieje możliwość dzierżawy lub zakupu gruntu po kalkulacji 

eksperta

OFERTA:
•  Działka znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 1
•  Działka położona jest 14 km od węzła autostrady A1 Nowe Marzy
•  Gmina Świecie posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowniczą
•  Właścicielem terenu jest Gmina Świecie

INFRASTRUKTURA:
• Linie wodociągowe
• Linie telekomunikacyjne
• Linie gazowe
• System odprowadzania ścieków
• Linie zasilające 

CENY:
• Istnieje możliwość dzierżawy lub zakupu gruntu po kalkulacji 

eksperta

Świecie  
to szybko rozwijająca się 
Gmina w województwie 
kujawsko-pomorskim licząca 
34 tys. Mieszkańców. Jest 
to jeden z najważniejszych 
ośrodków gospodarczych 
północnego Pomorza.

Gmina Świecie  
jest właścicielem dwóch 
obszarów inwestycyjnych 
mieszczących się w Wielkim 
Konopacie (Vistula Park I,  
35 ha) oraz w Sulnowie  
(Vistula Park II, 25 ha).

Miasto posiada  
dobrze rozwiniętą infrastruk-
turę, a także stanowi ważny 
węzeł komunikacyjny, w którym 
krzyżują się drogi krajowe 91 
i 5. Poza tym autostrada A1 
znajduje się zaledwie  
13 kilometrów od hotelu.

Najbliższe lotnisko  
znajduje się w Bydgoszczy. 
Dzięki dogodnemu położeniu 
Gmina Świecie rozwija się 
bardzo dynamicznie zarówno 
pod względem ekonom-
iczno-gospodarczym jak  
i społeczno-kulturowym.

ŚWIECIE

Gdańsk
120 km

Szczecin
300 km

Bydgoszcz
45 km

Poznań
170 km

Łódź
195 km

Warszawa
270 km

Terespol
470 km

Wrocław
310 km

Cieszyn
520 km

Kraków
480 km

WIELKI KONOPAT SULNOWO 

KONTAKT: 
Monika Budzowska    |    +48 52 333 23 30, +4852 333 23 31    |    e-mail: budzowska@swiecie.eu    |    gospodarka.rozwoj@swiecie.eu

www.swiecie.eu

Vistula Park I Vistula Park II
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MIESZKANIÓWKA 
NAPĘDZA RYNEK 
GRUNTÓW 
INWESTYCYJNYCH

Dane z raportu rocznego Colliers podsumowującego 2021 r. pozwalają  
prognozować, że wysoki popyt na mieszkania, nabywane zarówno w 
celach użytkowych jak i inwestycyjnych oraz niewystarczająca podaż 
napędzać będą wzrost cen mieszkań i gruntów w całej Polsce. Czynniki 
te przyczynią się również do wzrostu konkurencji w wyścigu o atrakcyj-
ne działki, o które coraz częściej rynek biurowy będzie musiał rywalizo-
wać z inwestorami mieszkaniowo-usługowymi. Według ekspertów  
Colliers czarnym koniem tego wyścigu będzie sektor PRS. 

Rosnąca konkurencja ze strony inwestorów 
mieszkaniowych realizujących projekty w tej 
formule będzie miała wpływ na poziom cen 

gruntów biurowych.  
 
„Już nie tylko zagraniczne fundusze inwestycyj-
ne, ale także krajowi deweloperzy budujący dotych-
czas mieszkania na sprzedaż, zaczynają doceniać 
potencjał tkwiący w szybko rozwijającym się w Pol-
sce rynku mieszkań na wynajem. W obliczu wyso-
kiego społecznego zapotrzebowania na mieszkania 
i rosnących nierówności dochodowych najem po-
wierzchni mieszkalnej staje się coraz atrakcyjniej-
szą alternatywną. Jednocześnie rosnący koszt uzy-
skania kredytu i rekordowe wzrosty cen mieszkań 
zapowiadają spadek indywidualnych zakupów nie-
ruchomości. Na ten moment już teraz szykują się 
deweloperzy, również ci aktywni do tej pory jedynie 
w tradycyjnych inwestycjach mieszkaniowych i ko-
mercyjnych, tworząc struktury i projekty bardziej od-
powiadające sektorowi PRS”, mówi Krzysztof Chyla, 
Transaction Manager w Dziale Gruntów Colliers. 
 
„Liczba projektów PRS, w które jesteśmy zaanga-
żowani, pokazuje, że zainteresowanie inwestorów 
tym sektorem rynku już jest ogromne, a będzie jesz-
cze większe. W II kw. 2022 r. nastąpi finalizacja m.in. 
projektu w Warszawie o wartości transakcji na po-
ziomie 150 mln zł. Na początku roku natomiat za-
mknęliśmy transakcję sprzedaży gruntu pod realiza-

cję inwestycji PRS zakładającej budowę  
135 mieszkań na wynajem w Sopocie”, 
mówi Emil Domeracki, Dyrektor Działu 
Gruntów Colliers. 
 
W stolicy i w największych miastach 
regionalnych inwestorzy mieszkanio-
wi angażują się w projekty wymaga-
jące zmiany zapisów planistycznych 
oraz technicznie złożonej rewitalizacji 
obszarów usługowych i przemysłowych, 
zwiększając udział mieszkań na wyna-
jem, aparthoteli i akademików w tworzo-
nych przestrzeniach miejskich. Dynamiczny 
rozwój tych formatów jest związany z m.in. ma-
lejącym odsetkiem społeczeństwa, który stać na 

“Już nie tylko zagraniczne fundusze inwestycyjne, 
ale także krajowi deweloperzy budujący dotychczas 
mieszkania na sprzedaż, zaczynają doceniać  
potencjał tkwiący w szybko rozwijającym się w 
Polsce rynku mieszkań na wynajem.” 

