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Strategicznie zlokalizowany w pobliżu Wrześni 
w woj. wielkopolskim teren inwestycyjny 
o powierzchni:

    
ź teren dla obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów,
ź dla całego obszaru istnieje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego  oraz 
pozwolenie na budowę hali o powierzchni 
65.000 m² i wysokości do 40 m,

ź możliwość budowy bocznicy kolejowej,
ź teren uzbrojony we wszystkie media,
ź sąsiedztwo autostrady A2.

Atrakcyjny teren przemysłowo-logistyczny (P/U) 
w Strykowie koło Stęszewa (woj. wielkopolskie) 
o powierzchni 

ź użytkowanie wieczyste,
ź teren utwardzony,
ź media w drodze,
ź lokalizacja: w pobliżu drogi krajowej 35,

4 km od węzła komunikacyjnego S5.

Osiedle mieszkaniowe w Swarzędzu 
o powierzchni 45.000 PUM

ź prawomocne pozwolenie na budowę i decyzja 
środowiskowa

ź dostępne wszystkie media,
ź bliskość autostrady A2 oraz dróg 

ekspresowych S5 i S11,
ź 5 km do centrum Poznania.

18,36 ha

2,03 ha

4,24 ha

A2
0,5 km
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RYNEK 
GRUNTÓW 
INWESTYCYJNYCH  
PO PIERWSZYM 
PÓŁROCZU 2021

Pierwsza połowa 2021 r. pokazała, że rynek gruntów inwestycyjnych 
nie odczuwa wyraźnych skutków pandemii. Od ponad 20 lat nie obser-
wowaliśmy tak wzmożonej liczby transakcji, jaka ma miejsce od po-
czątku tego roku. W najlepszych latach, czyli w 2017-2019, wolumen 
obrotu gruntami w Polsce wynosił ok. 5 mld zł rok do roku. W 2021 r. 
wynik ten udało się uzyskać w przeciągu zaledwie trzech kwartałów.   
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MOCNE ODBICIE PO I POŁ. 2020  
 
„W pierwszym półroczu 2020 rynek transakcyjny 
prawie zamarł. Była to tymczasowa stagnacja zwią-
zana z wybuchem pandemii, a wybudzenie nastąpi-
ło dość szybko - od września zeszłego roku wróciły 
wirtualne spotkania, wizytacje i pierwsze transakcje. 
Od 2005 roku ceny gruntów wzrosły o blisko 70% - 
w czasie trwania pandemii można było spodziewać 
się, że znacznie spadną, jednak nic takiego nie mia-
ło miejsca i sytuacja na rynku okazała się być stabil-
na”, mówi Emil Domeracki, dyrektor działu gruntów 
inwestycyjnych w Colliers International. 
 
2021 R. ZASKAKUJE DUŻĄ AKTYWNOŚCIĄ  
INWESTORÓW NA RYNKACH REGIONALNYCH  
 
„Ogromny deficyt gruntów przygotowanych pod  
tereny inwestycyjne m.in. w Krakowie, Wrocławiu 
czy Trójmieście sprawia, że na rynkach nie doszło 
do spowolnienia. Pierwsze półrocze upłynęło pod 
znakiem dużego wolumenu jednorazowego zaanga-
żowania w grunt, co jest pewną nowością. Przykład 
tego typu inwestycji stanowi ostatnia transakcja w 
Poznaniu – nabycie gruntu przez krakowskiego de-
welopera za ponad 200 mln zł, którą można określić 
jako swego rodzaju fenomen. W marcu 2021 r. odno-
towana została również największa postpandemicz-
na transakcja – sprzedaż intratnej działki we Wro-

cławiu, która zyskała status największej 
transakcji w obrocie gruntem biurowym 
w mieście od momentu wybuchu pan-
demii”, mówi Emil Dmeracki. 
 
BOOM NA GRUNTY  
POD E-COMMERCE 
 
„Pandemia przyspieszyła wzrost sekto-
ra e-commerce. Poszedł za tym rozwój 
logistyki, a w konsekwencji sektora ma-
gazynowego. Stąd dużym powodzeniem 
cieszą się teraz grunty inwestycyjne usytu-
owane na obrzeżach dużych miast, które  

“  Jedną z najbardziej spektakularnych 
transakcji w tym sektorze w I półroczu  
2021 r. jest sprzedaż gruntów PepsiCo przy 
ul. Zamoyskiego na warszawskiej Pradze, 
gdzie został pobity historyczny rekord ”

         Emil Domeracki, Colliers



STREFA INWESTYCYJNA 
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ATRAKCYJNE 
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Ponad 30 ha terenów inwestycyjnych 

Bezpośrednio przy zjeździe na autostradę A1 

Inwestycje ze wsparciem specjalnej strefy ekonomicznej 

Działki w pełni uzbrojone

Obsługa inwestora: +48 44 685 45 10, prezydent@radomsko.pl

WWW.BIZNES.RADOMSKO.PL



“Ze względu na rozwój logistyki  
ostatniej mili inwestorzy poszukują 
również działek pod magazyny  
w mniejszych ośrodkach miejskich”

         Bartłomiej Zagrodnik, Walter Herz
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zapewniają dostęp do głównych szklaków komuni-
kacyjnych. Największe zainteresowanie wzbudzają 
lokalizacje w pobliżu Warszawy, Wrocławia, Krako-
wa, Trójmiasta, czy Poznania. Ze względu na rozwój 
logistyki ostatniej mili inwestorzy poszukują rów-
nież działek pod magazyny w mniejszych ośrod-
kach miejskich”, mówi Bartłomiej Zagrodnik, mana-
ging partner/CEO w Walter Herz. 
 
„Wejście inwestorów logistycznych w projekty spe-
kulacyjne i nowa formuła zostały wymuszone przez 
pandemię, która zahamowała rozwój rynku gruntów 
pod projekty biurowe czy hotelarskie. Jednak w tym 
samym czasie ruch zaczął generować e-commerce. 
Branża logistyczna, chcąc zbudować znaczące port-
fele zasobów gruntowych i odpowiadając na duże 
zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową, 
musiała rozpoczynać inwestycje spekulacyjne, czyli 
bez potencjalnych najemców na stawiany magazyn. 
Takie zachowania na rynku nie były zauważalne 
jeszcze 2-3 lata temu”, mówi Domeracki. 
 
MAGAZYNY W NATARCIU 
 
Magazyny pozostają w trendzie, który w 2020 roku 
przyniósł sektorowi najlepszy wynik w historii rynku 
inwestycyjnego w Polsce. Kontynuację tej tendencji 
mogliśmy obserwować również w pierwszym półro-
czu 2021 roku. Na rynku transakcji inwestycyjnych 
w naszym kraju królował sektor magazynowy i biu-
rowy. Pomiędzy te dwa segmenty podzielone zosta-
ły w zasadzie transakcje zawarte w pierwszych  
6 miesiącach br.  
 
„Rosnąca atrakcyjność magazynów jako aktywów 
inwestycyjnych determinuje deweloperów do jesz-
cze intensywniejszego działania. Podaż w segmen-
cie magazynowym szybko rośnie. W pierwszej poło-
wie roku oddane zostało w Polsce ponad 1,1 mln 
mkw. powierzchni, a w budowie na terenie kraju  
pozostaje rekordowa ilość - 3,4 mln mkw. magazy-
nów”, mówi Bartłomiej Zagrodnik. 
 
