
www.terenyinwestycyjne.info

Tereny InwesTycyjne InFO
MAGAZYN

Ekspert: 
Pod jakie inwestycje 
komercyjne będą    
najchętniej kupowane 
grunty w 2014 roku?

Tereny inwestycyjne   |   Inwestorzy   |   Nieruchomości komercyjne  |   Finansowanie i prawo   |   Raport

Ciężko znaleźć 
odpowiednio duże 

nieruchomości gruntowe
Rozmowa z Robertem Dobrzyckim,  

partnerem Zarządzającym Panattoni Europe

THe enGLIsH  
VersIOn  
FROM PAGE 34

Na Twierdzę Modlin 
czekaliśmy 2 lata
Rozmowa z  Piotrem Ratajczykiem, 

dyrektorem ds. rozwoju biznesu 

w spółce Konkret S.A.

01
2014

Obligacje alternatywą 
dla wiarygodnych 

deweloperów

www.amw.com.pl 

NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ

❚   TERENY INWESTYCYJNE   ❚   MAGAZYNY   ❚   DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ   ❚  

Kraków, ul. Rakowicka

Hel Śrem, ul. Sikorskiego

Lubań, ul. Wojska Polskiego



Skierniewice to nowoczesny ośrodek gospodarczy w połowie drogi pomiędzy 
Warszawą i Łodzią. Miasto z bogatą historią, licznymi zabytkami, zapleczem 
kulturalnym, edukacyjnym i unikalnymi zasobami przyrodniczymi. Zdrowe  

miasto w zielonym regionie, położone w otoczeniu lasów i parków krajobrazowych. 
Atrakcyjna lokalizacja w centrum Polski z jednoczesnym dostępem do wielomil-
ionowego kręgu odbiorców w promieniu 100 km zapewnia wyjątkowe możliwości  
inwestycyjne.

Skierniewice to idealne miejsce do stworzenia 
bazy leczniczo - turystyczno - rekreacyjnej dla 
mieszkańców dużych sąsiednich miast. Posiada 
dogodne połączenia drogowe, kolejowe oraz lot-
nicze, zarówno krajowe jak i międzynarodowe.  
W ciągu 40 minut korzystając z połączenia kolej-
owego możemy znaleźć się w centrum Warszawy  
lub Łodzi. Drogą krajową nr 70, dojedziemy do  
autostrady A2 znajdującej się w odległości 10 minut 
od centrum miasta, czy też drogi szybkiego ruchu 

S8. W odległości 1 godziny jazdy samochodem znajdują się dwa międzynarodowe 
porty lotnicze w Warszawie i Łodzi, z których w ciągu następnej godziny możemy 
znaleźć się w Gdańsku, Krakowie, czy też Berlinie lub Londynie.

TEREN INWESTYCYJNY 
Miasto posiada unikatowe, naturalne złoża solankowych leczniczych wód geoter-
malnych o temperaturze sięgającej 60oC i zasoleniu ok. 11%. Specjalistyczne bada-
nia solanki potwierdziły jej wyjątkowe właściwości wykorzystywane m.in. w leczeniu  
chorób: reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych, układu nerwowego,  
dermatologicznych i otyłości.

Miasto oferuje inwestorom 140 ha terenu położonego w zachodniej jego części,  
na obszarze ochrony uzdrowiskowej z przeznaczeniem pod lecznicze inwestycje  
uzdrowiskowe z wykorzystaniem solankowych wód geotermalnych oraz inwestycje 
turystyczne m.in. Medical Wellness & SPA. Teren daje możliwość wkomponowania 
obiektów kubaturowych w naturalną zieleń. Rozwinięta infrastruktura techniczna  
oraz rezerwy wody, gazu ziemnego, czy energii elektrycznej uzupełniają ofertę.

TO IDEALNE MIEJSCE DLA INWESTYCJI TYPU: 
- obiekty uzdrowiskowe i lecznicze: 
•   sanatoria, 
•   zakłady przyrodolecznicze, 
•   ośrodki  rehabilitacyjne, 
•   szpitale lub kliniki (w tym również oferujące zabiegi medycyny 
   estetycznej),
•   ośrodki opiekuńczo-lecznicze dla osób w podeszłym wieku; 

- obiekty turystyczne: 
•   ośrodki SPA & Wellness, 
•   hotele, 
•   biznesowe centra konferencyjno-rekreacyjne, 
•   restauracje, 
•   wodne place zabaw, itp.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty na stronie internetowej  
www.uzdrowisko-skierniewice-makow.eu

SKIERNIEWICE 
ATRAKCYJNE MIEJSCE INWESTYCJI !

URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE
Sekretariat Prezydenta Miasta
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel.: (46) 834 51 00
e-mail: prezydent@um.skierniewice.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPRAW SPOŁECZNYCH 
tel. (46) 834 51 76, fax (46) 834 51 51
e-mail: z.ulinska@um.skierniewice.pl
www.skierniewice.eu
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Szanowni Czytelnicy,

sytuacja gospodarcza w europie powraca do sytu-
acji sprzed kryzysu. to dobra wiadomość, ale tak-
że wyzwanie dla polski. przyzwyczailiśmy się do 
bycia „zieloną wyspą”, a dane pokazują, że inwe-
storzy nie postrzegają  naszego kraju tak dobrze, 
jakbyśmy sobie życzyli. W najnowszym badaniu 
klimatu inwestycyjnego, polska ponownie zasłu-
żyła na ocenę 3+. Dodając do tego zmiany w po-

mocy regionalnej oraz utrudnienia związane z użytkowaniem wieczystym  
i uzyskaniem finansowania inwestycji komercyjnych, widać, że trzeba pod-
jąć zdecydowane działania w celu przyciągnięcia inwestorów.

Jednocześnie agencje inwestycyjne i samorządy pracują nad zachętami dla 
firm do ponownych inwestycji, o czym  piszemy w „sztuce zachęcania do 
reinwestycji”. pytamy również inwestorów, czy są zadowoleni z projektów 

w polsce. prezes Adgar polska odpowiada „Nie mam powodów do narze-
kania”, a prezes panattoni opowiada o realizacji jednej z największych in-
westycji magazynowych w regionie – dla firmy Amazon. 

Nasi eksperci piszą również jak realizować inwestycje na dworcach i nad 
metrem, mimo istniejącego prawa warstwowego i jak zminimalizować 
obawy związane z użytkowaniem wieczystym. 

Najnowszy numer magazynu debiutuje równocześnie z i Ogólnopolską 
Konferencją „tereny inwestycyjne w polsce”, organizowaną przez serwis  
tereny inwestycyjne info. Zapraszamy do zapoznania się na serwisie  
z relacjami z wydarzenia i śledzenia kolejnych projektów. Mamy nadzieję, 
że konferencja będzie kolejną, po serwisie, przestrzenią do dyskusji na te-
mat ważkich tematów związanych z realizacją inwestycji na terenie polski.

Z życzeniami udanej lektury,
Marta Śniegocka – redaktor naczelna serwisu tereny inwestycyjne info
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Do 2015 roku otworzymy Centrum 
Usług Biznesowych
Rozmowa z Dagmarą Nickel, prezes Nickel technology park poznań. 
 

Nickel Technology Park Poznań jest pierwszym w Polsce  
prywatnym parkiem technologicznym. Co zaważyło na decyzji  
o powstaniu tego miejsca?

Nickel technology park poznań zbudowaliśmy w 2006 roku praktycznie  
od zera na 33-hektarowej działce, zlokalizowanej w podpoznańskich  
Złotnikach. W tym czasie od 15 lat na polskim rynku budowalnym z sukce-
sem funkcjonowała założona przez mojego ojca firma ptB Nickel, a od 8 lat  
w branży deweloperskiej nasza kolejna spółka - Nickel Development.  
powstanie parku technologicznego było więc naturalną konsekwencją  
rozwoju Grupy Nickel i trzecim kamieniem milowym w jej historii. W naszej  
rodzinie od zawsze panowało przekonanie, iż prace naukowo-badawcze 
nie powinny być prowadzone w oderwaniu od działalności gospodarczej.  
Motorem napędowym naszych wizji biznesowych był w tym okresie  
z pewnością mój ojciec Marian Nickel, były wykładowca i pracownik  
naukowy poznańskiego Uniwersytetu przyrodniczego oraz twórca  
wielu wynalazków i patentów. Jego przekonanie o konieczności stworze-
nia miejsca efektywnego transferu polskiej nauki do biznesu, nasze wie-
loletnie doświadczenie zdobyte na rynku nieruchomości oraz możliwości, 
jakie pojawiły się po wstąpieniu polski do Unii europejskiej, zaowocowały  
ostatecznie decyzją o powołaniu własnego parku technologicznego.

Na jakie trudności natknęli się Państwo realizując ten projekt?

Bycie prekursorem to z jednej strony szansa na ogromny sukces rynkowy,  
z drugiej jednak duże ryzyko. Zaledwie dekadę temu polskie parki naukowo-
-technologiczne funkcjonowały głównie w oparciu o państwowe uczelnie  
lub samorządy lokalne, większość znajdowała się zresztą we wczesnej  
fazie rozwoju. Były to albo rewitalizowane powierzchnie biurowe lub, wręcz 
przeciwnie, nowoczesna infrastruktura technologiczna, przeważnie wypo-
sażona w nowoczesny sprzęt. pomysł utworzenia w polsce prywatnego 
parku technologicznego wydawał się wówczas egzotycznym kaprysem.  
Doświadczenia zebrane w krajach europy Zachodniej pokazywały nam  
jednak, że tego typu podmioty są jednymi z najważniejszych ośrodków  
innowacyjności i przedsiębiorczości. tworząc Ntpp wzorowaliśmy się więc 
na rozwiązaniach funkcjonujących m.in. w Niemczech, Anglii czy Finlandii. 
Myślę, że w ostatnich 8 latach udało się przekuć nasze wizje w instytucję 
otoczenia biznesu, która stała się dla najemców Ntpp oraz środowisk aka-
demickich i biznesowych naszego regionu partnerem efektywnie wspiera-
jącym rozwój przedsiębiorczości oraz miejscem skutecznej komercjalizacji 
innowacyjnych pomysłów i wyników badań naukowych.