        Krzysztof Chyla, Colliers



kupno mieszkania na własność i rosnącą potrzebą 
mobilności wśród młodych osób, zarówno studen-
tów, jak i pracowników. 
 
MIESZKANIÓWKA NAPĘDZA  
RYNEK GRUNTÓW  
 
Wzrost cen gruntów mieszkaniowych w Warszawie 
i największych polskich miastach przekroczył 10% 
na przestrzeni 2021 r. i aż 35% od końca 2019 r. Po-
mimo to dynamika zakupów na rynku mieszkanio-
wym wróciła do poziomów przedpandemicznych już 
w I poł. ubiegłego roku, a cały rok okazał się rekor-
dowy dla deweloperów pod względem wolumenu 
transakcji.  
 
„Mimo rosnących kosztów w sektorze budowla-
nym i coraz wyższych cen mieszkań na rynku pier-

wotnym i wtórnym, to właśnie sektor mieszkaniowy 
wciąż jest silnikiem napędzającym działalność za-
kupową na polskim rynku gruntów. Nie inaczej bę-
dzie w tym roku – już w pierwszych dniach stycz-
nia zamknęliśmy transakcję sprzedaży nieruchomo-
ści mieszkaniowej w Łodzi, gruntu pozwalającego 
na zabudowę 40 tys. mkw. PUM. Pozostałe sekto-
ry wciąż zmagają się z efektami gospodarczo-spo-
łecznymi trwającej pandemii, szczególnie odczuwal-
nymi dla obszaru biurowego, handlowego i turysty-
ki. Branża magazynowo-logistyczna stoi przed wy-
zwaniami dopasowania się do zmian wynikających 
z ujawnionych słabości tkwiących w dotychczaso-
wym łańcuchu dostaw. Spodziewamy się jednak ko-
lejnego roku stabilnego wzrostu cen tam, gdzie in-
westorzy aktywni na polskim rynku szykować będą 
przedsięwzięcia o horyzoncie średnio- i długotermi-
nowym”, prognozuje Emil Domeracki.

TERENY INWESTYCYJNE
TERENY INWESTYCYJNE INFO MAGAZYN 9



WYWIAD Z MIROSŁAWEM KAROLCZUKIEM, BURMISTRZEM AUGUSTOWA

AUGUSTÓW TO 
DOBRE MIEJSCE 
DO INWESTOWANIA
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Czy Augustów to dobre miejsce do inwestowania? 
 
Mogę z satysfakcją i pewnością powiedzieć, że Augu-
stów, to dobre miejsce do inwestowania. Jest tak, ponie-
waż mój zespół poświęcił kilka lat pracy na przygotowa-
nie miasta do stworzenia odpowiednich warunków dla 
nowych inwestorów. Rozwijamy się inwestując w infra-
strukturę. Tworzymy budynki użyteczności publicznej, 
kilkadziesiąt nowych ulic co roku - to oczywiście bardzo 
ważne, ale jeszcze ważniejsze jest stwarzanie szans 
tym, których ambicje będą sukcesywnie napędzały roz-
wój naszego miasta. Najlepszym przykładem wsparcia 
i stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości 
jest budowa Augustowskiej Strefy Aktywności Gospo-
darczej. Do niedawna cały Augustów był strefą objętą 
rygorystycznymi przepisami ustawy dotyczącej uzdro-
wisk, dokonaliśmy jednak podziału miasta na dzielnice 
i uwolniliśmy jego potencjał gospodarczy. 
 
Jak te działania wpłynęły na lokalnych przedsiębiorców?  
 
Dzięki tym staraniom Augustów przeżywa obecnie 
swój boom inwestycyjny, a przedsiębiorcy robią to, na 
co czekali od lat - rozwijają swoje firmy w Augustowie. 
Kilkanaście milionów wydanych na rozwój infrastruk-
tury specjalnej strefy gospodarczej pozwoliło nam  
zachęcić zarówno nowych inwestorów, jak i naszych 
rodzimych przedsiębiorców do zakupu gruntów i roz-
woju na terenie miasta. Dobry klimat do inwestowa-
nia sprawił, że w Augustowie dynamicznie rozwija się 
przemysł, rynek usług turystycznych, gastronomia  
i handel, a w ślad za nimi idzie budownictwo mieszka-
niowe. Jednym z czynników, które napędzają inwesty-
cje komercyjne i publiczne jest bez wątpienia atrakcyj-
ne położenie wśród jezior i lasów. Z atutów Augusto-
wa skorzystały skorzystały także firmy o zasięgu mię-
dzynarodowym - to właśnie u nas działa jedna z naj-
większych na świecie fabryk tytoniu, jesteśmy też naj-
większym zagłębiem stoczniowym w Europie. 
 
Czy w takim razie w Augustowie znajdzie się jeszcze 
miejsce dla nowych przedsiębiorców? 
 
Oczywiście! Zachęcam wszystkich do wzięcia udzia-
łu w przetargach na ostatnie działki w naszej strefie 
gospodarczej. Jak już mówiłem - dysponujemy goto-
wą, zaawansowaną infrastrukturą, świetną lokalizacją 
i dobrym klimatem do inwestowania w dynamicznie 
rozwijającym się mieście, a nasza proinwestycyjna 
polityka finansowa to nie tylko poprawa warunków 
życia dla mieszkańców, ale także całkiem nowa prze-
strzeń dla przedsiębiorców, którzy są siłą napędową 
naszej gospodarki. 
 
Augustów, to chyba pierwsze miasto, które z sukce-
sem łączy atrakcyjność turystyczną i gospodarczą? 
 