„Boom na rynku magazynowym ma wpływ na ceny 
transakcyjne gruntów w najpopularniejszych lokali-
zacjach w kraju. Z najwyższymi stawkami wywoław-
czymi mamy do czynienia w aglomeracji warszaw-
skiej, będącej największym centrum logistycznym  
w kraju. W obrębie Warszawy ceny wzrosły nawet do 
700-800 zł/mkw. W Krakowie ceny zaczynają się 
od 400 zł/mkw. W aglomeracji wrocławskiej, gdzie 
obserwujemy aktualnie największy skok zaintereso-
wania inwestycjami w segmencie logistycznym, 
stawki są nieco niższe niż w Krakowie, kształtują się 
od 200 zł/mkw. Za najatrakcyjniejsze tereny pod  
logistykę ostatniej mili we Wrocławiu trzeba jednak 
zapłacić około 300 zł/mkw. W pobliżu Poznania 
grunty pod magazyny w porównaniu z Wrocławiem 
są natomiast już dwukrotnie tańsze”, dodaje Za-
grodnik. 
 
„W parze ze wzrostem popytu na tereny przemysło-
wo-logistyczne idzie jednak wzrost ostrożności de-
weloperów, co skutkuje spadkiem inwestycji reali-
zowanych spekulacyjnie. Znacznie dłużej niż wcze-
śniej trwa teraz proces decyzyjny. Analizy technicz-
ne i komercyjne przed zakupem gruntów przepro-
wadzane są w bardzo skrupulatny sposób. Inwesto-
rzy biorą przy tym pod lupę ewentualne trudności  
w przeprowadzaniu procedur administracyjnych, 
których realizacja jest wciąż czynnikiem mocno  

wydłużającym proces inwestycyjny”, podsumowuje 
prezes WalterHerz. 
 
Dalszy rozwój logistyki będzie z pewnością nadal 
generował wysoki popyt na grunty pod inwestycje 
magazynowe. A biorąc pod uwagę coraz bardziej 
ograniczoną podaż ziemi w najatrakcyjniejszych  
lokalizacjach, przełoży się to na dalszy wzrost i tak 
już wysokich cen.  
 
BOOM W MIESZKANIÓWCE 
 
Działki pod inwestycje mieszkaniowe w dobrze  
skomunikowanych obszarach największych miast 
są nadal gorącym towarem. Ich ceny zbliżone są  
do poziomu z 2019 roku, a w niektórych przypad-
kach stawki są jeszcze wyższe. 
 
„W Warszawie wysoką wartość utrzymały przede 
wszystkim grunty usytuowane w centralnych obsza-
rach miasta. Ceny transakcyjne w relacji do PUM 
kształtują się w stolicy od 2000 zł, a w prestiżo-
wych rejonach miasta, jak centralny obszar 
Śródmieścia, Powiśle, czy górna część Mo-
kotowa przekraczają 5000 zł. Cenę trzy-
mają również parcele położone na 
obrzeżach Warszawy”, mówi Bartło-
miej Zagrodnik. 
 
„Obserwowany, ogromny popyt na 
mieszkania sprawia, że w najcie-
kawszych dzielnicach Krakowa czy 
Warszawy ceny ziemi, pomimo pan-
demii, nadal rosną. W największych 
miastach poza Warszawą średnie ce-
ny transakcyjne w relacji do PUM po-
zostają na poziomie 700 – 2000 zł. ”, 
dodaje Zagrodnik. 
 

PRS NA FALI WZNOSZĄCEJ  
 
Deweloperzy mieszkaniowi potrzebują ziemi, nie  
tylko pod tradycyjne inwestycje skierowane do 
klientów indywidualnych, ale także pod projekty  
realizowane w ramach coraz szybciej rozwijającego 
się w Polsce segmentu PRS. Dlatego w najbliższym 
czasie można się spodziewać dalszego wzrostu cen 
gruntów pod inwestycje mieszkaniowe i jeszcze 
większej konkurencyjności towarzyszącej proceso-
wi ich zakupu.  
 
„W okresie ostatnich 36 miesięcy do Polski napły-
nęła gigantyczna liczba inwestorów, chcących reali-
zować projekty na tzw. miejscowych planach obję-
tych komercją, czyli hotele, akademiki, domy senio-



ralne czy projekty zamieszkania zbiorowego - kon-
cepty, w których najem krótko i długookresowy ma 
kluczowe znaczenie. Ci inwestorzy patrzą przez pry-
zmat znacznie wydłużonego czasu inwestycyjnego  
i rentowności. Potwierdza się też to, że stopy zwrotu 
z inwestycji w Polsce są znacząco większe niż w in-
nych krajach Unii Europejskiej – głównie w obszarze 
mieszkań na wynajem. Jedną z najbardziej spekta-
kularnych transakcji w tym sektorze w I półroczu 
2021 r. jest sprzedaż gruntów PepsiCo przy ul. Za-
moyskiego na warszawskiej Pradze, gdzie został 
pobity historyczny rekord - branża PRS zapłaciła  
ponad 3,5 tys. zł do metra PUM-u (powierzchni  
użytkowej mieszkania)”, mówi Emil Domercki. 
 
„Zarysował się też nowy trend transakcyjny. Coraz 
częściej i chętniej inwestorzy nabywają prosperują-
ce, nawet nie puste, kilkunastoletnie budynki biuro-
we, w dobrze zurbanizowanej tkance miejskiej po to, 
aby za kilka lat zmienić ich funkcję. Tak dzisiaj dzia-
ła branża PRS, która zamienia stare budynki biuro-
we i hotele na nowoczesne apartamenty na wyna-
jem”, podsumowuje Domeracki. 
 
NOWE HOTELE TYLKO NAD MORZEM  
I W GÓRACH   
 
„Od kilkunastu miesięcy na rynku widoczny jest na-
tomiast spadek zapotrzebowania na działki pod 
obiekty hotelowe w dużych miastach. Zabezpieczo-
ne w latach wcześniejszych grunty, które miały zo-
stać przeznaczone pod inwestycje hotelowe czekają 
na lepszy moment albo poszukiwane są dla nich al-
ternatywne formy zagospodarowania. Duża część 
planowanych realizacji jest wstrzymana albo odkła-
dana w czasie. Wiele z projektów już przekwalifiko-
wane zostało na inwestycje innego typu”, mówi Bar-
tłomiej Zagrodnik. 
 
Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się nato-
miast grunty pod hotele w atrakcyjnych lokaliza-
cjach nadmorskich, szczególnie w pierwszej linii 
brzegowej oraz najpopularniejszych kurortach  
górskich.    
 
Zmiany wywołane przez pandemię bardzo mocno 
wpłynęły również na rozwój rynku handlowego. 
Ograniczyły aktywność inwestycyjną w tym sekto-
rze do parków handlowych i centrów convenience. 
Inwestorzy poszukujący gruntów pod takie obiekty 
koncentrują się teraz przede wszystkim na mniej-
szych miejscowościach, w których brakuje nowo-
czesnych przestrzeni handlowych. 
 
BIURA W OFENSYWIE 
 
Firmy budujące mieszkania, które przed pandemią 
planowały realizację biurowe czy hotelowe zawiesiły 
przygotowanie takich projektów. Część z nich od-
sprzedaje posiadane grunty, chcąc skupić się tylko 
na inwestycjach z sektora, który stanowi podstawę 
ich działalności. Stąd m.in. w atrakcyjnych punktach 
Wrocławia, czy Gdańska pojawiały się ostatnio inte-
resujące parcele pod projekty biurowe. 
 
„Drastycznie spadła ilość nowych realizacji biuro-
wych. Na warszawskim rynku powstaje teraz naj-
mniej biur od wielu lat. Spowolnienie procesów de-
cyzyjnych, jakie wywołała pandemia dotyczy, zarów-
no najmu powierzchni, jak i budowy nowych biurow-
ców. W pierwszym półroczu tego roku w Warszawie 

rozpoczęła się realizacja tylko jednego projektu  
biurowego. Na stołecznym rynku w budowie pozo-
staje 360 tys. mkw. biur, z czego blisko jedna trzecia 
ma zostać oddana jeszcze w tym roku. Dzięki temu, 
nowa podaż roczna może osiągnąć w Warszawie 
najwyższy wynik od 2016 roku, ale jest to pokłosie 
decyzji podejmowanych na długo przed pandemią”, 
mówi Bartłomiej Zagrodnik. 
 