NTPP dysponuje powierzchniami biurowymi do wynajęcia.  
Jakich najemców starają się Państwo przyciągnąć i czy są to  
jedynie firmy technologiczne, czy również np. z branży BPO?

Działalność Ntpp na początku była ukierunkowana na wspieranie rozwoju  
szeroko rozumianego sektora ict a w kolejnych latach branży biotech-
nologicznej i Life science. W parku powstały nowoczesne serwerownie  
– centrum Outsourcingowe Bcc, a wśród naszych najemców znalazły się 
wiodące firmy informatyczne, w tym m.in. exact software poland, Digital 
center czy spółki Grupy Bcc. Dla podmiotów z biosektora otworzyliśmy  
w 2012 r. Nickel Biocentrum – współfinansowany z funduszy unijnych nowo-
czesny ośrodek biomedyczny, wyposażony w wysokiej klasy powierzchnie 
laboratoryjne i biurowe. Mimo przyjętej specjalizacji jesteśmy oczywiście 
otwarci także na inne branże, w tym prężnie rozwijający się w polsce sektor 
BpO, przedsiębiorców z sektora Mśp oraz obiecujące startupy. W tej chwili  
w funkcjonujących na terenie parku 53 firmach pracuje ponad 850 osób.

NTPP to nie tylko wynajem powierzchni magazynowej,  
czy biurowej, ale również wsparcie dla działających w parku firm. 
Na czym to wsparcie polega?

Nasi najemcy mogą korzystać z szeregu usług okołobiznesowych,  
które ciągle udoskonalamy i rozwijamy w oparciu o trendy rynkowe  
w polsce i na świecie. są to zarówno usługi wspierające bieżącą działal-
ność firm, jak i ich dalszy rozwój. W pierwszej grupie, poza tradycyjny-
mi usługami szkoleniowymi, doradczymi, outsourcingiem systemów in-

Dagmara Nickel
 prezes Nickel technology park poznań
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formatycznych czy wynajmem powierzchni konferencyjnych, oferujemy  
kilka ciekawych rozwiązań. Jednym z nich jest z pewnością strefa Rozwoju  
Biznesu - specjalna, dedykowana powierzchnia biurowa przeznaczona dla 
młodych firm lub przedsiębiorców dopiero stawiających swoje pierwsze  
kroki w biznesie. poza preferencyjnymi opłatami związanymi z wynaj-
mem powierzchni, jej użytkownicy mają również możliwość skorzystania  
z dodatkowych usług obniżających koszty działalności:  Wirtualnego Biura,  
rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii, udziału w Grupie Zakupowej czy 
usługi Quick pR. Na terenie parku znajduje się także Dwujęzyczne przed-
szkole „Zaczarowany park”, bistro i myjnia samochodowa, a dla naszych 
najemców cyklicznie organizujemy spotkania merytoryczne i integracyjne.

Jak już wspomniałam naszym priorytetem jest wspieranie rozwoju  
polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności. Od 2011 roku na terenie Ntpp 
z dużym sukcesem działa Nickel inkubator, w którym utworzono do tej pory 
9 nowych spółek. Dzięki ich działalności powstaje m.in. tani bardzo sku-
teczny bioaktywny opatrunek hydrożelowy na rany, wirtualne „pudełko  
na paragony”, system telekomunikacyjno-informatyczny dedykowany pol-
skiej branży transportu drogowego, technologie rzeczywistości rozszerzo-
nej czy nowoczesna klinika ginekologii i leczenia niepłodności. Od kilku 
lat organizujemy także spotkania capital_LiNK, adresowane do inwesto-
rów, aniołów biznesu oraz podmiotów szukających dofinansowania, oraz  
BiOcONNect - międzynarodową konferencję integrującą środowiska  
naukowe i biznesowe z biosektora. W Ntpp oferujemy również doradz-
two w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, usługi transferu tech-
nologii i audytu technologicznego oraz usługę soft Landing, skierowaną  
do międzynarodowych firm zainteresowanych rozszerzeniem swojej  
działalności w polsce.

W latach 2014-2015 NTPP wyda 7,2 mln zł na działalność  
inwestycyjną. Na czym będzie ona polegała?

