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ści posiadają dostęp do sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, energetycz-
nej i gazowej. Na terenie gminy działa-
ją 4 parki przemysłowe: Segro Logistics 
Park Stryków, Panattoni Park Stryków, 
Diamond Business Park Stryków, Pro-
logis Park Stryków, a kolejny - Mount-
park Stryków przygotowuje się do uru-
chomienia działalności. Swoje inwesty-
cje posadowiły tu firmy z branży logi-
stycznej, kurierskiej, motoryzacyjnej, 
budowlanej, farmaceutycznej, spo-
żywczej, innowacyjnych technologii  
i wiele innych. Część z nich działa w Łódz-
kiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
  
Inwestor, który podejmie decyzję o lo-
kalizacji biznesu w Strykowie, może być 
pewien, że znajdzie tu proinwestycyjną 
i otwartą politykę władz oraz przychyl-
ny klimat i przestrzeń do rozwoju. O tym, 
że Stryków otwiera dla lokujących się na 
swoim terenie firm najlepsze możliwości 
biznesowe, świadczy jego obecność w 
rankingu europejskich miast przyszłości  
2020-2021 przygotowanym przez mię-
dzynarodowy ośrodek badawczy fD 
należący do grupy Financial Times.  

Miłośnicy aktywnego spędzania wolne-
go czasu znajdą w Gminie Stryków rów-
nież bogatą ofertę atrakcji sportowo-re-
kreacyjnych. Na terenie gminy organi-
zowane są cykliczne imprezy sportowe  
o ogólnopolskim zasięgu. Kibiców i fa-
nów sportów motorowych zaprasza-
my na widowiskowe rundy Motocrosso-
wych Mistrzostw Polski oraz Cross Co-
untry. Miłośnicy sportów ekstremalnych 
mogą wziąć udział w Triathlon Stryków, 
który jest  największą tego typu imprezą 
w województwie łódzkim. Do aktywnego 
wypoczynku zachęcają również boiska 
sportowe Orlik, kompleks sportowo-re-
kreacyjny nad strykowskim zalewem, 
a także nowy park nad rzeką Moszcze-
nicą z elementami edukacji ekologicz-
nej. Amatorzy spędzania czasu na łonie 
przyrody docenią uroki Parku Krajobra-
zowego Wzniesień Łódzkich, czterech 
większych kompleksów leśnych czy też 
oferty stadnin i klubów jeździeckich, któ-
re chętnie przyjmą każdego turystę.

Burmistrz Strykowa  
Witold Kosmowski

 

STRYKÓW PRZYCIĄGA  
INWESTORÓW JAK MAGNES

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).  
Węzeł komunikacyjny autostrad środko-
woeuropejskich to wiodący atut gminy, 
będący 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 gmi-
ny spowodowało, że już na ponad 400 
ha ulokowali się tu krajowi i światowi li-
derzy pochodzący ze: Szwajcarii, Wiel-
kiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Holan-
dii, USA i Francji. Mając na względzie 
rosnące zainteresowanie inwestorów,  
w planie zagospodarowania przestrzen-
nego przeznaczono blisko 1400 ha pod 
tereny inwestycyjne, które w większo-
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DZIAŁKI POD INWESTYCJE  
W NIERUCHOMOŚCI POSZUKIWANE.  
DROŻEJĄ SZCZEGÓLNIE GRUNTY 
POD MIESZKANIA

Popyt na grunty w Polsce zdecydowanie przewyższa podaż. Dewelope-
rzy poszukują działek zarówno pod inwestycje mieszkaniowe, jak i ma-
gazynowe czy biurowe. Największy boom dotyczy mieszkaniówki,  
co jest związane m.in. z rosnącym popytem ze strony funduszy zagra-
nicznych. Deweloperzy szukają dostępnych działek do budowy miesz-
kań w miastach wojewódzkich, ale ich ograniczona dostępność  
i coraz wyższe ceny powodują, że rozglądają się także w mniejszych 
miejscowościach. Malejąca liczba gruntów i rosnące koszty mają zna-
czący wpływ także na rynki magazynowy i biurowy. 
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W przypadku gruntów mieszkaniowych,  
deweloperzy interesują się terenami,  
które zaczynają się już od 3 tys. mkw.  

powierzchni użytkowej mieszkań. Kluczowe jest 
aby nieruchomość umożliwiała jak najszybsze 
rozpoczęcie inwestycji. Choć na rynku jest teraz 
problem z gruntami pod zabudowę mieszkanio-
wą, nie wszystkie schodzą na pniu. Najważniej-
szy z punktu widzenia deweloperów jest miejsco-
wy plan zagospodarowania terenu (MPZP).  
Na takim obszarze rozpoczęcie budowy inwesty-
cji może odbyć się w relatywnie krótkim czasie. 
Poza tym ważne są m.in. parametry zabudowy, 
otoczenie nieruchomości, lokalizacja, stan tech-
niczny i rodzaj zabudowy na działce, jakość grun-
tu, dostęp do mediów, dostęp do infrastruktu-
ry drogowej i transportu publicznego, wielkość i 
kształt działki, stan prawny nieruchomości  
oraz podatki. W Polsce wciąż dostępność tere-
nów objętych MPZP jest nieduża, przez co ceny 
rosną.  
 
NOWA STRATEGIA DEWELOPERÓW 
 
Największa konkurencja o grunty mieszkaniowe 
jest w miastach wojewódzkich. Rywalizują o nie za-
równo deweloperzy krajowi, jak i zagraniczni. Popyt 
ze strony funduszy, które kupują całe inwestycje 
mieszkaniowe, skupia się właśnie na największych 
miastach, co zdecydowanie redukuje dostępność 
gruntów. To z kolei powoduje, że krajowi inwesto-
rzy coraz częściej uciekają poza nie. Ten trend był 
widoczny już w poprzednich latach, a teraz nabiera 
na sile. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się 
obrzeża miast.  
 

MAGAZYNY NA OBRZEŻACH MIAST  
 
W przypadku nieruchomości magazynowych wciąż 
największym zainteresowaniem cieszą się tere-
ny zlokalizowane blisko największych metropo-
lii lub z dobrym dojazdem do nich. Takich gruntów 
nie przybywa, więc rywalizacja jest coraz większa. 
Koszty budowy rosną. Tylko w 2021 roku urosły  
ponad 20 proc., a tym roku będzie gorzej ze wzglę-
du na wojnę za naszą wschodnią granicą i ograni-
czoną dostępność surowców sprowadzanych  
z Ukrainy i Rosji. To wpłynie ostatecznie na wydłu-
żający się czas budowy pojedynczego magazynu. 
Projekty budowlane, które rozpoczęły się przed in-
wazją, będą kontynuowane ze względu na zabez-
pieczenie materiałów, ale może wystąpić problem 
z rozpoczęciem nowych inwestycji. To rodzi ryzyko 
powstania luki podażowej. Zwłaszcza, że poziom 
pustostanów w pierwszym kwartale 2022 roku był 
historycznie niski i wyniósł 3,4%. 
 