„Jeśli chodzi o rozbudowę krajowych zasobów biu-
rowych prym wiodą regiony. Na rynkach regional-
nych powstaje przeszło dwa razy więcej powierzchni 
biurowych niż w Warszawie, co świadczy o odbudo-
wie pozytywnych nastrojów. Najwięcej nowych biur 
realizowanych jest w Katowicach (180 tys. mkw.), we 
Wrocławiu (140 tys. mkw.) i Krakowie (115 tys. mkw.) 
oraz Trójmieście (115 tys. mkw.) ”, mówi Zagrodnik. 
 
„Ze strony sektora biurowego obserwujemy stabilne 
zainteresowanie gruntami w najlepszych, central-
nych lokalizacjach w największych ośrodkach biz-
nesowych w kraju. Inwestorzy odchodzą od projek-
tów w obszarach oddalonych od centrum. Część za-
planowanych inwestycji przeprojektowywana jest 
na funkcje mieszkaniowe, a w przygotowywanych 
do budowy kompleksach wielofunkcyjnych aranżo-
wana jest większa ilość mieszkań”, podsumowuje 
Bartłomiej Zagrodnik. 
 
DYWERSYFIKACJA – SŁOWO KLUCZ  
 
„W czasie pandemii doszło do znacznego wydłuże-
nia procedur administracyjnych w urzędach. Dzisiaj 
decyzje o warunki zabudowy, pozwolenia na budo-
wę nie są wydawane na czas. Poprzez wydłużenie 
tych procesów inwestorzy nie są w stanie spełnić 
oczekiwań rynku i wykorzystać pełnego potencjału 
inwestycyjnego. Na ten moment buduje się dużo, 
ale jest to pokłosie decyzji wydanych wcześniej, 
efekty pandemii będzie można zobaczyć zaś w la-
tach 2022-23. Taka sytuacja wymusza próbę dywer-
syfikacji biznesu. Naturalnym jest dzisiaj myślenie  
o rentowności długookresowej. Przez ostatnie lata 
patrzono na rentowność projektów inwestycyjnych 
przez pryzmat do 10 lat, dziś przyjmuje się horyzon-
ty 20-letnie. To pokazuje, że rynek polski jest ryn-
kiem dojrzałym, doganiającym rynki zachodnioeuro-
pejskie”, mówi Emil Domeracki. 
 
„Można spodziewać się, że w II półroczu 2021 r.  
wolumen transakcji na rynku gruntów inwestycyj-
nych osiągnie wysokość 7,0 – 8,0 mld zł.”, podsu-
mowuje Domeracki.
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JAKIE DZIAŁKI  
I GDZIE CIESZĄ SIĘ 
NAJWIĘKSZYM  
ZAINTERESOWANIEM

Polska to nadal bardzo atrakcyjny kraj w Europie Środkowo-Wschod-
niej, który stanowi świetną alternatywę dla rynków z tego obszaru. 
Pandemia wywołana Covid-19 zmieniła percepcję poszczególnych  
inwestorów, jednocześnie koncentrując uwagę większej grupy nowych 
nabywców.

Ostatnie 12 miesięcy to okres, w którym inwe-
storzy wracali do zakupów, po niepewnym 
okresie wywołanym pandemią i pierwszym 

lock down’em. W tym okresie mogliśmy zauważyć 
duże transakcje w sektorze nieruchomości alterna-
tywnych mieszkań na wynajem (PRS – Private Ren-
ted Sector) oraz gruntów pod zabudowę magazy-
nową. Rodzimy rynek stanowi bezpieczny punkt  
do lokowania kapitału. 
 
GRUNTY BIUROWE 
 
Niezależnie od miasta, kurz po pierwszym lock 
down’ie jeszcze nie opadł stąd powroty do natu-
ralnego środowiska pracy nie są częstą sytuacją, 
co przekłada się na zainteresowanie inwestorów 
działkami pod obiekty biurowe. Większość z nich 
wycofała się z zakupów terenów pod obiekty biu-
rowe. O najemcę trzeba zabiegać, ciągle podno-
sząc standard przestrzeni biurowych. Niemniej jed-
nak pracownicy chcą wracać do biur, dlatego pro-
gnozujemy powolny wzrost zainteresowania dział-
kami biurowymi, w centralnych lokalizacjach miast 
regionalnych. Temu dowodzi transakcja dewelope-
ra biurowego Cavatina Holding z sierpnia 2021 ro-
ku, która sfinalizowała zakup we Wrocławiu gruntu, 
na którym powstanie kompleks budynków Quorum 
typu mixed-use. 
 
Ceny gruntów biurowych w centrum Warszawy 
oscylują w przedziale 1 400 PLN/GLA – 4 000 
PLN/GLA, poza centrum Warszawy 900 PLN/GLA 
– 2 000 PLN/GLA a w miastach regionalnych od 
500 PLN/GLA – 1 600 PLN/GLA. 

GRUNTY USŁUGOWO MIESZKANIOWE

Grunty przeznaczone w miejscowych planach  
zagospodarowania przestrzennego na usługi, 
stanowią ciekawą alternatywę dla funduszy, 
zainteresowanych realizacją projektów 
PRS (Private Rented Sector). Transakcja 
zakupu mieszkań na wynajem przez 
NREP i Heimstaden w ilości  
ponad 2 300 mieszkań potwierdziły, 
że Polska jest na radarze dużych  
graczy na rynku PRS.  
 
„Na dzień dzisiejszy Immo Lab wraz 
ze swoimi klientami jest w procesie 
zabezpieczania prawie 3 100 mieszkań 
w miastach regionalnych. Mając olbrzy-
mie doświadczenie na rynku sprzedaży 
gruntów inwestycyjnych, oferujemy naszym 
inwestorom zakup działki, generalne wyko-

“Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału  
2021 roku możemy spodziewać się równie  
zaskakujących transakcji, które w przyszłości  
zmienia funkcję obecnych terenów w nową  
tkankę miejską ” 

        Piotr Litwin, Immo Lab



nawstwo a co za tym idzie, realizowanie projektów 
PRS szytych na miarę, zgodnie ze strukturą miesz-
kań oczekiwanych przez dany fundusz”, mówi Piotr 
Litwin, Partner w Immo Lab. 
 
Ze względu na małą dostępność gruntów inwe-
stycyjnych przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową, deweloperzy decydują się na zakup naj-
mniej oczywistych terenów i jednocześnie bardzo 
skomplikowanych. 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 budynku biurowego,  
z pewnością zostanie zmieniony w ciekawą zabu-
dowę mieszkaniową.  
 
„Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 
2021 roku możemy spodziewać się równie zaska-
kujących transakcji, które w przyszłości zmienia 
funkcję obecnych terenów w nową tkankę miej-
ską”,  zapewnia Piotr Litwin. 
 
Ceny gruntów mieszkaniowych w centrum War-
szawy opiewają w przedziale 1 500 PLN/PUM  
– 7 000 PLN/PUM, poza centrum w przedziale 
800 PLN/PUM – 2 500 PLN/PUM, a w miastach 
regionalnych 600 PLN/PUM – 2 400 PLN/PUM 
w zależności od skali projektu i miast w których 
transakcje gruntowe są naprawdę znikome  
(np. Kraków) nawet ponad 3 000 PLN/PUM. 
 