W styczniu 2014 r. rozpoczniemy realizację drugiego już projektu w ramach  
Nickel inkubator. Dzięki niemu w ciągu kolejnych 18 miesięcy powstaną 
nowe innowacyjne firmy w takich branżach, jak: biotechnologia, medycyna,  
chemia, it, ochrona środowiska oraz odnawialne źródła energii. Na wejścia 
kapitałowe przeznaczymy aż 7,2 mln zł, w tym 6,7 mln zł pozyskanych z fun-
duszy unijnych w ramach programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka.  
Nasze najnowsze przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim  
do osób ze środowisk akademickich i naukowych oraz jednostek badaw-
czo-rozwojowych, które posiadają innowacyjny pomysł, wyniki badań lub 
patent i są gotowe rozpocząć własną działalność gospodarczą. planujemy 
rozpatrzyć co najmniej 100 zgłoszeń od pomysłodawców, z których aż 27 ma 
szansę zakwalifikować się do wstępnej preinkubacji. 18 wnioskodawców  
przejdzie następnie preinkubację właściwą, a co najmniej 9 najlepszych 
przedsięwzięć wyłonionych z tej grupy otrzyma ostatecznie wsparcie  
kapitałowe w wysokości do 200 tys. euro. przewidujemy, że wyjście  
kapitałowe parku z nowych spółek nastąpi po upływie ok. 5-10 lat od ich 
powstania...

czytaj cały wywiad na: 
www.terenyinwestycyjne.info
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Jakie regiony w Polsce będą cieszyły 
się największym zainteresowaniem 
ze strony deweloperów powierzchni 
magazynowych w 2014 roku?

Deweloperzy powierzchni magazynowych w 2014 roku będą  
intensywnie poszukiwać najatrakcyjniejszych działek w celu  
realizacji projektów Bts oraz inwestycji spekulacyjnych.  
W przypadku poszukiwań terenów pod projekty dedykowane  
dla konkretnego najemcy zwykle wybierane są mniejsze działki, 
najczęściej w przedziale 3-10 ha. Również ich lokalizacja jest ściśle 
determinowana potrzebami danego najemcy (często firmy  
produkcyjnej) i w większości przypadków są to okolice mniejszych 
miast. Będą to lokalizacje głównie w środkowej i zachodniej  
polsce, blisko autostrady A4 lub A2, często na terenie stref  
ekonomicznych.

projekty spekulacyjne będą rozwijane w dotychczasowych  
lokalizacjach, na działkach powyżej 10 ha. przewidujemy,  
że największym zainteresowaniem będą się cieszyły rejony,  
w których intensywnie rozwinęła się ostatnio infrastruktura  
drogowa: Warszawa (rejon południowej obwodnicy miasta),  
Łódź (tereny przy budowanej wschodniej obwodnicy) oraz Górny  
śląsk (rejon A1). W drugiej kolejności  - w regionach z najmniejszym 
współczynnikiem dostępnych powierzchni (Wrocław, poznań).  
Należy pamiętać, że w każdym z tych rejonów deweloperzy mają 
już zabezpieczoną dużą ilość gruntów, a więc pierwsze obiekty  
na nowych działkach będą powstawać najwcześniej w drugiej  
połowie 2015 roku, po częściowym zagospodarowaniu posiadanych 
już gruntów.

Tomasz Kasperowicz
partner w colliers international
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Liczymy na decyzję  
o powiększeniu Strefy  
do końca maja
Rozmowa z tomaszem Jakackim, wiceprezesem Wałbrzyskiej sse.

Wałbrzyska SSE w najbliższych miesiącach planuje działania 
mające na celu zdobycie inwestorów z sektora BPO/SSC. Jakimi 
powierzchniami Państwo dysponują?

W ostatnim czasie oddaliśmy do użytku nowoczesny biurowiec o powierzchni  
ok. 3,5 tys. mkw. na terenie Wsse  w Wałbrzychu. Dodatkowo najemcy mają  
do dyspozycji sale konferencyjne. W tym biurowcu znajduje się również  
siedziba strefy.

Strefa dysponuje zachętami dla inwestorów w postaci zwol-
nień podatkowych. Czy te zwolnienia są również atrakcyjne dla 
inwestorów z branży BPO?

W przypadku strefy można korzystać ze zwolnień podatkowych w dwóch 
przypadkach: inwestycji w wartości trwałe lub w kadry. Firmy produkcyjne  
najczęściej korzystają z tej pierwszej opcji, zaś firmy outsourcingowe,  
które zatrudniają wielu pracowników w call centrach lub przy usługach  
finansowych, wykorzystują możliwości zwolnień podatkowych przy  
zatrudnianiu nowych pracowników. Należy również pamiętać, że tam  
gdzie kiedyś powstawały produkcyjne, jest teraz miejsce na firmy outso-
urcingowe.

Jakie warunki wynajmu proponują Państwo firmom?

Małe i średnie firmy firmy, które lokują się w strefie, muszą być tam co 
najmniej 3 lata od zakończenia inwestycji, natomiast duże firmy muszą 
być co najmniej 5 lat.