CENTRA NA RADARZE  
 
Najbardziej pożądane nieruchomości pod biura to 
przede wszystkim centra miast, zarówno w stolicy 
jak i w miastach regionalnych. Miejsc pod takie bu-
dowy nie przybywa, dlatego także i w tym sektorze 
rywalizacja o najlepsze lokalizacje jest duża. W War-
szawie w pierwszym kwartale 2022 r. na rynek trafi-
ło ok. 93 tys. mkw. nowych biur, a wynajęto 273 tys. 
mkw. Pod względem popytu to jeden z najsilniej-
szych pierwszych kwartałów w historii. Jednak ak-
tywność deweloperów w stolicy spada. W budowie 
pozostaje tylko 260 tys. mkw. biur, które zostaną 
oddane w 2024 r. To najniższy wynik od dekady. 

Agnieszka Jankowska 
CBRE
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ROZPOZNANIE TERENÓW 
ZANIECZYSZCZONYCH IN SITU 
WŁAŚNIE WESZŁO NA KOLEJNY 
POZIOM

Cały proces nie musi być problematyczny. Klu-
czową kwestią jest wczesne wykrycie proble-
mu oraz rzetelne wykonanie badań i wybór 

optymalnej metody remediacji.  
 
„Aby odpowiednio podejść do oceny zanieczysz-
czenia powierzchni ziemi należy  rozpocząć dzia-
łania od przeglądu dostępnej dokumentacji w celu 
ustalenia, jaki rodzaj działalności był tam prowadzo-
ny oraz w jaki sposób teren ten jest aktualnie użyt-
kowany. Następnym krokiem jest określenie wystą-
pienia zanieczyszczenia za pomocą wstępnych ba-
dań przesiewowych”, mówi Ewa Iwanicka, Kierownik 
działu badań Remea Sp.z o.o. 
 
Nowością na polskim rynku jest technika badań 
środowiskowych oparta na wciskanych w podłoże 
sondach. REMEA jest pierwszą firmą w kraju i jedną 
z nielicznych w Europie, która rozwinęła swoje moż

liwości badawcze in-situ o wykrywanie zanieczysz-
czeń gruntu substancjami ropopochodnymi oraz  
lotnymi związkami organicznymi. Takie możliwości 
dają nam sondy środowiskowe GEOPROBE OIHPT  
i MIHPT. To najnowocześniejszy sposób oceny  
zanieczyszczenia powierzchni metodą in situ. Dzię-
ki tej technologii możemy określić zanieczyszcze-
nie gruntu w czasie rzeczywistym i to w miejscu in-
westycji. Dodatkowo, użycie sond ogranicza błędy 
związane z pobieraniem próbek do minimum.  
Wykonując badania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami należy zlecić to zadanie akredytowanej 
jednostce.  Remea jako pierwsza firma w Polsce  
niebędąca laboratorium uzyskała akredytację  
w zakresie pobieranie próbek gruntów oraz wód 
podziemnych wg norm PN-ISO 10381-4:2007,  
PN-ISO 10381-5:2009 oraz PN-ISO 5667-11:2017-10. 
Dzięki temu proces badań gruntowych skracamy do 
minimum - oszczędzając czas i pieniądze inwestora.

Na rynku jest coraz mniej atrakcyjnych terenów bez przeszłości przemy-
słowej. Inwestorzy sięgają po tereny zdegradowane, które bardzo często 
charakteryzują się dobrą lokalizacją. Jednak aby dać im drugie życie nie-
zbędne jest zbadanie gruntu pod względem występowania zanieczysz-
czeń, i w razie potrzeby, przeprowadzenie remediacji, czyli oczyszczenia  
go ze szkodliwych substancji. 

Ewa Iwanicka 
REMEA Sp. z o.o.
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Kondycja rynku gruntów inwestycyjnych pod duże inwestycje magazyno-
wo-przemysłowe jest wypadkową wielu czynników. Z jednej strony mamy 
do czynienia z ograniczoną dostępność generalnych wykonawców, galo-
pującą inflacja wpływająca na wzrost cen materiałów budowlanych, wi-
docznymi problemami z pozyskaniem zewnętrznego finansowania oraz 
brakami kadrowymi wynikającymi z sytuacji geopolitycznej. Z drugiej  
strony widzimy silny rozwój sektora e-commerce, intensyfikację  
zjawiska nearshoringu oraz rozbudowę intermodalnej infrastruktury 
transportowej.

GRUNTY  
INWESTYCYJNE    
POD DUŻE  
INWESTYCJE 
PRZEMYSŁOWE

W kontekście gruntów inwestycyjnych  
dostosowanych do wielkopowierzchnio-
wych projektów przemysłowych najwięk-

szym zainteresowaniem cieszą się te wyposażone 
w istniejące sieci teletechniczne cechujące się du-
żą przepustowością zlokalizowane w pobliżu głów-
nych arterii komunikacyjnych. Znaczenie ma rów-
nież kształt działki i powierzchnia umożliwiające 
efektywną zabudowę przy ugruntowanej sytuacji 
planistycznej uwzględniającej wskaźniki intensyw-
ności zabudowy przy braku limitów wysokości.  
W przeciwieństwie do coraz popularniejszych  
magazynów ostatniej mili oraz magazynów miej-
skich, wielkopowierzchniowe projekty przemysło-
we nie muszą być zlokalizowane w bezpośrednim  
sąsiedztwie dużych aglomeracji, a aspekt społecz-
no-demograficzny skorelowany jest z typem plano-
wanej automatyzacji i operacji wewnątrz obiektu. 
 
Największym zainteresowaniem wśród firm pro-
dukcyjnych cieszą się grunty w obrębie Górnego 
i Dolnego Śląska oraz Polski Centralnej. Na prze-
strzeni ostatniego roku zauważyliśmy znaczący 
wzrost znaczenia gruntów przemysłowych zlokali-
zowanych w zachodniej oraz północnej części kra-

ju. Najdroższym rynkiem pozosta-
je Warszawa z cenami kształtujący-
mi się na poziomie 700-900 PLN za 
m kw. Regiony Górnego Śląska, Ło-
dzi, Wrocławia i Poznania utrzymują 
ceny na poziomie 200-400 PLN za m 
kw. Najniższymi cenami gruntów prze-
mysłowych cechują się natomiast regiony 
Lublina oraz Rzeszowa, gdzie wynoszą one 
około 150-250 PLN za m kw.