GRUNTY POD HANDEL  
WIELKOPOWIERZCHNIOWY 
 
W I połowie 2021 roku, zaobserwowano rosnące 
zainteresowanie gruntami przeznaczonymi pod 
handel. Immo Lab nie ma na myśli gruntów prze-
znaczonych pod handel wielkopowierzchniowy,  
a małych retail parków i centrów zakupów  
codziennych, o powierzchni 2 – 7 tys. mkw..  
Popyt na tego typu działki w całej Polsce, spo-
wodowany jest faktem, że pomimo ogłoszonych 
trzech lock down-ów, retail parki obroniły się 
przed pandemią, utrzymując ciągłość pracy, przez 
co odnotowały obrót za rok 2020 r. na pozio-
mie 85 – 95% obrotów z roku 2019. Finalizowanie 
większości transakcji dla tego typu aktywów, po-

jawii się w 1 i 2 kwartale 2022 roku, z uwagi  
na prowadzone uzgodnienia administracyjne  
oraz uzyskiwanie odpowiednich decyzji. 
 
Ceny gruntów przeznaczonych pod zabudowę 
handlowo – usługową, kształtują się na poziomie 
150 PLN/mkw. – 700 PLN/mkw. w miastach re-
gionalnych, a w Warszawie od 250 PLN/mkw.  
– 1 000 PLN/mkw.. 
 
GRUNTY PRZEMYSŁOWO – MAGAZYNOWE 
 
Sektor magazynowy to lider pod względem utrzy-
mującego się tempa wzrostu w osiąganych wyni-
kach, zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach 
Europy. Między innymi E-comerce, handel w tym 
handel spożywczy powodują, że inwestorzy maga-
zynowi prześcigają się w zabezpieczaniu działek, 
najlepiej skomunikowanych. Olbrzymim zaintere-
sowaniem cieszą się działki w okolicy Poznania, 
Wrocławiu, na Górnym Śląsku w województwie lu-
buskim i w okolicach Warszawy. Wraz z rozwijają-
cą się infrastrukturą drogową w Polsce, zaintere-
sowaniem cieszą się również działki w okolicach 
Lublina, w województwie podkarpackim, Opola  
ale również wokół takich miast jak Kielce  
czy Białystok.  
 
W ramach tego sektora, należy wspomnieć  
o działkach przeznaczonych pod Data Center.  
Tereny pod obiekty tego typu, stanowią konkuren-
cję dla inwestorów magazynowych. Parametry  
budynków są zbliżone a w przypadku gdy dany  
teren ma zabezpieczoną moc (energię elektrycz-
ną) i dostępność do światłowodu, to zwiększa on 
zainteresowanie inwestorów Data Center, którzy 
są skłonni zapłacić za działkę o ok. 10-15% więcej 
niż deweloper magazynowy. 
 
Ceny gruntów przemysłowo – magazynowych  
są zróżnicowane, uzależnione od dostępności 
działek na danym obszarze. Wokół Warszawy,  
w zależności od odległości do centrum miasta,  
ceny kształtują się od 90 PLN/mkw. do 950 PLN/
mkw.. W miastach regionalnych inwestorzy muszą 
się liczyć z ceną na poziomie 90 PLN/mkw. – 350 
PLN/mkw.. W miastach rozwijających się, powyżej 
200 tys. mieszkańców, należy liczyć się z ceną 55 
PLN/mkw. – 160 PLN/mkw..
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Teren inwestycyjny Olechów w ŁSSE S.S.



W trudnym covidowym 2020 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
przyciągnęła 38 inwestycji, a do początku września 2021 roku 30 kolej-
nych. Dzięki nim powstanie i zostanie utrzymanych około 8000 miejsc 
pracy, a firmy zainwestują blisko 3 mld zł. W 2020 r. została uznana za 
trzecią strefę na świecie w rankingu stref ekonomicznych przygotowy-
wanym przez fDi Magazine. Zespół analityków dwumiesięcznika z grupy 
Financial Times uznał ŁSSE także za najlepszą w Europie i najlepszą  
globalnie dla firm z sektora MŚP! Mając na uwadze powyższe dane  
w ŁSSE z niecierpliwością czekają na podsumowanie za 2021 rok.

POLSKA STREFA INWESTYCJI    
ISKRĄ DO ROZWOJU DLA MŚP
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To, że mikro, małe i średnie firmy dobrze czują się 
w strefie potwierdzają nie tylko rankingi, ale tak-
że wyniki.  

 
„Przed wprowadzeniem PSI, mikro, małe i średnie  
firmy stanowiły około 30 proc. inwestorów w ŁSSE. 
Dziś blisko 70 proc. nowych firm to przedstawicie-
le sektora MŚP, głównie z polskim kapitałem”, mówi 
Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE.  
 
Wiele z tych inwestycji nie byłoby możliwe gdyby w 
2018 roku nie wprowadzono Polskiej Strefy Inwestycji, 
ułatwiającej strefowe inwestycje dla tego sektora. 
 
„Dziś firma może zainwestować praktycznie na każdej 
nieruchomości i otrzymać wsparcie strefowe w postaci 
zwolnienia w podatku dochodowym. Kiedyś mogła to 
zrobić tylko w wyznaczonych podstrefach - enklawach. 
Jak dobrze zadziałał ten mechanizm wprowadzony 
przez Rząd najlepiej pokazują liczby. Bez niego reali-
zacja 30-u inwestycji w ubiegłym roku nie byłaby  
możliwa. Mimo pandemii nasi inwestorzy inwestują 
około 3 mln zł”, wskazuje Marek Michalik, prezes  
ŁSSE.  
 
Mimo znacznego odblokowania terenów inwestycyj-
nych dzięki pojawieniu się Polskiej Strefy Inwestycji 
firmy nadal poszukują pod inwestycję dobrze przygo-
towanych nieruchomości. Łódzka Specjalna Strefa  
Ekonomiczna stara się wychodzić naprzeciw potrze-
bom inwestorów i nieustająco przygotowuje dedyko-
wane pod inwestycje tereny. Aktualnie posiada dwa 
atrakcyjne kompleksy, jeden na łódzkim Olechowie  
o wielkości 5,6 ha, w obszarze miasta Łodzi. W są-
siedztwie jest terminal kolejowy, do którego docierają 
pociągi z towarami z Chin, a także fabryki: B/S/H, czy 
Della. I drugi kompleks na granicy Łodzi i Ksawerowa.  
Tu w ofercie dla nowych inwestorów ŁSSE przygoto-
wała pola inwestycyjne o powierzchni 21 ha, 6 ha,  
4 ha oraz 3 ha. Ten kompleks wybrały takie firmy  

jak Miele, Nippon Seiki czy lokalne, polskie OxyLine, 
Trans-Tex, a także Kabo. Miele to światowy potentat 
branży AGD, który w Ksawerowie zbudował nowo-
czesną fabrykę produkującą sprzęt AGD.  
Dzięki Łódzkiej Strefie korzysta też z innowacji 
opartych o technologię 5G. Nippon Seiki to japoński 
inwestor, który zbudował fabrykę do produkcji  
wyświetlaczy typu head-up, zestawów wskaźników 
do samochodów i motocykli - będzie dostarczać 
produkty do fabryk BMW czy Audi. Oxyline  
to polska firma z Pabianic, która zajmuje się produk-
cją masek ochronnych różnego typu., w kompleksie 
Ksawerów zamierza zbudować nowy zakład  
produkcyjny. Kolejny przedsiębiorca z Pabianic,  
to firma Kabo, działająca w branży zoologicznej.  
Firma specjalizuje się w produkcji legowisk dla 
zwierząt i należy do grupy wiodących producentów 
w Europie, a w Ksawerowie wybuduje nowy zakład 
produkcyjny. Trans-Tex specjalizuje się w produkcji 
tkanin i dzianin na potrzeby przemysłu meblarskie-
go, obuwniczego oraz innych. Zamierza przenieść 
dotychczasowy zakład i rozbudować go na terenie 
Ksawerowa. Wszyscy wymienieni inwestorzy kupi-
li nieruchomość z dostępem do nowej infrastruktury 
drogowej zbudowanej wspólnie przez Łódzką  
Strefę i samorządy.  
 