Znaleźliśmy złoty środek i potrafimy dobrze to wy-
korzystać. Z jednej strony jesteśmy miastem uzdro-
wiskowym i dysponujemy naturalnymi bogactwa-
mi: jeziorami w centrum miasta, puszczą wokół - co 
stwarza naszym mieszkańcom komfortowe warun-
ki do życia i zachęca turystów, którzy nas odwie-
dzają, a z drugiej strony wyodrębniliśmy część mia-
sta, w której umożliwiamy przedsiębiorcom tworze-
nie swoich biznesów. Idea zrównoważonego roz-
woju jest mi bliska i dlatego przyjąłem właśnie taką 
strategię budowania miasta. Cieszę się, że dziś Au-
gustów jest postrzegany jako miasto atrakcyjne dla 
mieszkańca, turysty, a także dla przedsiębiorcy.  
To daje mi poczucie dobrze wykonanej pracy. 

Augustów leży w północno-wschod-
niej części Polski, w województwie 
podlakim, na obszarze „Zielonych 
Płuc Polski”, pomiędzy Wigierskim  
i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. 
Miasto otoczone jest licznymi jezio-
rami w większości połączonymi  
Kanałem Augustowskim. 
 
Augustów to 48. miasto w Polsce 
pod względem powierzchni - 80,90 
km2 przestrzeni daje ogromne moż-
liwości do rozwoju gospodarczego 
wśród zieleni, jezior i nienaruszonej 
natury. 
 
Augustów to doskonałe miejsce do 
prowadzenia zdrowego trybu ży-
cia blisko natury - leśne ścieżki ro-
werowe, świetne warunki natural-
ne do pływania, kajakarstwa, narciar-
stwa wodnego i biegowego czy jaz-
dy konnej sprawiają, że świetnie się 
tu mieszka i odpoczywa. Każdy pra-
cownik świetnie zregeneruje swoje 
siły w otoczeniu lasów i jezior - nawet 
najcięższy dzień w pracy wynagra-
dzają uroki natury! Augustów to re-
gion zwany zielonymi płucami Polski 
- czyste powietrze i woda w jeziorach, 

relaksujące lasy sosnowo- świerko-
we, bogate złoża borowiny leczniczej 
spowodowały, że miasto od 1993 r. 
posiada status uzdrowiska. 
 
Samorząd miejski zabiega o tworze-
nie w Augustowie najlepszego kli-
matu dla rozwoju biznesu.  
Niskie podatki, bezustanny rozwój 
infrastruktury technicznej i społecz-
nej oraz wysoki poziom edukacji to 
priorytety działań sprzyjających in-
westorom. Przyjeżdżający do Augu-
stowa przedsiębiorcy mogą liczyć 
na pełne wsparcie na każdym eta-
pie procesu inwestycyjnego – od za-
kupu działek, przez uzbrojenie i uzy-
skanie niezbędnych zezwoleń, po 
uruchomienie produkcji i rekrutację 
pracowników. 
 
Ulokowaniu biznesu w Augustowie 
sprzyja także transgraniczne położe-
nie miasta – bliska odległość do  
Litwy czy Białorusi otwiera perspek-
tywy znakomitej współpracy z part-
nerami ze Wschodu. Dbamy o dobro-
sąsiedzkie relacje i budowanie in-
frastruktury sprzyjającej współpracy 
transnarodowej.
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DEWELOPERZY 
MIESZKANIOWI  
POWIĘKSZAJĄ 
BANKI ZIEMI
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BANK OF L AND

Największa aktywność inwestorska w dalszym ciągu dotyczy 
rynku mieszkaniowego wielorodzinnego – blisko 70% obrotu 
gruntami stanowią tego typu projekty. W 2021 r. odnotowana 

została największa transakcja na rynku mieszkaniowych gruntów  
inwestycyjnych. Firma Robyg kupiła działkę o wielkości 11,9 ha  
na Warszawskim Wilanowie za 263,2 mln zł. 
 
„To największa transakcja zakupu gruntów na rynku deweloperów 
mieszkaniowych w ciągu ostatnich lat. Teren jest ogromny i pozwa-
la na atrakcyjne zagospodarowanie, ze wszystkimi udogodnieniami 
ważnymi dla mieszkańców”, powiedział przewodniczący rady nadzor-
czej Grupy Robyg Oscar Kazanelson. 
 
SEKTOR GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 R. 
 
„Rozwój sektora gruntów inwestycyjnych jest nierozerwalnie połączo-
ny z kondycją polskiej gospodarki i chęcią do zakupu terenów przez 
deweloperów. Patrząc przez pryzmat ostatnich 24 miesięcy widzieli-
śmy dużą hossę w sektorach magazynowym oraz pod zabudowę jed-
norodzinną, które korzystały na czasowym osłabnięciu rynku biurowe-
go i powierzchni handlowych”, mówi Jacek Szkuta, Dyrektor Regional-
ny Działu Gruntów Inwestycyjnych, AXI IMMO 

„W 2022 r. deweloperzy będą zmagać się z coraz wyższymi oczeki-
waniami od sprzedających. Wysoki poziom inflacji obserwowany  
powoduje wzrost średniej ceny działki o kilkadziesiąt złotych na me-
trze, co oznacza, że dla wielu deweloperów zakup terenu inwesty-
cyjnego nie zawsze będzie opłacalny. Zbyt wysoka wyjściowa cena 
gruntu będzie skutkowała wycofaniem się z inwestycji lub przenie-
sieniem zainteresowania na tzw. brownfieldy czyli na zrekultywowa-
ne poprzemysłowe tereny w granicach lub na obrzeżach miast”,  
dodaje Jacek Szkuta. 
 