“Na przestrzeni ostatniego roku zauważyliśmy  
znaczący wzrost znaczenia gruntów przemysło-
wych zlokalizowanych w zachodniej oraz  
północnej części kraju.” 

        Jakub Kubacki, Savills
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RYNEK GRUNTÓW:  
INWESTORZY 
ZACIĄGAJĄ HAMULEC 
I SZUKAJĄ NOWYCH 
ROZWIĄZAŃ 

Zawirowania polityczne, ekonomiczne i gospodarcze, z którymi  
mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie pozo-
stają bez wpływu na aktywność inwestorów na rynku gruntów 

inwestycyjnych. Nie oznacza to jednak stagnacji – zauważamy zna-
czący wzrost zainteresowania transakcjami typu joint venture oraz 
sprzedaży pośredniej.  
 
Po rekordowym pod względem zaangażowania inwestorów na pol-
skim rynku terenów inwestycyjnych roku 2021, gdzie same trans-
akcje z udziałem Colliers osiągnęły wolumen ponad 1,2 mld zł, 
2022 r. rozpoczął się równie udanie. W pierwszych miesiącach  
bieżącego roku zamknęliśmy trzy duże transakcje o łącznej war-
tości 160 mln zł zaangażowania w grunt: dwie pod inwestycje typu 
mixed-use w Poznaniu i Gdyni oraz jedną pod inwestycję miesz-
kaniową w Łodzi. Ich łączna powierzchnia mieszkalno-usługowa 
przekracza 225 tys. mkw. Takie otwarcie 2022 r. pozwoliło  
nam prognozować utrzymanie dobrego trendu także w dalszej 
części roku.  

MIESZKANIÓWKA WYHAMOWUJE, A PRS-Y NABIERAJĄ ROZPĘDU  
 
II kw. 2022 r. przyniósł pierwsze spowolnienie na rozgrzanym rynku 
mieszkaniowym. Deweloperzy zarejestrowali spadek liczby sprzeda-
nych mieszkań, co stanowi pokłosie rosnących stóp procentowych, 
zmniejszenia się zdolności kredytowej Polaków i rosnącej inflacji. 
Nakłada się na to również sytuacja związana z kosztami realizacji in-
westycji – generalni wykonawcy coraz częściej wprowadzają w umo-
wach klauzulę waloryzacyjną, która stanowi ochronę ich interesów  
finansowych w przypadku m.in. wzrostu cen materiałów. Wprowadza 
to dużą niepewność dla inwestorów dotyczącą faktycznych kosztów 
budowy. Wszystkie te czynniki sprawiły, że zauważalne jest zmniej-
szenie apetytów inwestorskich na kupno gruntów pod nowe projekty 
komercyjne, w tym biurowe i hotelowe oraz mieszkaniowe.  
 
Przedstawione mechanizmy nie dotyczą gruntów dobrze przygotowa-
nych, bez wad prawnych, w dużych miastach wojewódzkich. Popyt na 
nie jest wciąż bardzo wysoki. 



Inaczej sytuacja przedstawia się w segmencie najmu instytucjonal-
nego. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała napływ uchodźców zza 
naszej wschodniej granicy, co bardzo mocno rozpędziło rynek najmu 
i poskutkowało wzrostem czynszów oraz pojawieniem się luki poda-
żowej, której obecny rynek PRS nie jest w stanie wypełnić. Zaintere-
sowanie inwestorów tym segmentem jest więc bardzo duże. Jeste-
śmy obecnie w trakcie domykania transakcji pod tego typu projekty 
w Krakowie (20 tys. mkw.) i Gdańsku (14 tys. mkw.).  
 
CZAS WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ  
 
Najbliższy kwartał upłynie pod znakiem zmiany dominującej  
na rynku terenów inwestycyjnych formuły transakcyjnej ze 
sprzedaży bezpośredniej na sprzedaż pośrednią. Obecnie jeste-
śmy zaangażowani w kilka procesów tworzenia mariaży dewe-
loperskich bądź dewelopersko-inwestorskich opartych o wspól-
ne przedsięwzięcie, w formule joint venture – m.in. w Warszawie, 
Łodzi i Wrocławiu. Dotyczą one wspólnej realizacji projektów 

mieszkaniowo-usługowych, z przewagą części mieszkaniowej. 
Stanowi to atrakcyjne rozwiązanie w szczególności dla mniej-
szych deweloperów, którzy borykają się ze spadkiem dynamiki 
sprzedaży, odpływem klienta indywidualnego (w szczególności 
w segmencie popularnym), ale również zwiększeniem kosztów 
obsługi długu (wzrost o ponad 50-60% na przestrzeni trzech 
kwartałów) czy pozyskaniem finansowania.  
 
Choć obecny rok przedstawia się jako czas wielu wyzwań na ryn-
ku gruntów, w III i IV kw. możemy zakładać, że deweloperzy wrócą 
do aktywności zakupowej, a rynek zacznie się adoptować do no-
wej sytuacji gospodarczo-politycznej. Z pewnością nie zobaczymy 
jednak takiego spektakularnego wolumenu transakcji jak w latach 
2020-2021, nie jesteśmy również w stanie przewidzieć, jakie dłu-
gofalowe skutki dla rynku będzie miała wojna w Ukrainie. W 2022 r.  
będziemy natomiast świadkami większej współpracy inwestorów, 
deweloperów i właścicieli gruntów przy realizacji nowych  
projektów. 

Emil Domeracki 
Colliers
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JAKIE DZIAŁKI I GDZIE 
CIESZYŁY SIĘ   
NAJWIĘKSZYM 
ZAINTERESOWANIEM?

Ogólna dobra kondycja rynku nieruchomości magazynowych 
oraz rozpoczęta pod koniec lutego 2022 r. agresja Rosji  
w Ukrainie miały kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora  

terenów inwestycyjnych.  
 