Po 1 lipca 2014 roku zmniejszy się wysokość dopuszczalnej  
pomocy publicznej, co wpłynie również na zmniejszenie się atrak-
cyjność SSE. Czy widać teraz zwiększone zainteresowanie inwe-
stycjami w Strefie i jak widzi Pan sytuację po tym terminie?

W tej chwili widać większe zainteresowanie inwestycjami na strefie, gdyż 
firmy starają się zdobyć pozwolenia przed 1 lipca. Jednocześnie strefy  
dążą do tego, aby pomoc publiczna nie była jedyną zachęta dla inwe-
storów. Firmy, które wchodzą do stref, potrzebują również innego rodza-
ju wsparcia np. wykwalifikowanej kadry na różnych szczeblach, dobrych  
relacji z samorządami, czy rozbudowanej infrastruktury. przykładowo  
Wałbrzych planuje w tym roku wydać na rozbudowę infrastruktury 60 mln 
zł, w tym połowę na drogi, aby ułatwić dostęp do terenów inwestycyjnych, 
także objętych Wałbrzyską sse.

Wspomniał  Pan o dobrych relacjach z samorządami. Przy zmianie  
zarządu na początku 2013 roku polepszenie tych stosunków było 
jednym z postulatów. Jak ocenia Pan obecnie te relacje?

Należałoby się zapytać samorządów, ale z tego co wiem, to głosy są raczej 
pozytywne. podjęliśmy różne kroki, aby być blisko samorządów i przedsię-
biorców. Rozpoczęliśmy np. cykl śniadań z samorządami. W trakcie tych 
spotkań rozmawiamy o wzajemnych oczekiwaniach, zarówno ze strony  
samorządów, jak i naszej strony. staramy się zachęcać m.in. do inwe-
stowania w infrastrukturę, bo to jeden z ważniejszych czynników po-
zwalających na zdobycie inwestorów. innym krokiem jest dostosowanie  
programu szkół zawodowych, które w większości leżą w gestii starostw, aby  
zapewniały kadrę potrzebną przedsiębiorcom.

A czego oczekują samorządy?

Zawsze tego samego, czyli nowych inwestorów. powtarzamy, że możemy 
to zrobić tylko razem, to wspólna walka i wysiłek.

Czy jest zatem szansa na nowe inwestycje?

W zeszłym roku wydaliśmy 27 nowych zezwoleń, w tym roku planujemy 
wydać 24. chcielibyśmy oczywiście, żeby to były przede wszystkim nowe 
inwestycje, ale wiemy, że to się prawdopodobnie rozłoży tak pół na pół. 
sądzę też, że możemy przekroczyć tę ilość. Będą to głównie dominujące  
w Wałbrzyskiej sse inwestycje w branżę spożywczą, motoryzacyjną i AGD.

Czy planują Państwo starać się o powiększenie Wałbrzyskiej SSE?

planujemy powiększyć strefę w sumie o 300 ha, ale jednocześnie zamie-
rzamy wyłączyć ok. 80 ha terenów, dlatego całościowo Wałbrzyska sse 
powiększy się o ok. 200 ha.

Jakie obszary zostaną wyłączone?

Będą to tereny, które znajdują się już w strefie od dawna, ale wciąż  
nie znalazły inwestorów i mają małe szanse na znalezienie chętnych  
do zainwestowania.

czytaj cały wywiad na: 
www.terenyinwestycyjne.info

TII

TII

TII

TII

TII

TII

TII

TII

TII

Tomasz Jakacki
wiceprezes Wałbrzyskiej sse
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Na czym polega prawo warstwowe i co może  
zrobić deweloper, aby budować np. nad torami?
Na pytanie odpowiada Monika sitowicz, adwokat, partner 
w Dziale prawa Nieruchomości Dentons.

Prawo warstwowe czy też prawo zabudowy to instytucja, która  
pozwoliłaby oderwać własność niektórych obiektów położonych  
nad albo pod gruntem poprzez nadanie im statusu odrębnej  

nieruchomości.

Zgodnie z kodeksem cywilnym nieruchomościami są części powierzchni 
ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również  
budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli  
na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot 
własności.  Własność gruntu rozciąga się zatem na przestrzeń nad i pod 
jego powierzchnią. taka formuła prawa własności nieruchomości wyklucza  
własność „warstwową”, tzn. taką, która pozwalałaby na odrębną własność 
poszczególnych „warstw” czy przedmiotu zabudowy (np. podziemnego  
parkingu, platformy wybudowanej nad torami czy też tunelami albo budynku  
posadowionego na takiej platformie).

prawo zabudowy, w różnych formułach występuje w regulacjach prawnych 
innych państw europejskich (np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji 
czy Włoszech). problem braku podobnej regulacji w polsce dotyka dla przy-
kładu polskie Koleje państwowe, które poszukują partnerów komercyjnych 
do zagospodarowania licznych terenów pKp w centrach miast (np. okolic  

Dworca centralnego w Warszawie), ale też gminy, które planują z partnerami  
prywatnymi wspólne  inwestycje w nieruchomości.