MAŁA DOSTĘPNOŚĆ GRUNTÓW SKŁANIA DEWELOPERÓW  
DO ZAKUPU BARDZIEJ SKOMPLIKOWANYCH DZIAŁEK 
 
„Ze względu na małą dostępność gruntów inwestycyjnych przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową, deweloperzy decydują się na 
zakup najmniej oczywistych terenów i jednocześnie bardzo skompli-
kowanych. W marcu 2021 z zaskoczeniem i z radością okolicznych 
mieszkańców, została przyjęta informacja o zakupie przez Dom  
Development nieruchomości od EuRoPol Gaz S.A. zlokalizowanej  
w Warszawie przy ul. Literackiej 7. Straszący od lat szkielet budyn-
ku biurowego, z pewnością zostanie zmieniony w ciekawą zabudowę 
mieszkaniową”, mówi Piotr Litwin, Partner w Immo Lab. 



BANK OF L AND

DEWELOPERZY POWIĘKSZAJĄ BANKI ZIEMI 
 
„Jak pokazują nasze aktywności na akwizycjach gruntów za ostat-
nie pół roku, intensywnie pracujemy nad rozbudową aktywnego ban-
ku ziemi. Poza głównymi aglomeracjami dostrzegamy także potencjał 
mniejszych lokalizacji, również tych nie znajdujących się jeszcze na 
naszej mapie inwestycji, a posiadających potencjał dla działalności  
deweloperskiej. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.  
– Niesłabnące zapotrzebowanie na nowe mieszkania utwierdza nas w 
przekonaniu, że to jedyny właściwy kierunek działania. Poszukujemy 
gruntów położonych blisko centrów miast, ale i w dzielnicach rozwija-
jących się, z dobrym połączeniem komunikacyjnym, rozwiniętą infra-
strukturą, w atrakcyjnym, zielonym otoczeniu. Jesteśmy zainteresowa-
ni terenami inwestycyjnymi zarówno w miastach, w których już działa-
my, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Trójmiasto, 
Katowice, jak i w nowych lokalizacjach: Szczecin, Rzeszów, Lublin czy 
Białystok”, dodaje Nikodem Iskra. 
 
„Najważniejsze czynniki i trendy wpływające na rynek nieruchomo-
ści, które obserwowaliśmy w 2021 roku to wysoka inflacja i podnie-
sienie stóp procentowych. Do tego dochodzą także ograniczenia 
związane z dostępnością gruntów. Są to trzy największe wyzwania 
dla branży, choć jesteśmy na wszystkie te trzy zagrożenia przygo-
towani. Wdrożyliśmy odpowiednią politykę zakupową i posiadamy 

długotrwałe relacje z dostawcami, dzięki czemu możemy pozyskać 
materiały na konkurencyjnych warunkach”, mówi Angelika Kliś, 
członek zarządu Atal S.A. 
 
„Tak jak deklarowaliśmy, zgromadziliśmy duże środki w celu roz-
woju banku ziemi i ten cel realizujemy sukcesywnie od 2020 roku 
– już kupiliśmy grunty za łączną kwotę ponad 700 mln zł. – powie-
dział Oscar Kazanelson. – W pierwszym półroczu 2021 roku zainwe-
stowaliśmy ponad 365 mln zł w rozbudowę banku ziemi w Warsza-
wie, Gdańsku i Gdyni. Łącznie daje to potencjał budowlany na oko-
ło 190 tys. powierzchni użytkowej. Zakupy te uzupełniły grunty za-
kupione w 2020 roku za ponad 375 mln zł w Warszawie, Gdańsku, 
Gdyni i Wrocławiu (ponad 330 tys. powierzchni użytkowej). Łącz-
ne zasoby gruntów zapewniają nam potencjał sprzedażowy oko-
ło 22 000 lokali. Planujemy przeznaczyć na zakup gruntów łącznie 
ponad 600 mln zł i realizujemy program skokowego wzrostu biz-
nesu. W tym celu akumulowaliśmy wypracowany zysk, który za la-
ta 2019-2020 wyniósł około 400 mln zł. Ponadto otrzymaliśmy do-
datkowy kapitał w wysokości 100 mln zł od akcjonariusza – Bricks 
Acquisition Limited z Grupy Goldman Sachs. Mamy doskonałą po-
zycję gotówkową, sięgającą 400 mln zł. Dodatkowo w I półroczu 
2021 roku z sukcesem zakończyliśmy emisję obligacji o wartości 
150 mln zł.”, podsumował przewodniczący rady nadzorczej Grupy 
Robyg.

        Oscar Kazanelson, Grupa Robyg
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Po pandemicznym spowolnieniu rynek inwestycji w nieruchomości  
komercyjne w Polsce zaczyna wracać do poziomów sprzed Covid-19.  
W 2021 roku łączna wartość inwestycji wyniosła 5,71 mld euro, a złożyła 
się na nią rekordowa liczba 164 transakcji – wynika z danych CBRE. Ponad 
połowa całej kwoty dotyczyła rynku magazynowego, na drugim miejscu 
znalazły się biura, a na trzecim handel. Najwięcej inwestorów pochodziło  
z Europy, a wartość polskiego kapitału wyniosła 4%. Eksperci CBRE wska-
zują, że w 2022 roku wolumen inwestycji może osiągnąć nawet 6,5-7 mld 
euro, co oznaczałoby wzrost o ponad 20% r/r i powrót do wyników noto-
wanych przed pandemią.