Łódzka Strefa kupuje tereny z potencjałem i przy-
gotowuje je pod inwestycje, zgodnie z oczekiwa-
niami inwestorów, w ten sposób buduje gotową 
ofertę nieruchomości dla potencjalnych inwesto-
rów polskich czy zagranicznych. W tym roku osta-
tecznie zagospodarowana została Podstrefa  
w Konstantynowie Łódzkim, czyli łącznie ponad  
60 ha zagospodarowywane od 2004 r., gdzie 
pierwszym inwestorem był Gilette. Z kolei otwar-
ta w 2016 r. Podstrefa Ksawerów cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem i jest oferowana dla 
kolejnych firm, które już niedługo mogą ulokować 
tam swoje inwestycje.  

Agnieszka Sygitowicz 
ŁSSE S.A.



GRUNTY INWESTYCYJNE 
POD DUŻE INWESTYCJE 

PRZEMYSŁOWE.  
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ 

PRZED ZAKUPEM DZIAŁKI?
Pierwsza połowa 2021 r. na rynku gruntów inwestycyjnych w Polsce była 

stabilna, niezmiennie obserwujemy duży popyt ze strony inwestorów.  
Sektor logistyczno-produkcyjny nadal stwarza korzystne warunki  

do rozwoju i dynamicznie rośnie z każdym rokiem, zachęcając  
deweloperów do zabezpieczania kolejnych gruntów. 
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Na zakończenie czerwca 2021 r. całkowite zasoby polskiego  
rynku nieruchomości przemysłowych osiągnęły poziom 21,7 mln 
mkw. (+11%). Wynik ten jest wypadkową dużej aktywności  

deweloperów, którzy dostarczyli 1,1 mln mkw. (-2% r./r.) nowoczesnej 
powierzchni, a także niesłabnącego popytu wynoszącego 3,3 mln mkw. 
wynajętej powierzchni. Duża absorpcja sprawia, że nowa podaż jest 
bardzo szybko wchłaniana przez rynek i wpływa na obniżenie stopy 
pustostanów do poziomu 5,4% (-1,3 p. proc. r./r.). Niemniej wg zapowie-
dzi deweloperów na koniec I poł. 2021 r. w budowie znajdowało się  
3,4 mln mkw. (+96% r./r.), co jest najlepszym wynikiem w historii rynku 
magazynowego w Polsce. W piątce największych oczekiwanych do  
oddania parków logistycznych znajdują się obiekty o powierzchni 
przekraczającej 100 000 mkw.  
 
PRZYGOTOWANIE DO ZAKUPU DZIAŁKI  
INWESTYCYJNEJ JEST NIEZBĘDNE 
 
„Przygotowując się do zakupu ziemi, należy wziąć pod uwagę kilka 
aspektów. Najważniejszym z nich jest miejscowy plan zagospodaro-
wania terenu. To bazowy dokument, który usprawnia proces przygoto-
wania działki i określa, na jaki typ zabudowy deweloper lub inwestor 
może zdecydować się na zakupionym terenie. Następnie należy prze-
prowadzić wnikliwą analizę stanu posiadania tj. aktu własności i zba-
dać jak działka trafiła do rąk właściciela. Sprawdzamy, czy nie ma rosz-
czeń, a w przypadku cesji kilku działek i w tym przypadku większej 
liczby właścicieli aktów prawnych uprawniających do sprzedaży dane-
go terenu. Równie istotnym dokumentem jest decyzja czy raport śro-
dowiskowy, którego uzyskanie stanowi niezbędny załącznik do dal-
szego postępowania w procesie uzyskiwania prawomocnego pozwole-
nia na budowę. W przypadku dużych inwestycji jest ona bardzo wnikli-
wie analizowana i weryfikowana do czasu, aż żadna ze stron nie  
będzie wnosić swoich uwag. Średni czas oczekiwania na taki doku-
ment w zależności od skali i rodzaju inwestycji szacuje się na 7-10  
miesięcy, przy czym obecnie przez wzgląd na pracę rotacyjną ze  
względu na Covid-19 ten czas jest dłuższy. W przypadku braku planów 
zagospodarowania należy podjąć rozmowę z gminą lub pozyskać tzw.  
warunki zabudowy. W przypadku mniejszych inwestycji, do hektara 
gruntu przekształconego, nie jest wymagany dokument decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach”, mówi Jacek Szkuta, Dyrektor Regio-
nalny Działu Gruntów Inwestycyjnych, AXI IMMO. 
 
Obecnie przez wzgląd na rosnącą liczbę nowych dróg i autostrad po-
jawia się dużo nowych miejscowych planów. Jeżeli takowych nie ma, 
w większości gminy są otwarte na współpracę z inwestorami, tworząc 
plany zagospodarowania i dostosowują je do oczekiwań inwestorów. 
Niemniej, należy pamiętać, że decydując się na dużą inwestycję prze-
mysłową, należy wziąć pod uwagę kwestie związaną z dojazdem.  
W ramach oddawanych kolejnych odcinków powstają tzw. drogi serwi-
sowe, które po upływie min. 5-10 lat powinny zostać przejęte do użytku 
przez gminy. Większość gmin nie dostosowuje jednak komunikacji do 
przyszłych inwestycji i to zazwyczaj inwestor musi ponieść dodatkowe 
koszty związane z przygotowaniem np. dodatkowym utwardzeniem tej 
drogi czy uzyskaniem wjazdu. 
 
Przed zakupem terenu inwestycyjnego warto sprawdzić uzbroje-
nie działki i dostępność mediów. Zazwyczaj duże obiekty przemysło-
we czy hale magazynowe powinny być zaopatrzone do prawidłowego 
funkcjonowania w dostęp do energii elektrycznej, gazu, a także przyłą-
cze do wodociągów. Nie ma przyjętego jednego wymiaru hali produk-
cyjnej czy magazynowej. Zazwyczaj te parametry określa inwestor po 
zapoznaniu się z planem miejscowym, dbając przy okazji o zachowa-
nie odpowiednich ciągów komunikacyjnych. Im większa działka, tym 
łatwiej rozplanować place załadunkowe, dojazdy do doków czy ramp, 
duże place manewrowe, a także parkingi dla pracowników i klientów.

Deweloperzy zainteresowani budową 
dużych inwestycji przemysłowych za-
zwyczaj rezerwują powierzchnię zaczy-
nającą się od 3-4 hektarów, jednak przy 
inwestycjach w tzw. BIG BOXy przyjmuje 
się wykorzystanie od 6 hektarów wzwyż. 
Niemniej należy pamiętać, że działka 
działce nie zawsze jest równa i czasami 
okazuje się, że teoretycznie nieco mniej-
szy teren może zostać w większym  
stopniu zagospodarowany. – mówi  
Jacek Szkuta, Dyrektor Regionalny Działu 
Gruntów Inwestycyjnych, AXI IMMO.

Działka działce 
nie jest równa
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WYWIAD Z JAROSŁAWEM FERENCEM, PREZYDENTEM RADOMSKA

INWESTYCJE JAKIE 
POJAWIŁY SIĘ W NASZYM 
MIEŚCIE TO PRZEMYSŁ  
I LOGISTYKA
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Jakimi terenami inwestycyjnymi dysponuje  
Radomsko i co zaliczyłby pan do ich największych 
atutów?