Obecnie nieliczne inwestycje nad albo pod cudzym gruntem, realizowane  
są na podstawie umów dzierżawy albo najmu. Jednak bez możliwości  
uzyskania odrębnego tytułu własności czy użytkowania wieczystego do  
takich „warstw” nieruchomości inwestowanie w nie będzie trudne,  
a w wielu wypadkach niemożliwe, zwłaszcza jeśli dana inwestycja finanso-
wana jest przez bank - wobec braku możliwości ustanowienia zabezpieczeń 
odpowiadających zabezpieczeniom ustanawianym przez właścicieli czy użyt-
kowników wieczystych (głównie hipotek na rzecz banków finansujących).

Aktualnie konsultowany jest projekt zmian do kodeksu cywilnego (oraz  
innych ustaw) i wprowadzenia do kodeksu cywilnego „prawa zabudowy”  
jako nowego ograniczonego prawa rzeczowego na cudzej nieruchomości, 
umożliwiającego korzystanie z gruntu z jednoczesnym istnieniem odrębnej  
własności budynków lub innych urządzeń trwale  z gruntem związa-
nych. Zgodnie z projektem – zbywalnego i dziedzicznego, ustanawianego  
na okres od 30 do 100 lat.  Oceniając długość procesu legislacyjnego  
należy się spodziewać, iż ta nowa regulacja wejdzie do systemu polskiego 
prawa nie wcześniej niż za około 2 lata.

Monika Sitowicz
adwokat, partner w Dziale prawa Nieruchomości Dentons



Departament Sprzedaży Nieruchomości  PKP S.A.
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
tel.: (+48 22) 47 49 065
mail: sekretariat.knds@pkp.pl
www.pkpsa.pl

Nieruchomości PKP S.A.
Strategiczne lokalizacje dla biznesu
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Użytkowanie (nie)wieczyste
Relikt dawnych czasów czy jedynie nietypowa forma własności? Użytkowanie wieczyste (UW)  
miesza w ostatnich latach na rynku nieruchomości. czy deweloperzy powinni się go obawiać?

Użytkowanie wieczyste budzi często niepokój, szczególnie wśród inwe-
storów zagranicznych, którzy nie rozumieją specyfiki takiego rozwią-
zania prawnego. Do niedawna UW w niewielkim stopniu różniło się 

od typowej własności, jednak ostatnie podwyżki czynszów oraz kontrower-
sje związane z pozbawieniem deweloperów prawa do użytkowania wieczy-
stego spowodowały, że określenie „wieczyste” znalazło się pod znakiem  
zapytania. Jednocześnie w wielu miastach, a w szczególności w Warszawie, 
przeważająca większość atrakcyjnie położonych działek znajduje się w UW.

Użytkowanie wieczyste to rozwiązanie charakterystyczne dla polski, wpro-
wadzone w 1961 roku. W użytkowanie wieczyste oddaje się grunt, będą-
cy własnością skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  
na okres 99 lat. W zamian za prawo użytkowania wieczystego użytkownik 
odprowadza opłaty na rzecz właściciela.

Podwyżki opłat zniechęcają do UW

Zgodnie z obecną ustawą o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty  
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega  
aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata i to tylko, jeżeli wartość tej 
nieruchomości ulegnie zmianie. Od 2011 roku, w związku z dynamicznym  
wzrostem wartości nieruchomości oraz problemami finansowymi  
samorządów, administracja lokalna przeprowadza na dużą skalę podwyżki  
rocznych opłat za UW.

– podniesienie opłat za użytkowanie wieczyste generuje poważne kon-
sekwencje również na rynku nieruchomości komercyjnych. Dzieje się tak 
przede wszystkim w sytuacjach, gdy aktywność ekonomiczna prowadzona  
na danym gruncie jest niewystarczająco dochodowa, co zwykle idzie  
w parze z nieoptymalnym (tzn. nie odpowiadającym zasadzie najlep-
szego wykorzystania  ang. ‘Highest and Best Use’) użytkowaniem tych  
terenów – wyjaśnia  Karina Kreja, Associate Director w dziale doradztwa  
deweloperskiego cBRe.

takim przykładem mogą być nieruchomości w pobliżu lotniska im. F. chopina 
w Warszawie, gdzie z uwagi na sąsiedztwo portu lotniczego powstały liczne  
parki logistyczno-magazynowe. W przypadku niskiej zabudowy najemca  
mocniej odczuwa każdą podwyżkę, zmniejszając atrakcyjność obiektu.

Wysokość podwyżek może być znaczna i stanowić poważne obciążenie 
dla inwestora.

– Z mojego doświadczenia i praktyki wynika, że w niektórych przypad-
kach zaproponowana podwyżka opłaty sięgała nawet 350 - 400 proc.,  
co przy ponoszonych przez użytkowników wieczystych już wysokich opłatach  
z tytułu użytkowania wieczystego, stanowiło znaczne dodatkowe obciąże-
nie – mówi Konstanty Dobiejewski, Managing Associate, radca prawny  
w Deloitte Legal.