W 2021 R. 
INWESTORZY 
KUPOWALI    
NA POTĘGĘ POLSKIE 
MAGAZYNY

„Pomimo obaw rynek inwestycji w nieruchomo-
ści komercyjne w Polsce nadrabia po zawirowa-
niach pandemii. Rok 2021 okazał się rekordowy pod 
względem liczby transakcji, których było 164, porów-
nywalnie co w przedpandemicznym 2019. Również 
wartość inwestycji na rynku rośnie. Ich wolumen 
osiągnął 5,71 mld euro, czyli o 7% więcej w porówna-
niu do 2020 roku. Prognozy na najbliższe miesiące 
także są obiecujące. Szacujemy, że wartość transak-
cji inwestycyjnych w 2022 może wynieść  
ok. 6,5-7 mld euro, co oznaczałoby powrót do hi-
storycznie wysokich wolumenów inwestycyjnych 
sprzed pandemii, które zostały odnotowane w la-
tach 2018 i 2019”, mówi Przemysław Felicki, dyrektor 
w dziale rynków kapitałowych w CBRE. 
 
W 2021 roku największy udział w całej wartości in-
westycji w nieruchomości komercyjne w Polsce miał 
sektor magazynowo-logistyczny. Transakcje z tego 
obszaru osiągnęły historycznie najwyższy poziom 

2,94 mld euro i stanowiły 52% całkowitego wolume-
nu, o 3 pp. więcej niż w 2020 roku. Na drugim miej-
scu znalazły się nieruchomości biurowe, które od-
powiadały za 29% całej kwoty i 1,7 mld euro. Trze-
cie miejsce przypadło obiektom handlowym, w któ-
re zainwestowano 898 mln euro, a więc 16% całego 
wolumenu i 3 pp. więcej niż rok wcześniej. 
 
RYNEK EUROPEJSKI 
 
W 2021 r. odnotowano kontynuację trendu wzrosto-
wego wolumenu transakcji inwestycyjnych na rynku 
nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-
-Wschodniej, na którym wartość obrotów wzrosła  
o 6,9% w porównaniu z 2020 r. Niemniej jednak  
nadal był on o 15% niższy od pięcioletniej średniej 
kroczącej. Aktywność inwestycyjna skupiała się na 
sektorze nieruchomości magazynowych  
i biurowych. Ponadto zaobserwowany został wyraź-
ne wzrosty cen i kompresję stóp kapitalizacji  

Przemysław Felicki 
CBRE
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“Transakcje w Polsce 
potwierdzają fakt,  
że inwestorzy pan-
europejscy są zain-
teresowani Europą 
Środkowo-Wschod-
nią. Ceny od-
zwierciedlają wz-
rost czynszów za 
wynajem powierzch-
ni magazynowych w 
Czechach i z naszych 
obserwacji wynika, 
że ten trend dotyczy 
także Polski.” 
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we wszystkich segmentach, ale przede wszystkim w 
sektorze magazynowym, w którym ceny wzrosły  
o prawie 20%. 
 
„Transakcje w Polsce potwierdzają fakt, że inwesto-
rzy paneuropejscy są zainteresowani Europą Środ-
kowo-Wschodnią. Ceny odzwierciedlają wzrost 
czynszów za wynajem powierzchni magazynowych 
w Czechach i z naszych obserwacji wynika, że ten 
trend dotyczy także Polski. Popyt inwestycyjny na 
budynki biurowe utrzymał się na stabilnym pozio-
mie w całym regionie Europy Środkowo-Wschod-
niej, aczkolwiek przy ograniczonej podaży tzw. ide-
alnych produktów. Na 2022 r. przewidujemy jednak 
wzrost liczby transakcji zawieranych w segmencie 
core plus oraz wolumenu obrotów, głównie za spra-
wą aktywności inwestorów w Warszawie i miastach 
regionalnych w Polsce. Jednocześnie obserwujemy 
oznaki większej płynności w sektorze nieruchomo-
ści handlowych w całym regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej”, mówi Jeff Alson, Partner Międzynaro-
dowy, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Pol-
sce i na Europę Środkowo-Wschodnią w Cushman 
& Wakefield. 
 
SYTUACJA NA RYNKACH CEE 
 
Węgry odnotowały wzrost aktywności inwestycyj-
nej w porównaniu z 2020 r., ale prawdziwym wyzwa-
niem nadal była dostępność produktów – zwłaszcza 
w sektorze magazynowym, w którym w 2021 r. sfi-
nalizowano transakcje o wartości zaledwie 29 mln 
euro, a utrzymujący się popyt spowodował spadek 
stóp kapitalizacji o ponad 100 pb. 
 
Sytuacja na czeskim rynku nieruchomości w dal-
szym ciągu będzie uzależniona od podaży produk-
tów na sprzedaż, która obecnie jest znikoma w po-
równaniu na przykład z Polską, ale także z Europą 
Zachodnią. Z powodu bardzo niskiego poziomu ak-
tywności na rynku nie widać wyraźnego kierunku 
na przyszłość, z wyjątkiem dużej popularności nie-

ruchomości magazynowych. Po wolumenie transak-
cji inwestycyjnych wynoszącym ok. 1,4 mld euro w 
2020 r. i ok. 1,2 mld euro w 2021 r., na ten rok przewi-
dywany jest umiarkowany wzrost aktywności inwe-
stycyjnej, która może sięgnąć 2 mld euro. 
 
Całkowita wartość transakcji inwestycyjnych na sło-
wackim rynku nieruchomości komercyjnych w 2021 r. 
wyniosła ponad 750 mln euro i była wyższa od od-
notowanej przed kryzysem w roku 2019. Stopy kapi-
talizacji dla najlepszych nieruchomości zmniejszy-
ły się w ciągu minionego roku, potwierdzając atrak-
cyjność inwestycji w nieruchomości komercyjne na 
Słowacji. 
 
„Ze względu na wyjątkową aktywność w 2021 r., 
przewidujemy, że dotychczasowy trend utrzyma 
się również w 2022 r. Lokalne i regionalne stolice 
zapewne zachowają dominującą pozycję na rynku 
inwestycyjnym. Obserwujemy aktywność  
we wszystkich segmentach, przy czym sektor  
biurowy prawdopodobnie zwiększy swój udział  
w całorocznym wolumenie transakcji”, mówi Jeff 
Alson. 
 