Deweloperzy oraz fundusze zainteresowane rozbudową swoich port-
feli gruntów byli konserwatywni w wyborach w pierwszych czterech 
miesiącach roku. Tradycyjnie głównym czynnikiem wpływającym na 
decyzje była lokalizacja, a wraz z nią w obiekcie zainteresowań znala-
zły się główne ośrodki przemysłowe i miejskie tj. Szczecin, Wrocław, 
Poznań, Polska Centralna, Warszawa, Śląsk, Kraków czy Rzeszów. 
Duże znaczenie miały również położone pomiędzy głównymi HUBa-
mi miejscowości jak np. Opole, Tarnów czy południe Krakowa. Mniej-
sze ośrodki stają się celem nie tylko lokalnych deweloperów, ale tak-
że dużych międzynarodowych podmiotów. Nieoczekiwana sytuacja 
na Ukrainie nieznacznie zatrzymała ten trend, inwestorzy są nadal za-
interesowani budową nowych magazynów, przy czym koszty budowy 
nie pozwalają na rozpoczęcie projektów zgodnie z planowaną inten-
sywnością.  
 
Konsekwencją toczących się  działań militarnych tuż za południowo-
-wschodnią granicą Polski jest zmiana postrzegania tzw. linii wschod-

niej. Pomimo jeszcze nie ukończonej trasy Via Carpatia, która będzie 
kolejnym kluczowym punktem do rozwoju całego regionu, obecnie ry-
nek ten wchłoną całą dostępną tam powierzchnię na m.in. magazyny 
przeładunkowe na potrzeby dystrybucji towarów na Ukrainę. Przykła-
dem jest lotnisko w Jasionce k. Rzeszowa, które zmieniło swoje prze-
znaczenia na wojskowe, a zlokalizowana tam baza nieruchomości 
przemysłowo-logistycznych przeżywa najlepszy okres pod względem 
wynajęcia m.in. na cele militarne, co więcej w obszarze dużego zainte-
resowania znajdują się także starsze magazyny.  
 
„Inwestorzy rozważają zarówno krótkie najmy, jak również zakup  
takich nieruchomości, które w dłuższej perspektywie mogą okazać  
się interesującym aktywem. Tereny te pozostaną pod uwagą zagra-
nicznych funduszy, ponieważ coraz więcej firm poszukuje transportu 
dla produktów, które był produkowane w Ukrainie, a następnie ekspor-
towane do Europy”, mówi Wojciech Walczyński, Dyrektor Działu Grun-
tów Inwestycyjnych – Południe, AXI IMMO. 
 
„Obecnie jedynym bezpiecznym i szybkim korytarzem pozostaje  
Polska m.in. przez bliskość Rzeszowa czy innych miejscowości  
w pobliżu miasta, które są  dobrze skomunikowane logistycznie  
z resztą kraju. Lokalizacje te są brane pod uwagę zarówno przez  
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międzynarodowe koncerny, jak i przez lokalnych przedsiębiorców.  
Co naturalne, w wyniku zwiększonego popytu oczekiwania właścicie-
li gruntów wzrosły, przy czym duże znaczenie dla rozwoju rynku maga-
zynowego będą miały rosnące koszty budowy. Spodziewamy się,  
że fundusze inwestycyjne w drugiej połowie roku mogą zdecydować 
się na bardziej odważne zakupy gruntów. W nowych warunkach rynko-
wych najemcy muszą być przygotowani na wyższe ofertowanie 
 w zakresie stawek czynszów”, mówi Wojciech Walczyński. 
 
CZY POLSKA MA SZANSĘ STAĆ SIĘ RYNKIEM,  
KTÓRY PRZYCZYNI SIĘ DO ODBUDOWY UKRAINY. 
 
„Duże znaczenie dla takich rozpatrywań będą miały wyniki i ustale-
nia podczas rozmów pokojowych. Przyjmując scenariusz, w którym na 
wschodzie Ukrainy obie republiki zostaną wcielone w część Rosji, spo-
dziewamy się, że Polska będzie stanowić istotny dla odbudowy Ukra-
iny rynek pomocniczy. Z kolei, jeżeli sytuacja będzie pozytywna dla 
Ukrainy i uda się zachować niezmienioną linię granic, a w efekcie sta-
nie się ona jeszcze bardziej europejska, wtedy pomoc ze strony Polski 

będzie dużo mniejsza. Przy czym inwestorzy nadal będą rozpatrywali 
Polskę jako rynek docelowy, który m.in. przez obecność w NATO,  
a przede wszystkim w UE gwarantuje większe bezpieczeństwo i lepsze 
perspektywy”, mówi Wojciech Walczyński.

„Z kolei w kontekście rozwoju najemców i trendów takich jak nearsho-
ring czy transgraniczny handel internetowy, jeszcze przed agresją Rosji 
w Ukrainie, a wcześniej przed pandemią COVID-19 rynek azjatycki za-
czął mocno inwestować w Polsce m.in. wykupując na własność tereny 
pod produkcję. Nieustannie jesteśmy rozpatrywani w kategoriach ryn-
ku o niższych kosztach zatrudnienia niż na zachodzie, oferujących bar-
dzo dobrych warunkach ekonomiczne i jakości pracy. Z kolei rosnąca 
liczba przeładunku kontenerów w polskich portach wpływa na zwięk-
szone zainteresowanie gruntami w tej części kraju. Jeżeli w najbliż-
szym czasie pojawi się tu duży podmiot produkcyjny, musimy pamię-
tać, że zazwyczaj będzie towarzyszył mu tzw. ruch uzupełniający przez 
mniejsze podmioty służące do jego obsługi. Tradycyjnie firmy te będą 
starały się ulokować swoje magazyny jak najbliżej głównej firmy”, pod-
sumowuje Wojciech Walczyński.

        Wojciech Walczyński, AXI IMMO
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CZY WARTO 
INWESTOWAĆ  
W ZIEMIĘ ROLNĄ?  
KIEDY SIĘ TO 
OPŁACA?

Analizując dane z GUS nietrudno zauważyć, że cena ziemi stale wzrasta. 
W 2004 roku hektar ziemi rolnej kosztował nieco ponad 6 tysięcy złotych. 
W 2014 roku za ten sam kawałek ziemi trzeba było zapłacić ponad 32 ty-
siące złotych. Tak naprawdę od czasów II Wojny Światowej ceny gruntu 
ani razu nie zmalały. Z tego względu wielu inwestorów uznaje ziemię za 
jedną z lepszych inwestycji, ale czy w dalszym ciągu to się opłaca? 

Ziemia jest dobrem ograniczonym. Nie 
jesteśmy w stanie jej wyprodukować, 
nie zwiększy się też dostępna po-

wierzchnia, za to populacja stale się zwięk-
sza, a wraz z nią zapotrzebowanie na zie-
mię. Nic dziwnego, że grunty rolne są nie 
tylko dobrym sposobem na pomnażanie 
kapitału, ale przede wszystkim zapewniają 
wysokie bezpieczeństwo inwestycji. Anali-
tycy szacują, że tendencja wzrostowa cen 
ziemi będzie w najbliższych latach jesz-
cze wyraźniejsza. Na tle Europy grunty rol-
ne w Polsce są stosunkowo tanie, co naj-
prawdopodobniej przełoży się na dalszy 
wzrost cen.  
 