- przedstawione działania urzędników oraz inne  
nieprawidłowości uderzają w zaufanie, jakim 
cieszy się instytucja użytkowania wieczystego, 
zwłaszcza w kontekście pewności  
zabezpieczeń – uważa mec. Rafal Rapala,  
partner z kancelarii prawnej Kochański 
Zięba Rapala i Partnerzy

Użytkownik wieczysty może zakwestionować wysokość podwyżki, która  
obliczana jest przez rzeczoznawcę. Użytkownik wieczysty ma prawo w ciągu  
30 dni od otrzymania decyzji o podwyżce złożyć odwołanie, a sprawę  
rozpatruje samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jednak eksperci podkre-
ślają, że zazwyczaj trudno podważyć wycenę rzeczoznawcy.

INWESTORzY
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Problem z „wieczystym”

przez ostatnie dwie dekady rozróżnienie między własnością w UW funkcjo-
nowało słabo, a inwestorzy traktowali obydwie formy niemal identycznie.

– takie podejście jest nadal możliwe jedynie w stosunku do tych nieru-
chomości, dla których UW ustanawiane było na podstawie decyzji, a nie 
umowy, i w konsekwencji tak ustanowione prawo UW zwykle nie zawiera 
innych dodatkowych ograniczeń (które z założenia powinna narzucać użyt-
kownikowi umowa) – wyjaśnia Karina Kreja.

Użytkujący grunt na podstawie umowy a nie decyzji deweloperzy muszą 
liczyć się z sytuacją, że zamierzając rozpocząć inwestycje inne od ustalo-
nych w umowie, będą musieli zapłacić dodatkowe opłaty (np. w Warszawie  
to opłata w wysokości 12,5 proc. wzrostu wartości pomiędzy starym  
a nowym sposobem użytkowania).

Na tym nie kończą się niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem  
wieczystym. W ostatnich miesiącach głośno było o przypadkach próby roz-
wiązania umowy użytkowania ze względu na niewłaściwe użytkowanie nie-
ruchomości. Do takich sytuacji dochodzi m.in. jeśli właściciel nie wzniósł 
określonych w umowie budynków, czy użytkował nieruchomość niezgodnie  
z jego przeznaczeniem.

często dyskutowanym przykładem jest spór firmy deweloperskiej Griffin  
z warszawskim samorządem. Miasto Warszawa wypowiedziało dewelope-
rowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. 29 Listopada  
5 w Warszawie z powodu niewłaściwego użytkowania nieruchomości.  
Działkę, w pobliżu Łazienek Królewskich, spółka uzyskała w wyniku prze-
jęcia aktywów spółki parkview terrence. Miały tam powstać apartamenty  
mieszkalne w miejsce XiX-wiecznych koszarów rozebranych przez parkview 
terrance. Zburzenie budynków zostało uznane przez miasto za nielegalne  
i z tego powodu wypowiedziano UW. Griffin Group tłumaczy, że w momencie  
rozbiórki na terenie nie obowiązywał MpZp oraz nie było obowiązku otrzy-
mania zgody konserwatora zabytków na rozebranie koszar.

Obecnie w sprawie toczy się postępowanie przed sądem Apelacyjnym  
w Warszawie. Dodatkowo Griffin Group złożył notyfikację sporu inwesty-
cyjnego w sprawie działań polskiej administracji wobec inwestycji Griffin 
w Warszawie, co oznacza, że deweloper znajduje się w formalnym sporze 
z Rzeczpospolitą polską.
 
– pozew arbitrażowy planujemy złożyć w kwietniu bieżącego roku. Jego 
stawką jest szkoda poniesiona w związku z działaniami urzędników w sto-
sunku do nieruchomości przy ul. 29 Listopada 5 w Warszawie – tłumaczy 
mec. Rafal Rapala, partner z kancelarii prawnej Kochański Zięba Rapala  
i partnerzy, reprezentującej Griffin Group.

Griffin powołuje się na zapisy „Umowy w sprawie popierania i wza-
jemnej ochronie inwestycji” z 1987 r., łączącej polskę z Wielkim Księ-
stwem Luksemburga, w którym zarejestrowane są fundusze tworzące  
Griffin Group.

– Zgodnie z zapisami umowy, inwestycje podlegają ochronie przed wy-
właszczeniem i innymi środkami bezpośredniego lub pośredniego pozba-

wienia własności. Jeśli takowe nastąpi, inwestor powinien otrzymać od-
szkodowanie odpowiadające realnej wartości danego projektu – mówi 
mec. Rafal Rapala.

sprawa nieruchomości przy ul. 29 Listopada odbiła się szerokim echem  
i może mieć wpływ na zmniejszenie się zaufania do użytkowania wieczy-
stego jako formy tytułu prawnego do nieruchomości. Uderzy to szczególnie  
w sposób finansowania inwestycji.