Zainteresowanie inwestorów aktywami rumuńskimi 
w 2021 r. utrzymało się na wysokim poziomie,  
a towarzyszył temu powrót do względnej równowagi 
w relacjach pomiędzy wynajmującymi a najemcami 
– zmiana ta może przyczynić się do bardziej stabil-
nych przepływów finansowych dla inwestorów. Zwa-
żywszy na ogólnie pozytywny klimat, przewidujemy 
wzrost liczby właścicieli, którzy będą rozważać moż-
liwość uruchomienia procesu sprzedaży – decyzje 
te mogą wpłynąć na zwiększenie płynności na ryn-
ku. Segmentem rynku o dużym potencjale są trans-
akcje sprzedaży i najmu zwrotnego, które mogą uła-
twić właścicielom firm z różnych branż finansowa-
nie podstawowej działalności. Przewidujemy rekor-
dowy poziom transakcji inwestycyjnych w Rumunii 
w 2022 r., których wolumen może przekroczyć próg 
1 mld euro.

Jeff Alson 
Cushman & Wakefield
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Kampanie reklamowe 
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Google Analytics

www.BiznesAds.pl



18 TERENY INWESTYCYJNE INFO MAGAZYN 

MAGAZYN NIE JEDNO MA IMIĘ. 
CZYLI TRENDY NA 2022 ROK  
W SEGMENCIE 
MAGAZYNOWYM

Poprzedni rok był absolutnie rekordowy pod kątem dostarczonej  
powierzchni, a jej zasoby przekroczyły poziom 24 milionów metrów kwa-
dratowych. Warto tez wspomnieć, że w ciągu pierwszych dziewięciu mie-
sięcy roku wynajęto aż 5 mln metrów kwadratowych i jest to wynik o po-
nad 40% lepszy niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Ponadto  
w budowie cały czas znajduje się 3,7 miliona metrów kwadratowych,  
a więc prawie 150% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.  
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield sprawdza trendy  
z obszaru industrial na 2022 rok.

RÓŻNE OBLICZA MAGAZYNÓW

Na pierwszy rzut oka mówimy generalnie 
o nowoczesnej powierzchni magazynowej. 
Dla laika magazyn to duża bryła z rampami, 
pod które podjeżdżają samochody cięża-
rowe, a w środku prowadzone są bliżej nie-
określone operacje magazynowe. Gdy jed-
nak przyjrzymy się tematowi magazynów 
bliżej, szybko zauważymy, że na pozór po-
dobnie wyglądający budynek charakteryzu-
je się niejednorodną specyfikacją technicz-
ną, wyposażeniem i spełnia różnorodne  
role w procesie zarządzania łańcuchem do-
staw. Na jego powierzchni może odbywać 
się praca kilku, kilkunastu osób, ale też na 
niewiele większej nawet kilku tysięcy pra-
cowników magazynowych. Może też być 
miejscem rozpoczęcia operacji w ramach 
łańcucha dostaw w danym kraju, bądź też 
elementem jego ostatniej mili, lub nawet 
ponownego wprowadzenia do obiegu. 
 
Reasumując – coraz częściej mówimy  
o pozornie podobnych konstrukcjach, lecz 
o całkowicie różnorodnym przeznaczeniu  
i funkcji. W krajobrazie polskich magazy-
nów widzimy więc coraz częściej nie tylko 
duże centra dystrybucyjne, ale i magazyny 
miejskie, huby kurierskie, centra zwrotów, 
a nawet powierzchnie magazynowe w ga-
leriach handlowych ulokowane przy omni-
channelowych sklepach, czy też dark sto-
res – małe powierzchnie magazynowe zaj-
mujące często miejsce dawnych lokali 

usługowych i małych sklepów osiedlowych. 
Różnorodność powierzchni magazynowych 
będzie więc rosnąć wraz z nasyceniem pol-
skiego rynku, rosnącymi żądaniami klien-
tów i rosnącą konkurencją. 
 
EKOLOGIA W MODZIE

„W zeszłym roku zauważyliśmy również  
rosnący nieustannie nacisk na ekologicz-
ne rozwiązania. Trend ten będzie obecny 
w jeszcze większej skali w roku obecnym. 
Według danych Światowego Forum Eko-
nomicznego budynki odpowiadają za 40% 
globalnego zużycia energii i jedną trzecią 
emisji gazów cieplarnianych, a priorytetem 
działań państw członkowskich UE ma być 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Plany 
są ambitne, gdyż zgodnie z założeniami KE 
cel klimatyczny ma polegać na obniżeniu 
emisji o co najmniej 55% do 2030 roku. W 
kolejnych dekadach emisje gazów cieplar-
nianych mają się stopniowo zmniejszać, 
aby w 2050 roku UE mogła osiągnąć neu-
tralność klimatyczną.”, mówi Damian Ko-
łata, Partner, Head of Industrial & Logistics 
Agency | Poland, Head of E-Commerce  
 
Dotychczas myśląc o ekologii w magazy-
nach, poruszaliśmy zwykle temat paneli fo-
towoltaicznych na dachu i słynnych już uli 
na dachach centrów dystrybucyjnych. Od 
jakiegoś czasu, zielone podejście jest jed-
nak coraz bardziej ustrukturyzowane i no-
si nazwę ESG (Environmental, Social and 

Governance . Kryteria ESG, w oparciu o któ-
re tworzone są ratingi podmiotów gospo-
darczych, jako jeden z trzech głównych fi-
larów zakładają właśnie „E”, czyli „environ-
mental”. 
 