CENA TO NIE WSZYSTKO 
 
Nieustanny wzrost cen ziemi to nie jedy-
na zaleta inwestowania w grunty. Zwłasz-
cza, jeśli rozpatrywać to w kontekście dal-
szych inwestycji - w mieszkania czy dział-
ki budowlane. Zacznijmy od tego, że grun-
ty rolne są obarczone najniższymi podat-
kami, a z danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego wynika, że średnia roczna sto-
pa zwrotu z takiej inwestycji wynosi oko-
ło 30%. Ze względu na to, że ziemie rolne 
są najbardziej pierwotną formą inwestycji, 
są też zdecydowanie tańsze niż działki bu-
dowlane.  
 
„Wielu inwestorów decyduje się prze-
kształcić ziemię rolną, podnosząc tym 

samym jej wartość. Cały proces nie zaj-
muje wiele czasu, nie wymaga też dużych 
nakładów finansowych”, informuje eks-
pert z firmy Horyzont Inwestycji, Michał 
Chimko.  
 
OD CZEGO UZALEŻNIONA JEST CENA 
ZIEMI ROLNEJ? 
 
Ogromne znaczenie ma klasyfikacja grun-
tów. Ziemia klasy IV-VI drożeje najszybciej 
ze względu na to, że nie jest w żaden spo-
sób prawnie chroniona, a do tego oferuje 
bardzo wiele możliwości w kontekście jej 
dalszego przekształcania. I właśnie z tego 
względu inwestorzy najchętniej inwestują 
w takie grunty, chociaż ich cena jest znacz-
nie wyższa.  
 
KLASA GRUNTU JEST CZYNNIKIEM WAŻ-
NYM, ALE NIE JEDYNYM 
 
„Na atrakcyjnoś ziemi wpływa także loka-
lizacja, łatwość dojazdu i dostęp do me-
diów”, podkreśla ekspert ds. inwestycji w 
nieruchomości.  Szacuje się, że grunty rol-
ne, które teraz są po prostu polami, ale 
znajdują się w niedużej odległości od więk-
szych miast, już niedługo znacznie zyska-
ją na wartości.  
 
PRZEKSZTAŁCENIE ZIEMI ROLNEJ NA 
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ - O CZYM TRZE-
BA WIEDZIEĆ? 

Już na samym początku trzeba powie-
dzieć, że nie każdą działkę rolną można 
przekształcić w działkę budowlaną. Grun-
ty muszą spełniać określone warunki, a po-
trzebne informacje znajdziemy w Ustawie 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych oraz w MPZP – Miejskim 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
Jest on fundamentem dla każdego, kto po-
ważnie podchodzi do zakupu gruntu, tak-
że rolnego z zamiarem przekształcenia na 
działkę budowlaną. „Powinniśmy dokład-
nie wczytać się nie tylko w dokumentację, 
jaka jest zawarta w MPZP, ale także w ma-
pę zawierającą wiele informacji, które prze-
oczone lub błędnie zinterpretowane mo-
gą spowodować, iż inwestycja nie będzie 
możliwa do zrealizowania”, zauważa Mi-
chał Chimko . 
 
To jednak nie wszystko. Nawet jeśli z praw-
nego punktu widzenia działkę można wy-
łączyć z produkcji rolnej, to za każde prze-
kształcenie trzeba zapłacić. Cena uzależ-
niona jest od klasyfikacji grunty – im wyżej 
klasyfikowany grunt, tym wyższa będzie 
cena przekształcenia. Dlatego inwestorzy 
najchętniej wybierają ziemię rolną klasy IV, 
V oraz VI, czyli grunty o niskiej klasie przy-
datności, które można przekształcić mniej-
szym kosztem.
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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



RYNEK MAGAZYNOWY  
W POSZUKIWANIU 

RÓWNOWAGI
Krajowy rynek magazynowy konsekwentnie od wielu kwartałów bił wła-

sne rekordy. W ciągu ostatnich pięciu lat zdołał podwoić swoje zasoby i od 
2014/2015 roku zyskiwał w oczach inwestorów będąc jednym z najszyb-

ciej rosnących rynków magazynowych w Europie. Nie zaszkodziła mu pan-
demia, nie zaszkodziły żadne wprowadzane ograniczenia z nią związane. 
Efekt jest taki, że w cyklicznych raportach opracowywanych przez nasza 

firmę mogliśmy pisać, że powierzchnie logistyczne, magazynowe i przemy-
słowe stanowią lwią część tortu nieruchomości komercyjnych i są na czele 

listy aktywów poszukiwanych przez rynkowych graczy. 
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Wojna w Ukrainie wybuchła w momencie, 
kiedy krajowy rynek był dość mocno roz-
grzany. Dziś, po ponad trzech miesiącach 

od rozpoczęcia konfliktu za naszą wschodnią gra-
nicą widzimy, w którym kierunku najpewniej zmie-
rza. Wiemy też, że ten czarny łabędź go nie wy-
wrócił, a co najwyżej chwilowo zastopował. Co zu-
pełnie naturalne, wojna w jednej chwili zburzyła 
poczucie bezpieczeństwa i stabilności, które jest 
kluczowe dla każdego rynku dużych inwestycji. 
Tym bardziej, że mówimy o kraju przyfrontowym, 
w bezpośrednim sąsiedztwie państwa, w którym 
toczy się konflikt i o rynku, który z logistycznego 
punktu widzenia ma strategiczne znaczenie dla 
całego regionu CEE. 
 
Dziś jesteśmy w momencie pewnego sondowa-
nia i pisania na nowo scenariuszy, które powinny 
zadziałać w średnio i długoterminowej perspekty-
wie. To o tyle trudne zadanie, że wojna i jej konse-
kwencje nie są jedynymi czynnikami, które inwe-
storzy, najemcy i deweloperzy muszą brać i biorą 
pod uwagę. Oceniając rynek dobrze jest nadmie-
nić, że za kulisami toczą się obecnie duże prace, 
które mają przygotować dla inwestorów nowy, do-
bry grunt na przyszłość. Skupianie się dziś na bra-
ku decyzji, niewielkiej liczbie transakcji czy zam-
rażaniu projektów pokazuje jedynie niewielki frag-
ment tego, z czym mamy do czynienia. Jesteśmy 
na drodze poszukiwania i wypracowywania nowej 
równowagi pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu  
z inwestycji, kosztami wytworzenia aktywów oraz 
tym, ile powinni i będą w stanie zapłacić najemcy 
za wynajem powierzchni. Dziś, w warunkach wo-
jennej ekonomii, wielu spekulacji i różnych emo-
cjonalnych ruchów, ciężko nam mówić o rzeczy-
wistości równowagi na rynku. Ale to okres przej-
ściowy.  
 