Miasto Radomsko posiada dużą i aktywną strefę  
inwestycyjną położoną bezpośrednio przy zjeździe na 
autostradę A1. Jako samorząd inwestujemy nieustan-
nie w nowe obszary , które będą służyć inwestorom. 
Obecnie możemy zaoferować 2 lokalizacje. Pierwsza 
lokalizacja to 8,5 ha terenu o bardzo dobrych parame-
trach zarówno co do kształtu jak i uzbrojenia w infra-
strukturę techniczną i komunikacyjną. Uzbrojenie  
terenu można opisać w dwóch słowach: jest wszyst-
ko. Ponadto teren objęty jest miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego , specjalną strefą 
ekonomiczna oraz posiada uregulowany stan prawny.  
To obszar doskonale skomunikowany zarówno z au-
tostradą A1 jak i drogami krajowymi DK42 i DK 91. 
Druga lokalizacja to 25ha terenu objętego miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, o 
uregulowanym stanie prawnym w sąsiedztwie bocz-
nicy kolejowej. Ten teren jest obecnie uzbrajany.  
Niebawem powstanie droga dojazdowa oraz media. 
 
Do największych atutów miasta jako miejsca do loka-
lizacja zaliczyłbym ludzi. Otwarci, dobrze wykształce-
ni i przedsiębiorczy. Oczywiście twarde czynniki wy-
boru lokalizacji jak dobrze przygotowany teren oraz 
stała obsługa inwestora jest kluczem do rozwoju.  
 
Jakiego rodzaju inwestycje są najbardziej pożądane,  
biorąc pod uwagę charakter miasta i jego strategię 
rozwoju? Jak działalność strefy inwestycyjnej  
wpisuje się w lokalną gospodarkę i kulturę  
przedsiębiorczości? 
 
Inwestycje jakie pojawiły się w naszym mieście to 
przemysł i logistyka. Istniejąca strefa inwestycyjna to 
w 100% zakłady produkcyjne. Dominujące rodzaje  
producentów to AGD reprezentowany przez Whirlpo-
ol. W Radomsku wytwarzane są pralki i zmywarki w 
ilości około 4mln rocznie. Drugim rodzajem produk-
cji mocno reprezentowanym na terenie strefy to szkło 
budowlane. Nowoczesne zakłady PressGlass zatrud-
niają około 1500 osób. W ostatnich latach Radomsko 
stało się ważnym punktem lokalizacji przemysłu wy-
robów higienicznych. Zakłady Ontex produkują pielu-
chy jednorazowe natomiast zakłady Union Industries 
dostarczają włoknine do wyrobów higienicznych nie 
tylka dla pobliskiego zakładu Ontex ale też do więk

szości producentów w Polsce. Ten sektor stale dyna-
micznie się rozwija.  
 
Strefa daje lokalnej społeczności nie tylko około 
4500 miejsc pracy bezpośrednio ale także pozwa-
la na kooperacje z lokalnym biznesem. Szereg usług 
jest dostarczanych przez lokalne przedsiębiorstwa 
na rzecz zakładów strefowych , np. sektor budowlany, 
transport, ochrona , zaopatrzenie, serwis, cathering 
itd. To o czym mało się mówi to wpływ strefy na kultu-
rę przedsiębiorczości. Rodzimi przedsiębiorcy podpa-
trują organizację produkcji, troskę o pracownika, spo-
sób zarządzania produkcją. Część lokalnych przed-
siębiorców zainwestowało na terenie strefy. Nie tylko 
zachęty w postaci zwolnień z podatku dochodowe-
go ale także prestiż posiadania zakładu wśród najlep-
szych było czynnikami wyboru lokalizacji. 
 
Jakiej pomocy oczekuje inwestor poszukujący lokali-
zacji pod swój biznes i co w tym kontekście przema-
wia za wyborem Radomska? 
 
W strukturze Urzędu Miasta funkcjonuje Centrum  
Nowoczesnych Inwestycji. Wśród zadań tej jednostki 
jest także obsługa inwestorów poprzez pomoc na  
etapie lokalizacji inwestycji ale także podczas realiza-
cji inwestycji i dalej podczas działania w naszym mie-

ście. Dużą zachętą dla inwestorów jest objęcie in-
westycji wsparciem specjalnej strefy ekonomicz-

nej. Współpracujemy systematycznie z Łódz-
ką Specjalna Strefą Ekonomiczną i staramy 

się koordynować działania tak aby inwe-
stor otrzymując pozwolenie na budo-

wę był już po wszelkich administracyj-
nych procedurach. W pierwszych 3 la-
tach działania nowego zakładu na-
sze wsparcie możemy zwiększyć 
poprzez zwolnienie z podatku od 
nieruchomości. Inwestowanie na te-
renie miasta Radomska to zachęty, 
bezpieczeństwo inwestycji oraz co 
zostało docenione przez fDi Finan-

cial Times bardzo dobra jakość za 
umiarkowane ceny. 

“Do największych atutów  
miasta jako miejsca do 
lokalizacja zaliczyłbym ludzi.”

        Jarosław Ferenc, Miasto Radomsko

Radomsko znajduję się 
przy drodze krajowej nu-
mer 1 , która stanie się au-
tostradą A1. Strefa prze-
mysłowa będzie korzystać 
ze zjazdu na autostradę 
, który jest projektowany 
bezpośrednio przy stre-
fie. W Radomsku krzyżu-
ją się także drogi krajowe 
numer 42 i 91. Drogi te za-
pewniają dobre połącze-
nie we wszystkich kierun-
kach. Bardzo istotnym ele-
mentem jest znajdujący 
się w Radomsku terminal 
intermodalny. Dzięki ter-
minalowi towary i zaopa-
trzenie do fabryk w Ra-
domsku są transportowa-
ne poprzez porty Gdańsk/
Gdynia i dalej droga  mor-
ską na cały świat. 
 
Wszystkie wolne grun-
ty objęte specjalną strefą 
ekonomiczną są przygo-
towane do inwestowania. 
Każda działka posiada 
dostęp drogi asfaltowej, 
możliwość przyłączenia 
do sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, ka-
nalizacji deszczowej, sie-
ci gazowej i energetycz-
nej zasilanej z pobliskiego 
nowego głównego punktu 
zasilania. Sieć telekomu-
nikacyjna jest także do-
stępna na strefie i jest roz-
wijana w miarę zainwesto-
wania terenu. Strefa jest  
w pełni uzbrojona.

TERENY INWESTYCYJNE
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POLSKA ZNAJDUJE SIĘ W 
CZOŁÓWCE NAJBARDZIEJ  
ATRAKCYJNYCH LOKALIZACJI 
INWESTYCYJNYCH

Inwestorzy zagraniczni oczekują w tym roku poprawy koniunktury  
w Polsce, zarówno dla całej gospodarki, jak i dla swoich firm. Jednocześnie 
wzrosło zadowolenie z czynników decydujących o klimacie biznesowym - 
tak wynika z najnowszego badania koniunktury przeprowadzonego przez 
Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) wśród firm 
członkowskich oraz zrzeszonych w izbach międzynarodowej sieci IGCC.

Mimo, że ogólna sytuacja gospodarcza 
została oceniona gorzej niż w latach 
ubiegłych w związku z pandemią  

koronawirusa, to według własnych deklara-
cji większość firm znajduje się w stabilnej sy-
tuacji i oczekuje wzrostu sprzedaży, jak rów-
nież zwiększenia inwestycji. – podkreśla Lars 
Gutheil, Dyrektor Zarządzający AHK Polska.  
– W porównaniu z innymi europejskimi loka-
lizacjami, kraj ten zajmuje więc nadal czołowe 
miejsce pod względem atrakcyjności dla mię-
dzynarodowych firm. – dodaje Lars Gutheil.   
Z badania wynika, że znacznie więcej firm 
planuje zwiększenie zatrudnienia niż jego 
zmniejszenie. Podobnie, co trzeci inwestor 
chciałby zwiększyć swoje wydatki inwestycyj-
ne w Polsce. – dodaje Gutheil. 
 