Ważne, że ekologia w tym znaczeniu to też 
potężne oszczędności. Według kalkulacji 
różnych deweloperów działających na pol-
skim rynku, przy zastosowaniu paneli fo-
towoltaicznych, zwiększonej izolacyjno-
ści ścian i dachu, oświetlenia LED oraz sys-
temu zarządzania zużyciem energii, po-
bór energii w budynku spada nawet o 50%. 
Oświetlenie LED pobiera o 90% mniej ener-
gii niż standardowa żarówka. Z kolei inteli-
gentny system sterownia oświetleniem DA-
LI (Digital Addressable Lighting Interface) 
dostosowuje natężenie światła do zmien-
nych warunków otoczenia. Wykorzystuje 
czujniki ruchu i schematy aktywności, za-
pewniając optymalne warunki pracy oraz 
efektywne zarządzanie energią. Ładowar-
ki do aut elektrycznych, nasadzenia roślin-
ności, łąki kwietne, czy zielone dachy, po-
zwalają z kolei na redukcję emisji dwutlen-
ku węgla o około 381 ton rocznie dla śred-
niej wielkości magazynu. Z punktu widze-
nia najemców budynku liczy się także fakt, 
że zielone rozwiązania wpływają na dobro-
stan ich pracowników. Zieleń wokół budyn-
ku, strefy relaksu, mała architektura czy in-
frastruktura rowerowa sprawiają, że efek-
tywność osób zadowolonych z miejsca pra-
cy wzrasta.

DODAJ OGŁOSZENIE I SPRZEDAJ DZIAŁKĘ

www.terenyinwestycyjne.info

Tereny inwestycyjne dla biznesu
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RYNEK PRS



Agnieszki Mikulskiej, eksperta rynku mieszkaniowego CBRE

RYNEK PRS
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Deweloperzy w Polsce widzą coraz większy potencjał w sektorze PRS, 
czyli najmu instytucjonalnego. W ubiegłym roku już niemal 1 na 5 miesz-
kań zostało sprzedanych z takim przeznaczeniem. Współpraca z inwe-
storami instytucjonalnymi pozwala deweloperom mieszkaniowym na 
dywersyfikację ryzyka. W szczególności w kontekście serii podwyżek 
stóp procentowych i spodziewanego mniejszego zainteresowania  
zakupami wśród klientów indywidualnych.

Deweloperzy w Polsce widzą coraz większy potencjał w sekto-
rze PRS, czyli najmu instytucjonalnego. W ubiegłym roku już 
niemal 1 na 5 mieszkań zostało sprzedanych z takim przezna-

czeniem. Współpraca z inwestorami instytucjonalnymi pozwala de-
weloperom mieszkaniowym na dywersyfikację ryzyka. W szczegól-
ności w kontekście serii podwyżek stóp procentowych i spodziewa-
nego mniejszego zainteresowania zakupami wśród klientów indywi-
dualnych. 
 
Obecnie, głównie ze względu na rosnące stopy procentowe, ale też 
w obliczu innych zawirowań rynkowych, spodziewane jest osłabienie 
popytu ze strony nabywców indywidualnych. W tej sytuacji zaplano-
wanie długofalowej współpracy z inwestorem instytucjonalnym sta-
nowi pożądane zróżnicowanie źródła przychodów. Istotne znacze-
nie ma też to, że ścieżka została już przetarta: na rynku wypracowa-
ne zostały pierwsze procedury i schematy współpracy, w wynikach 
sprzedażowych zostały odnotowane pionierskie transakcje. Rośnie 
też liczba inwestorów instytucjonalnych rozważających budowę port-
fela mieszkań na wynajem w Polsce, a więc łatwiej znaleźć podmiot 
zainteresowany taką transakcją. 
 
SPRZEDAŻ INDYWIDUALNA ROZCIĄGNIĘTA W CZASIE,  
INSTYTUCJE KUPUJĄ NA RAZ  
 
Całkowita liczba mieszkań sprzedanych indywidualnym nabywcom 
to suma sprzedaży mieszkań oferowanych w wielu inwestycjach, w 
różnych lokalizacjach i w różnym standardzie. Realny popyt w kon-
kretnym projekcie rzadko sięga choćby kilkudziesięciu sprzedanych 
jednostek kwartalnie, a czasem ogranicza się do kilku transakcji.  
W rezultacie sprzedaż mieszkań indywidualnym nabywcom przebie-
ga długofalowo. Powszechną praktyką deweloperów jest realizowa-

nie inwestycji wieloetapowo, aby reagować na zmieniający się popyt, 
przy czym nie ma to na celu sztucznego ograniczania podaży, ale 
utrzymanie kruchej równowagi pomiędzy istniejącym popytem, moż-
liwościami obsługi biur sprzedaży i zapewnieniem finansowania  
budowy.  
 
W przypadku zakupu inwestycji przez inwestora instytucjonalnego 
nabywane są w jednym momencie całe projekty mieszkaniowe, czę-
sto na etapie planowania, których sprzedaż klientom indywidualnym 
mogłaby zająć nawet 3-4 lata i w tym czasie pojawiać się stopniowo 
w wynikach sprzedażowych dewelopera. Trudno więc powiedzieć, że 
inwestorzy instytucjonalni istotnie ograniczają podaż mieszkań, któ-
ra byłaby dostępna dla przeciętnego Kowalskiego, ponieważ więk-
szości tych mieszkań deweloperzy nie wprowadziliby w jednym mo-
mencie do sprzedaży dla nabywców indywidualnych, ani nie pojawi-
łoby się porównywalne zainteresowanie ze strony nabywców indywi-
dualnych.  
 
JAK ZACHOWAJĄ SIĘ CENY? 
 