Dyskutując o tym, czy jesteśmy w momencie  
wygaszania hossy czy tylko chwilowego schładza-
nia, nie powinnyśmy tracić z pola widzenia czynni-
ków, które dalej mają bardzo duże znaczenie.  
Po pierwsze, jest mocny popyt, a klienci operu-
jący w naszym regionie nigdzie się nie wybiera-
ją. Co więcej, mamy już pierwsze ruchy, które mo-
żemy zaliczyć do katalogu działań „exit Russia”. 
Lista firm produkcyjnych, które będą zmuszone 
opuścić terytorium Rosji jest coraz dłuższa. W ko-
lejce są też firmy z Białorusi oraz Ukrainy. Przy 
przenoszeniu aktywów Polska jest dla nich loka-
lizacją pierwszego wyboru. Magnesem z dużą si-
łą przyciągania będą wciąż bardziej atrakcyjne niż 
w innych krajach Europy stawki najmu, strategicz-
ne położenie, dobre zaplecze produkcyjne, mate-
riałowe i logistyczne oraz niskie koszty wykwali-
fikowanej kadry pracowniczej. Relokacje to część 

większego trendu, który dotyka Europę. Podykto-
wany przez pandemię nearshoring to już nie tyle 
konieczność, co warta rozważenia opcja eliminu-
jąca wiele ryzyk biznesowych, produkcyjnych,  
a także logistycznych.  
 
Po drugie, popyt na krajowe magazyny i obiek-
ty logistyczne rośnie ramię w ramię z rynkiem 
e-commerce. I już nie chodzi o skokowe wzrosty 
notowane w pierwszym roku pandemii, ale o trwa-
łą zmianę zwyczajów zakupowych i transformację 
cyfrową w ogóle. Analitycy BNP Paribas Real  
Estate w swoim ostatnim opracowaniu Europe-
an Logistic Market Q1 2022 prognozują, że dyna-
mika wzrostów nadal utrzyma się na wysokim po-
ziomie, a udział zakupów robionych przez Internet 
w ogólnej puli zakupów będzie się systematycz-
nie umacniał, w samej Polsce współczynnik ten 
wzrósł o 19% w porównaniu do roku 2021.  
Niemniej, w porównaniu z innymi, bardziej rozwi-
niętymi rynkami jak na przykład Niemcy czy Wielka  
Brytania, polski e-commerce ma jeszcze duże po-
le do popisu. 
 
W ostatnich kwartałach starając się nadążyć za 
popytem, deweloperzy oddawali rekordowe ilo-
ści gotowych magazynów. Jednak obecny etap 
wyczekiwania, na który złożyły się wojna, od-
pływ rąk do pracy, trudności z dostępem do wielu 
komponentów produkowanych w Rosji czy Ukra-
inie, rosnące koszty budowy czy malejąca do-
stępność gruntów będą skutkowały pojawieniem 
się luki podażowej. Już dziś znacznie trudniej 
jest wynająć gotowy i odpowiedni moduł. Najem-
cy, którzy chcą powierzchnię od ręki muszą li-
czyć się z tym, że oferowane im jeszcze kilka 
miesięcy temu stawki czynszów będą podniesio-
ne. Lżej nie mają wcale najemcy zainteresowani 
wybudowaniem dla nich obiektów skrojonych na 
miarę. Deweloperzy bardzo ostrożnie szacują ry-
zyko, powodowane w pierwszej kolejności przez 
wzrosty cen komponentów i problemy z ich do-
stępnością. Największymi wygranymi okazują się 
właściciele platform, którzy postawili na długo-
terminową strategię opartą na trzymaniu obiek-
tów we własnym portfelu i zarabianiu na ich wy-
najmie. Nowa sytuacji na rynkach finansowych  
i ocena przez inwestorów wartości magazynów 
nie pomagają dziś tym, którzy chcą je sprzeda-
wać. Z kolei dla właścicieli platform chwilowa za-
dyszka na rynku nie ma większego znaczenia.  
I tak z łatwością będą dziś utrzymywać najem-
ców, renegocjując warunki czynszowe i dosto-
sowując je do nowych realiów. Jednak i dla nich, 
i dla deweloperów osiągnięcie nowego stanu 
równowagi będzie kluczowe w stworzeniu sobie 
większej przestrzeni do rozwoju.

Tomasz Arent 
BNP Paribas Real Estate
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BRANŻA  
LOGISTYCZNO 
-PRZEMYSŁOWA  
NADAL ATRAKCYJNA  
DLA INWESTORÓW

W I kwartale 2022 r. wolumen transakcji inwestycyjnych na polskim ryn-
ku powierzchni przemysłowo-logistycznych wyniósł 191 mln euro. I choć 
obecna sytuacja gospodarcza, a dodatkowo duża niepewność w związku 
z wojną w Ukrainie, stawiają przed branżą logistyczną kolejne wyzwania, 
w dłuższej perspektywie nie dojdzie do większych zmian pod względem 
wolumenu popytu i podaży, choć tempo wzrostu tej części rynku może być 
niższe niż w poprzednich latach – wynika z raportu 7R i Colliers „Branża lo-
gistyczno-przemysłowa. Kierunki rozwoju z perspektywy 2022 r.”.

W przeciwieństwie do wielu innych sektorów 
gospodarki, pandemia okazała się być jed-
nym z kluczowych czynników napędzających 

rozwój całej branży magazynowej w 2021 roku. Sta-
ło się tak m.in. za sprawą wzrostu zapotrzebowania na 
usługi kurierskie i logistyczne, które wymagały zbudo-
wania odpowiedniego zaplecza. Na wzmożony popyt 
bardzo szybko zareagowali deweloperzy, którzy dzięki 
dużym zasobom banków ziemi mogli niemalże od ręki 
rozpocząć realizację nowych obiektów, a także na bie-
żąco odpowiadać na rosnące potrzeby rynku.  
 