Spośród czynników wpływających na atrak-
cyjność prowadzenia działalności gospodar-
czej w Polsce, badane firmy najwyżej ocenia-
ją członkostwo w Unii Europejskiej (93,3% po-
zytywnych opinii). Polska wysoko ocenia rów-
nież kwalifikacje swoich pracowników oraz ja-
kość i dostępność lokalnych dostawców. Jed-
nak, zdaniem Gutheila, istnieją również zagro-
żenia dla tej lokalizacji. Na przykład, respon-
denci oceniają walkę z korupcją i przestęp-
czością, elastyczność prawa pracy i koszty 
pracy jako niższe niż w przeszłości. Najgorzej 
oceniana jest przewidywalność polityki go-
spodarczej (66% ocen negatywnych) oraz sta-
bilność polityczna i społeczna kraju (55%). 
 
WPŁYW PANDEMII KORONAWIRUSA 
 
W badaniu osobno przeanalizowano również 
ekonomiczne konsekwencje pandemii  
koronawirusa. 39,9% badanych przedsię-

biorców stwierdziło, że powróciło już do  
wyników sprzedaży jak „przed koronawiru-
sem”. Jednak prawie 30% nie spodziewa się 
powrotu do poziomu sprzed kryzysu aż do 
2022 roku, a 16% nawet później. Długofalo-
wą konsekwencją kryzysu może być zmia-
na kształtu globalnych łańcuchów dostaw. 
Oczekuje się, że będzie to korzystne dla  
Europy Środkowo-Wschodniej, przy czym 
istniejące zakłady w Polsce nie będą prze-
noszone. 60% ankietowanych firm nie roz-
waża przeniesienia swoich zakładów, a 31% 
uważa, że przeniesienie jest mało prawdo-
podobne. Problematyczne wydają się być 
jednak stosunkowo wysokie ceny energii  
i surowców w kraju, które oceniane są jako 
największe zagrożenie dla rozwoju biznesu 
w nadchodzącym roku. 
 
ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKI 
JAKO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
Polska znajduje się w czołówce najbardziej 
atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w re-
gionie, tuż za Estonią i Czechami (3 miejsce 
na 20 lokalizacji). Zdecydowana większość 
badanych firm - 96% - ponownie wybrałaby 
Polskę jako miejsce inwestycji. Jest to naj-
wyższy odsetek, jaki kiedykolwiek Izba od-
notowała w badaniu.  
 
SYTUACJA GOSPODARCZA  
I OCZEKIWANIA 
 
Na pierwszy rzut oka nie ma tu wielu nie-
spodzianek: Po spowolnieniu gospodar-
czym w 2020 roku, większość firm w Pol-
sce spodziewa się w tym roku ożywienia, 

zarówno dla całej gospodarki, jak i dla wła-
snej firmy. Ponad cztery na pięć badanych 
firm przewiduje, że sprzedaż wzrośnie lub 
pozostanie na tym samym poziomie. Stan 
polskiej gospodarki jest oceniany pozy-
tywnie przez 68,8% badanych firm. Jednak 
jeszcze w ubiegłym roku było to 87,7%. 
 
WZROST ZATRUDNIENIA I NIEDOBÓR 
WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU 
 
Wzrostu liczby pracowników spodziewa  
się ponad jedna trzecia badanych firm.  
W opinii badanych przedsiębiorców niedo-
bór pracowników wpływa przede wszyst-
kim na wzrost kosztów pracy oraz powo-
duje zakłócenia w bieżącej produkcji. 
 
Dostępność wykwalifikowanych pracow-
ników poprawiła się w porównaniu z po-
przednimi latami, ale wraz z oczekiwanym 
ożywieniem gospodarczym, niedobory siły 
roboczej mogą ponownie wzrosnąć  
w tym roku.  
 
POLITYKA GOSPODARCZA 
 
Do najważniejszych czynników wpływają-
cych na atrakcyjność prowadzenia działal-
ności gospodarczej w Polsce należy zali-
czyć członkostwo w Unii Europejskiej.  
Ponad połowa respondentów opowiada  
się za wejściem Polski do strefy Euro.  
Nisko oceniana jest walka z korupcją  
i przestępczością, elastyczność prawa  
pracy, koszty pracy, a także przewidywal-
ność polityki gospodarczej oraz stabilność 
polityczna i społeczna kraju, system podat-
kowy i obciążenia podatkowe.

TERENY INWESTYCYJNE
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MARKETING TERENÓW INWESTYCYJNYCH 
I NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

CHCESZ DOTRZEĆ 

DO POTENCJALNYCH 

INWESTORÓW?

CHCESZ DECYDOWAĆ  

O WYSOKOŚCI BUDŻETU 

REKLAMOWEGO?

CHCESZ ABY REKLAMA  

BYŁA SKUTECZNA  

I STALE  OPTYMALIZOWANA?

Skuteczne kampanie w internecie

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

GDN

Kampanie reklamowe   
na You Tube

Kampanie reklamowe  
w Google Display Network

Kampanie reklamowe 
Google Ads

Kampanie reklamowe 
w Gmail

Kampanie reklamowe 
Re-marketingowe

Analityka 
Google Analytics

www.BiznesAds.pl
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Mirosław Pachucki, dyrektor działu organizacyjno - prawnego Katowickiej SSE S.A.

STREFY EKONOMICZNE
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Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w Polsce od roku 1994, to jest 
od uchwalenia ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekono-
micznych . Specjalne strefy ekonomiczne miały stanowić i stanowiły, jak 
pokazuje praktyka, jeden z istotnych elementów sprzyjających rozwojo-
wi gospodarczemu regionów zagrożonych strukturalnym bezrobociem  
z powodu załamania tradycyjnych przemysłów gospodarki. 

Mechanizm specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia 
wsparcia inwestorów i ich projektów okazał się sukcesem 
zarówno na płaszczyźnie wielkości pozyskanych projektów 

inwestycyjnych jak również ilości utworzonych nowych miejsc pra-
cy. Cechą charakterystyczną mechanizmu funkcjonowania specjal-
nych stref ekonomicznych było ich terytorialne wyodrębnienie, w dro-
dze rozporządzeń wykonawczych każda z 14 specjalnych stref mia-
ła swoje ściśle opisane granice. W tym znaczeniu teren inwestycyjny 
w sse był rozumiany bardzo wąsko. W przypadku Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej jej obszar stanowi ponad 2700 ha, przy 
ogólnej powierzchni wszystkich specjalnych stref ekonomicznych na 
poziomie prawie 23000 ha. W świetle obowiązujących przepisów,  
tereny objęte granicami specjalnych stref ekonomicznych utracą ten 
status 31.12.2026 r.  
 
Z kolei 30 czerwca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji , powstała Polska Stre-
fa Inwestycji (PSI)  co służyć miało zwróceniu uwagi na kluczową 
zmianę w zakresie funkcjonowania dotychczasowego instrumentu 
wsparcia, czyli odejścia od ograniczenia terytorialnego. W porówna-
niu z poprzednio obowiązującymi przepisami o specjalnych strefach 
ekonomicznych, doszło do znacznego uelastycznienia mechanizmu 
wspierania nowych inwestycji. Inwestor decyduje w jakim miejscu 
ulokuje swój projekt inwestycyjny i nie musi się kierować formalnymi 
granicami specjalnych stref ekonomicznych, a ocena dopuszczalno-
ści udzielenia wsparcia zależy od spełnienia przez tzw. kryteriów ilo-
ściowych i jakościowych. 
 