Duży popyt niewątpliwie ma wpływ na wzrost cen, ale obecnie waż-
niejszy jest wzrost po stronie kosztów, zarówno materiałów budowla-
nych, robocizny czy nawet finansowania. Nie zapominajmy też, że na 
polskim rynku od dawna obecni są inwestorzy indywidualni, którzy 
nie kupują mieszkań na własne potrzeby, a ich udział w rynku sięga 
nawet kilkudziesięciu procent. To raczej w ich przypadku niż w przy-
padku inwestorów instytucjonalnych, większe znaczenie przy akcep-
tacji cen mogą mieć nastroje rynkowe od chłodnych kalkulacji. Na 
rynku istnieje też grupa nabywców indywidualnych, która nie ocenia 
klasycznej rentowności inwestycji, licząc przede wszystkim na dalszy 
wzrost wartości nabywanych mieszkań. 

RYNEK PRS  
W POLSCE  
SIĘ UMACNIA



 
STWÓRZ STRATEGIĘ MARKETINGOWĄ 
 
W obecnych czasach banner reklamowy czy fanpage na facebooku to 
stanowczo zbyt mało, aby odnieść sukces sprzedażowy nieruchomości. 
Niezbędne są narzędzia marketingowe, dzięki którym zwiększają się  
twoje szanse na sfinalizowanie sprzedaży czy wynajmu. 
 
Strategia marketingowa powinna być nie tylko starannie zaplanowana 
i dostosowana do grupy docelowej, ale i systematycznie wdrażana oraz 
analizowana.  
 
Opracowując strategię należy pamiętać o: 
• Określeniu celu i potrzeb potencjalnych klientów 
• Analizie rynku i konkurencji 
• Sprecyzowaniu walorów inwestycji 
• Uwzględnieniu słabych i mocnych stron oferty, które będą punktem wyj-
ścia w budowaniu kampanii reklamowej. 
 
Dopiero następnym krokiem jest selekcja kanałów dotarcia oraz niezbęd-
nych do tego środków.  
 
TWOJA STRONA POWINNA PRZYCIĄGAĆ UWAGĘ 
 
Strona internetowa, landing page czy serwis ogłoszeniowy biura nierucho-
mości powinny być tak zbudowane, żeby były spójne z promowaną ofertą.  
Strona powinna być nieodłącznym elementem prowadzonej kampanii - 
nie powinna zawierać zbędnych informacji nie związanych z ofertą itd.  
Logiczna struktura strony, jasność przekazu elementy nawołujące do 
kontaktu, dobrej jakości materiały foto i wideo to kierunek, w którym  
należy iść. 
 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
 
Media społecznościowe to obecnie jedna z najbardziej skutecznych form 
reklamy. Zadbaj o to, aby zaistnieć w takich serwisach społecznościowych 
jak Facebook czy Linkedin. Stwórz strony firmowe do przekazu bizneso-
wego i publikuj na nich ciekawe posty, infografiki, relacje - to idealne dar-
mowe narzędzia do budowania wizerunku i angażowania użytkownika. 

Wydawać się może, że odpowiednia lokalizacja i atrakcyjna cena działki inwest-
ycyjnej czy magazynu to szybka droga do sprzedaży lub wynajmu. To jednak za 
mało, aby oferta wyróżniła się na tle innych i trafiła do potencjalnego inwestora.  
W większości przypadków za powodzenie projektu odpowiada marketing. Jeśli nie  
zaistniejesz w sieci i nie skorzystasz z narzędzi, jakie dostępne są na rynku twoja oferta 
działki inwestycyjnej czy magazynu nie ujrzy światła dziennego. Z artykułu dowiesz się 
jakie narzędzia wybrać aby twoje działania zakończyły się znalezieniem inwestora.

 
Skutecznym narzędziem do prezentacji działki czy magazynu na wyna-
jem są branżowe grupy na Facebooku czy Linkedin zrzeszające tych,  
którzy poszukują takich nieruchomości.  
 
W mediach społecznościowych świetnie sprawdzają się także płatne 
kampanie reklamowe dzięki którym dotrzesz do ściśle wyselekcjonowa-
nych grup odbiorców. Za pomocą Facebooka dotrzesz do szerokiego gro-
na odbiorców, a przy pomocy Linkedin do ściśle wyselekcjonowanych 
grupy menadżerskich. 
 
WIDEO MARKETING TEŻ POMAGA 
 
Publikuj materiały wideo prezentujące twoją nieruchomość na YouTube. 
Multimedialna prezentacja to okazja do tego, by potencjalny klient już na 
etapie poszukiwań mógł zapoznać się np. z lokalizacją działki, wyglądem 
magazynu, otoczeniem biznesowym czy z innymi ważnymi parametrami 
nieruchomości bez konieczności wychodzenia z biura.  
 
YouTube to również idealne narzędzie do przeprowadzania ściśle wyse-
lekcjonowanych, płatnych kampanii reklamowych wideo lub bannero-
wych. 
 
PUBLIKUJ OGŁOSZENIA W WYSZUKIWARKACH NIERUCHOMOŚĆ 
 
Stałym elementem promocji powinno być publikowanie ogłoszeń w bran-
żowych serwisach ogłoszeniowych t.j. www.terenyinwestycyjne.info 
 
Dzięki takim serwisom powiększysz zasięg swojej oferty i dotrzesz do 
konkretnej grupy docelowej zainteresowanej działką inwestycyjną czy 
magazynem. Pamiętaj o tym aby na bieżąco aktualizować ogłoszenia  
i aktywować ponownie po zakończonej emisji. 
 
Podsumowując, strona www (landing page), Facebook, Linkedin, YouTube, 
Google Ads, serwisy ogłoszeniowe to w dzisiejszych czasach narzędzia 
niezbędne do prowadzenia działań marketingowych promujących nieru-
chomości komercyjne. 
 
Chcesz skutecznie prowadzonej kampanii reklamowej? www.BiznesAds.pl
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