„Sytuacja, jaką obserwowaliśmy w 2021 roku miała 
charakter bezprecedensowy pod wieloma względami. 
Pandemia przyspieszyła wiele procesów, które  
w normalnych warunkach zajęłyby dużo więcej cza-
su, w tym choćby transformację cyfrową. Uświadomiła 
również wrażliwość łańcuchów dostaw i sprawiła,  
że coraz więcej firm decyduje się na ich skracanie.  
Dużą niepewność na rynku wywołuje wojna w Ukra-
inie. Ekonomiczne skutki tych wydarzeń są trudne do 
przewidzenia, ale w dłuższej perspektywie możemy 
spodziewać się kilku istotnych zmian w kontekście 
rynku powierzchni magazynowych. Uniezależnienie 
energetyczne od Rosji z pewnością da nowy impuls do 
rozwoju czystej energii w Europie, a to może się prze-
łożyć na wzrost znaczenia zrównoważonego budow-
nictwa przemysłowego. Z drugiej strony nieuchron-
ny wzrost czynszów zwróci jeszcze większą uwagę na 
optymalizację kosztów eksploatacji, a także znacze-

nie rozwiązań proptech w tym zakresie”, mówi Tomasz 
Lubowiecki, założyciel i prezes zarządu 7R. 
 
SZANSE I WYZWANIA BRANŻY  
W 2022 R. 
 
Jak wynika z danych firmy doradczej Col-
liers, całkowita podaż nowoczesnej po-
wierzchni magazynowej w Polsce na ko-
niec I kw. 2022 roku wyniosła ponad 25 
mln mkw. Deweloperzy oddali do użyt-
ku w tym czasie niemal 1,3 mln mkw, co 
było najwyższym jak dotąd wynikiem 
w historii polskiego rynku powierzchni 
przemysłowych i logistycznych. Miniony 
kwartał upłynął również pod znakiem re-
kordowego wolumenu powierzchni w budo-
wie. Pod koniec marca 2022 r. wyniósł on 4,8 
mln mkw.  
 

“Sytuacja, jaką obserwowaliśmy w 
2021 roku miała charakter bezprece-
densowy pod wieloma względami.”

         Tomasz Lobowiecki, 7R
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O tym, czy dynamika wzrostu rynku w całym 2022  
roku będzie zbliżona do tej z roku ubiegłego zadecy-
duje wiele czynników. Wśród nich bez wątpienia naj-
ważniejszym pozostaje kwestia potencjalnej eskalacji 
wojny w Ukrainie oraz jej konsekwencje gospodarcze. 
 
„Znaczny wzrost kosztów budów był widoczny już od 
początku pandemii, jednak wojna w Ukrainie przy-
spieszyła ten proces. W dłuższej perspektywie może-
my zatem spodziewać się podwyżek bazowych oraz 
efektywnych stawek czynszów, które podyktowane są 
m.in. wyższymi cenami surowców, a także rosnącymi 
kosztami eksploatacyjnymi i cenami nośników energii. 
To z kolei może rzutować na zmiany w warunkach naj-
mu, bo deweloperzy, aby zabezpieczyć przyszłe przy-
chody, będą mniej skłonni do oferowania umów dłu-
goterminowych (np. na 15 lat) oraz najmu na krótkie 
okresy. Warto jednak zwrócić uwagę, że choć czynsze 
będą wzrastać to nadal pozostaną one konkuren-
cyjne względem rynków zachodnich”,  tłumaczy Ma-
ciej Chmielewski, Senior Partner, Dyrektor Działu Po-
wierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers. 
 
Jak twierdzą autorzy raportu 7R i Colliers ograniczona 
dostępność materiałów budowlanych i wyższe kosz-
ty stałe prowadzenia inwestycji to duże wyzwanie za-
równo dla deweloperów powierzchni magazynowych, 
jak i ich najemców. Zwracają też uwagę na inną bar-
dzo ważną kwestię, czyli deficyt pracowników w sek-
torze budowlanym i logistycznym, spośród których 
obywatele Ukrainy stanowili jak dotąd znaczną część 
zatrudnionych. W związku z odpływem blisko 1 miliona 
osób, które wyjechały z Polski do Ukrainy, branża ma 
dziś przed sobą poważne wyzwanie, aby wypełnić tę 
lukę. W innym przypadku będziemy mieli do czynienia 
z poważnymi utrudnieniami, a to z kolei przełoży się 
na opóźnienia w harmonogramach realizacji poszcze-
gólnych inwestycji i spowolnienie przyrostu nowej po-
wierzchni magazynowej i logistycznej. 
 
MAGAZYNY NADAL  
NA RADARZE INWESTORÓW 
 
Z danych zebranych w raporcie 7R i Colliers wynika,  
że rynek inwestycyjny w Polsce w 2021 r. odnotował 
kolejny skok w kontekście projektów logistyczno-
-przemysłowych, które stanowiły blisko 50% zaanga-
żowanego kapitału – ok. 3 mld euro. Stopy kapitalizacji 
w tym sektorze w ciągu ostatniego roku uległy kom-
presji o kolejne 120 p.b. Oznacza to rekordowo niski 
poziom 4,3% dla najlepszych obiektów typu multi-te-
nant oraz ok. 4% w przypadku dużych nowych nieru-
chomości wynajętych pojedynczym najemcom o do-
brej reputacji na okres powyżej 10 lat.  
 
W I kw. 2022 r. wolumen transakcji inwestycyjnych na 
rynku powierzchni przemysłowo- logistycznych wy-
niósł 191 mln euro. Pod względem wysokości stóp ka-
pitalizacji nie odnotowano znacznych różnic pomię-
dzy początkiem roku 2022 a rokiem 2021. Do końca 
2021 r. panował trend na obniżanie się stóp kapitaliza-
cji. Końcówka I kw. 2022 r. przyniosła odwrócenie tego 
trendu spowodowane m.in. presją inflacyjną. 
 
„Zmiany geopolityczne za naszą wschodnią granicą 
wywołały oczywisty szok na rynkach kapitałowych.  
W początkowej fazie zarządzający funduszami skupi-
li się na rozpoczętych już procesach i ocenie wpływu 
tychże skutków na dochodowość, stabilność i płyn-
ność nabywanych aktywów. Jednocześnie do wszyst-
kich nowych procesów inwestycyjnych zastosowali 

strategię „wait & see”. Ważnym aspektem, który wpły-
wał na siłę i długość tej strategii, było jednak źródło 
pochodzenia kapitału. Kapitał pochodzenia europej-
skiego doskonale rozumiał, co oznacza dla polskie-
go rynku nieruchomości bycie członkiem Unii Euro-
pejskiej i aktywnym partnerem NATO, co wpłynęło na 
szybkie nakreślenie potencjalnych scenariuszy, z któ-
rych większość była pozytywna dla rynku nierucho-
mości magazynowych i wpłynęła na decyzje o aktyw-
nym uczestniczeniu również w nowych procesach za-
kupu nieruchomości. Kapitał amerykański w począt-
kowej fazie cechował się większą ostrożnością, obec-
nie również wraca szukając interesujących, pewnych 
projektów. Warto zwrócić uwagę, że stopy kapitaliza-
cji dla nowych procesów pozostają bardzo konkuren-
cyjne”, mówi Łukasz Jachna, członek zarządu 7R, Chief 
Capital Markets Officer. 
 