Zatem z punktu widzenia terenów inwestycyjnych w specjalnych 
strefach ekonomicznych możemy mówić o: 
 
• terenach objętych nominalnie granicami specjalnej strefy  
   ekonomicznej (w ramach opisu granic) jeszcze do 31.12.2026 r., oraz  
• terenach inwestycyjnych w ramach PSI, położonych na obszarach  
   zarządzanych przez poszczególne spółki zarządzające  
 
Z praktycznego i formalnego punktu widzenia zasadnicza różnica 

pomiędzy wymienionymi powyżej lokalizacjami (w granicach spe-
cjalnej strefy ekonomicznej i poza granicami specjalnej strefy eko-
nomicznej) polega przede wszystkim na okresie możliwości korzy-
stania z pomocy publicznej z tytułu realizacji inwestycji w oparciu o 
ustawę z dnia 10.05.2018 r.  W przypadku inwestycji na terenie poło-
żonym w ponad 50 % w specjalnej strefie ekonomicznej decyzja wy-
dawana jest na okres 15 lat. W pozostałym zakresie, decyzja wydana 
jest - w zależności od intensywności pomocy publicznej - od 10-15 lat.  
 
Z uwagi na ograniczony zakres niniejszej publikacji, należy podkre-
śli, ze tereny inwestycyjne położone na terenach specjalnych stref 
ekonomicznych są istotnym elementem PSI (w zakresie możliwości 
uzyskania wsparcia i oceny projektów inwestycyjnych) jednak po-
siadają - oprócz wskazanej powyżej preferencji w zakresie dłuższe-
go okresu korzystania z regionalnej pomocy publicznej - zasadniczą 
cechę: deficyt (przez okres ponad 25 funkcjonowania ustawy o spe-
cjalnych strefach ekonomicznych zagospodarowano już ponad 60 % 
ich obszaru, w katowickiej strefie ten wskaźnik wynosi ponad 70 %) 
oraz zbliżający się okres posiadania przez nich specjalnego statusu 
(31.12.2026 r.). W części lokalizacji objętych granicami stref, szczegól-
nie tych historycznie pierwszych, brak wolnych terenów. To skutkuje 
tym, że ogólna dostępność takich terenów spada, ale należy podkre-
śli, że dotyczy to nieruchomość stricte strefowych, rozumianych wą-
sko i formalnie.  
 
W zakresie rodzaju inwestycji jakie mogą być prowadzone na tere-
nach strefowych, co do zasady nie ma ograniczeń dotyczących ich 
przedmiotu czy charakteru. Decydujące są zasady ogólne - przepi-
sy dotyczące ochrony środowiska, planów zagospodarowania prze-
strzennego itp. Zatem każda inwestycja może być na terenie strefo-
wym realizowana, o ile nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, w 
tym prawem miejscowym. Trochę inaczej wygląda sytuacja inwesty-
cji, które mają być wspierane pomocą publiczną. W tym wypadku nie 
każda inwestycja może z takiej możliwości skorzysta, ponieważ ist-
nieje kategoria przedsięwzięć (definiowanych według kodów PKWiU) 
na jakie nie może być wydana decyzja o wsparciu, ale to już temat na 
osobne opracowanie. 

GRUNTY INWESTYCYJNE  
W STREFACH EKONOMICZNYCH.   
DOSTĘPNOŚĆ I POD JAKIE 
INWESTYCJE



GRUNTY INWESTYCYJNE POD 
PROJEKTY LOGISTYCZNE  
W SPECJALNYCH STREFACH 
EKONOMICZNYCH

Polska jest jedną z najczęściej wybieranych lokalizacji dla inwestycji ma-
gazynowo-przemysłowych w Europie Centralnej. Pod ten rodzaj działalno-
ści największym zainteresowaniem cieszą się działki, które charakteryzuje 
bliskość głównych arterii komunikacyjnych, których kształt i powierzchnia 
umożliwia efektywną zabudowę oraz te, które posiadają dogodną sytu-
ację planistyczną. Naprzeciw oczekiwaniom zarówno międzynarodowych 
jak i lokalnych inwestorów wychodzą Specjalne Strefy Ekonomiczne.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) zostały po-
wołane do życia w 1994 roku i stanowią wyod-
rębnione administracyjnie obszary w Polsce, 

gdzie prowadzenie działalności gospodarczej odby-
wa się na preferencyjnych warunkach. Jedną z kluczo-
wych zachęt dla inwestorów lokujących swoje projek-
ty w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego (CIT 
i VAT). Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 Specjalnych 
Stref Ekonomicznych. W skład każdej z nich wchodzi 
od kilku do kilkunastu podstref. 
 
Pod koniec 2020 roku łączny obszar SSE wynosił oko-
ło 22 950 ha, a średni stopień zagospodarowania stref 
wzrósł do blisko 69 proc. Obecnie gruntów zakwalifi-
kowanych jako niezagospodarowane pozostaje oko-
ło 7100 ha.  
 
Najmniejszą powierzchnią terenów zakwalifikowa-
nych jako niezagospodarowane wewnątrz granic SSE 
dysponuje Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park 
Mielec, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz  
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej 
Przedsiębiorczości. W żadnej z nich nie przekraczają 
one 300 ha. Najwięcej powierzchni niezagospodaro-
wanej znaleźć można z kolei aktualnie w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK (około 
1800 ha) oraz w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej (około 850 ha). 
 
Na koniec 2020 roku przedsiębiorcy posiadali blisko 
2300 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej wewnątrz SSE, a skumulowana wartość 
inwestycji od początku istnienia SSE wyniosła  
146 mld zł. 
 
W kontekście struktury inwestycji  największy udział 
w łącznych nakładach inwestycyjnych miał sektor mo-

toryzacyjny wynoszący około 42 mld zł (27,5% udziału 
w skumulowanych inwestycjach wewnątrz SSE) repre-
zentowany przez Opel Manufacturing Poland w strefie 
katowickiej, Mercedes-Benz Manufacturing Poland w 
strefie wałbrzyskiej oraz Volkswagen Poznań w stre-
fie kostrzyńsko-słubickiej. Drugie miejsce zajęli pro-
ducenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
z udziałem wynoszącym około 9,1%. Inwesty-
cje te wyraźnie dominowały w strefie mielec-
kiej, przede wszystkim dzięki Kronospan 
HPL, Firmie Oponiarskiej Dębica i Krono-
flooring Mielec. Miejsce trzecie z udzia-
łem na poziomie 7,4% zajęli producenci 
wyrobów metalowych gotowych posia-
dający znaczące udziały w inwestycjach 
stref krakowskiej, suwalskiej, mieleckiej 
i tarnobrzeskiej. 
 
Specjalne Strefy Ekonomiczne od pra-
wie dwóch dekad tworzą synergię między 
przedsiębiorcami a regionalną społecznością. 
Efekt ten udaje się osiągnąć poprzez dostarcza-
nie w pełni skomunikowanych oraz wyposażonych 
w niezbędną infrastrukturę techniczną gruntów inwe-
stycyjnych. To na rozpędzonym rynku nieruchomości 
przemysłowych i logistycznych stanowi niepodważal-
ną wartość dodaną.

“Największy udział w  nakładach  
inwestycyjnych miał sektor  
motoryzacyjny”

         Jakub Kubacki, Savills

20 TERENY INWESTYCYJNE INFO MAGAZYN 

STREFY EKONOMICZNE

DODAJ OGŁOSZENIE I SPRZEDAJ DZIAŁKĘ

www.terenyinwestycyjne.info

Tereny inwestycyjne dla biznesu

PROMOCJA
TERENÓW

INWESTYYCJNYCH

Wiodący serwis branżowy poświęcony 
terenom inwestycyjnym w Polsce



DODAJ OGŁOSZENIE I SPRZEDAJ DZIAŁKĘ

www.terenyinwestycyjne.info

Tereny inwestycyjne dla biznesu

PROMOCJA
TERENÓW

INWESTYYCJNYCH

Wiodący serwis branżowy poświęcony 
terenom inwestycyjnym w Polsce



 
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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