BRAK JEDNEGO SCENARIUSZA DLA RYNKU 
 
Poza ograniczoną dostępnością nowych źródeł surow-
ców energetycznych oraz materiałów budowlanych, 
również niestabilność finansowa, a także wysoki po-
ziom inflacji to czynniki, które raport 7R oraz Col-
liers wymienia jako istotne w kontekście po-
tencjalnego, czasowego spadku atrakcyj-
ności inwestycyjnej polskiego rynku po-
wierzchni przemysłowo-logistycznych. 
Jednak eksperci obu firm wskazują tak-
że szanse na dalszy rozwój branży, m.in. 
w postaci zwiększonego zainteresowa-
nia inwestycjami wśród podmiotów ze 
wschodu Europy, stopniowy przyrost si-
ły roboczej, umożliwiający budowę no-
wych obiektów w coraz większej liczbie 
lokalizacji czy rozwój mniejszych rynków 
logistycznych, które dotąd cechował naj-
wyższy poziom pustostanów i dostępnych za-
sobów magazynowych. 

 
O tym, które z powyższych aspektów zyskają w naj-
bliższym czasie na znaczeniu w dużej mierze zdecy-
duje jednak scenariusz, jaki będzie towarzyszył wyda-
rzeniom w Ukrainie, a wraz z nim skala działań wojen-
nych prowadzonych w tym kraju. Jak wynika z analizy 
makroekonomicznej prof. Witolda Orłowskiego, przy-
gotowanej na potrzeby raportu, wariant optymistyczny 
zakłada stopniową stabilizację cen surowców i norma-
lizację sytuacji w kontekście aktywności deweloper-
skiej oraz klimatu inwestycyjnego dla Polski. Aby tak 
się stało, relacje pomiędzy Rosją a pozostałymi kraja-
mi członkowskim UE powinny przyjąć kurs deeska-
lacji, a każdorazowe zaostrzenie tych stosunków bę-
dzie skutkowało pogorszeniem perspektywy długo-
terminowej.

“Zmiany geopolityczne za naszą 
wschodnią granicą wywołały oczy-
wisty szok na rynkach  
kapitałowych.”

         Łukasz Jachna, 7R
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Dynamika rynku i rozwój biznesu często powodują, że przedsiębior-
stwo decyduje się na zmiany, ekspansję i relokację do nowszego 
oraz większego magazynu. Co za tym idzie? Firmie pozostaje do-

tychczasowa lokalizacja, która nie spełnia już wymogów operacyjnych i 
najlepszym scenariuszem jest jej sprzedaż bądź wynajęcie. Aby skutecz-
nie przeprowadzić proces sprzedaży, należy go odpowiednio zaplanować. 
Kampania marketingowa powinna składać się ze zróżnicowanych ele-
mentów, które będą systematycznie implementowane. 
 
Poza bezpośrednim poszukiwaniem potencjalnych klientów, kampa-
nia marketingowa jest indywidualnie opracowywana przez specjalistów 
od marketingu i dostosowywana do specyfiki danej nieruchomości. Ta-
ka strategia składa się z wielu aspektów. Podzielona jest na elementy pro-
mujące nieruchomość w Internecie oraz na działania z zakresu marketin-
gu tradycyjnego. Bardzo istotne jest, aby skutecznie wybrać grupę doce-
lową, do której chcemy trafić, i do niej kierować komunikację – pozwoli to 
na wartościowe i efektywne wykorzystanie zasobów oraz generowanie 
jak największej liczby zgłoszeń i leadów. 
 
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ONLINE 
 
Pierwszy element kampanii online to publikacja ogłoszenia sprzedaży 
nieruchomości w najpopularniejszych portalach sprzedażowych i jego od-
powiednie wyróżnienie, aby znajdowało się na szczycie listy wyszukiwa-
nia. Równolegle prowadzona jest promocja w mediach społecznościo-
wych. Warto skorzystać ze wsparcia agencji, które mają rozległe zasię-

Kampanię marketingową obiektu magazynowego można przeprowadzić 
wielokanałowo. Składa się na nią kilka działań, które pomogą skutecznie  
sprzedać obiekt logistyczny.

gi i są w stanie dotrzeć do większej liczby osób. Jako suplement skutecz-
ne będą formy promocji w sieciach afiliacyjnych oraz newslettery – dzię-
ki rozbudowanej bazie kontaktów oraz wybraniu odpowiedniej grupy do-
celowej, mailing może być bardziej efektywny. Podczas przygotowywania 
dystrybucji informacji ważna jest też forma materiału i jej treść. 
 
MARKETING TRADYCYJNY W MAGAZYNACH 
 
W ramach dobrej kampanii należy pamiętać, że marketing tradycyjny jest 
również skuteczny. Warto zainwestować w reklamę w formie banneru. W 
tym celu można skontaktować się z lokalnymi agencjami reklamowymi i 
znaleźć tablicę na wynajem w strategicznym i dobrze widocznym miejscu.  
Kontakt z lokalnymi władzami też może przynieść dobre rezultaty, ponie-
waż często potencjalni klienci zgłaszają się z zapytaniem o możliwości in-
westycyjne do urzędów, czy regionalnych izb handlowych. 
 
RAPORTOWANIE WYNIKÓW KAMPANII MARKETINGOWEJ 
 
Kluczowym elementem skutecznej kampanii marketingowej jest obser-
wacja wyników oraz stałe dostosowywanie   działań w celu optymalizo-
wania rezultatów. W przypadku braku oczekiwanych efektów, należy szu-
kać alternatywnych ścieżek promocji. Odpowiednia analiza pozwoli oce-
nić, które z elementów kampanii funkcjonują najlepiej i na czym należy 
się skupić. 
 
Chcesz skutecznie prowadzonej kampanii reklamowej? www.BiznesAds.pl

JAK SKUTECZNIE 
SPRZEDAĆ MAGAZYN? 
MARKETING 
NIERUCHOMOŚCI 
KOMERCYJNYCH

Lipka Natalia, Cushman & Wakefield

MARKETING NIERUCHOMOŚCI
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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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