– próba odebrania użytkowania wieczystego gruntu jest precedensowa  
w skali całego kraju. przedstawione działania urzędników oraz inne nie-
prawidłowości uderzają w zaufanie, jakim cieszy się instytucja użytkowa-
nia wieczystego, zwłaszcza w kontekście pewności zabezpieczeń. W skraj-
nym przypadku może to doprowadzić do blokady inwestycji w Warszawie 
i wielu innych miastach, ponieważ podmioty zapewniające finansowanie  
będą zmuszone do zwiększenia oceny ryzyka jakie wiąże się z realiza-
cją inwestycji na terenie oddanym w użytkowanie wieczyste. to z kolei  
może istotnie wpłynąć na koszty udzielanych kredytów i pożyczek. – przy-
znaje mec. Rafal Rapala.

Atrakcyjność UW pod znakiem zapytania

Wszystkie te czynniki powodują, że zmienia się wycena gruntów na prawie  
użytkowania wieczystego. O ile przez lata różnica między wartością gruntu  
własnościowego oraz na użytkowaniu wieczystym była niezauważalna,  
o tyle w ostatnim czasie nabywcy ją wymuszają.

– Jest to logiczne z punktu widzenia konieczności uiszczania opłat, które 
naliczane są od aktualnej wartości gruntu i tym samym stanowią obcią-
żenie, które trzeba wziąć pod uwagę. suma zdyskontowanych opłat, od 
momentu nabycia do ukończenia dzierżawy wieczystej, potrafi stanowić 
nawet 20 proc. ceny zakupu nieruchomości. Nabywcy coraz częściej zda-
ją sobie z tego sprawę i oczekują z tego tytułu premii w cenie sprzedaży – 
mówi przemysław Błaszkiewicz, dyrektor w Dziale Wycen Nieruchomości  
colliers international.

- potencjalni kupujący uważnie analizują opłaty, bo ich wysokość ma  
kluczowe znaczenie dla rentowności planowanej inwestycji. Atrakcyjność 
UW spada i w rezultacie obserwujemy rosnące rozróżnienie pomiędzy grun-
tami oddanymi w UW i własnością - przyznaje Karina Kreja.

Duży wpływ na ostateczną cenę ma także planowany sposób wykorzystania  
nabytej działki.

– W przypadku nabycia nieruchomości na cele komercyjne, opłatę w znacznej  
części przenosi się na późniejszych najemców, więc perspektywy poszcze-
gólnych nabywców różnią się. Można powiedzieć, że jeśli ktoś kupuje 
grunt na własne potrzeby (np. pod obiekt produkcyjny), będzie oczekiwał  
większej obniżki z tytułu prawa użytkowania wieczystego, niż deweloper, 
który zamierza na gruncie wybudować biurowiec 
przeznaczony na wynajem...

czytaj cały artykuł na: 
www.terenyinwestycyjne.info

INWESTORzY
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Na Twierdzę Modlin 
czekaliśmy 2 lata
Rozmowa z piotrem Ratajczykiem, dyrektorem ds. rozwoju biznesu w spółce Konkret s.A.

Kiedy zaczęli Państwo myśleć o kupnie Twierdzy Modlin?

Do zakupu cytadeli przymierzaliśmy się od dwóch lat, rozważając możliwości  
zagospodarowania terenu. Decyzję o przystąpieniu do przetargu podjęliśmy 
dopiero mając jasno określoną wizję tego miejsca i pomysł na finansowanie.  
Nie bez znaczenia były też doświadczenia, które zdobyliśmy podczas  
rewitalizacji zakupionych przez nas zabytkowych koszar w poznaniu. Na ich 
terenie powstał kompleks mieszkalno-biznesowy city park, który jest dziś 
dla poznaniaków niezwykle modnym i popularnym miejscem.

I udało się. Nie chcieli Państwo jeszcze poczekać na obniże-
nie ceny?

Można było czekać dłużej, ale to jest tak, że pewne szanse i pomysły  
biznesowe mogą się już nie powtórzyć. cena i tak stanowi marginalny  

wycinek inwestycji, na jakie musimy się przygotować w związku z rewi-
talizacją obiektu. Już teraz mamy zabezpieczone 48 mln zł na prace kon-
serwacyjne. szacujemy, że koszt całej inwestycji sięgnie miliarda złotych.

Do tej pory z sukcesem udało się Państwu zrealizować projekt 
City Park Poznań, który powstał na terenie zabytkowych koszarów.  
To jednak zupełnie inny projekt, chociażby z uwagi na centralne  
położenie w Poznaniu i inna skala, niż Twierdza Modlin. Jak  
zamierzają Państwo odnieść tutaj sukces?

to właśnie lokalizacja tego miejsca jest jego największą zaletą. Jednym  
z czynników miastotwórczych zawsze było położenie w pobliżu szlaków  
komunikacyjnych. i twierdza takie właśnie atrybuty posiada. proszę zwrócić  
uwagę na bliskość lotniska w Modlinie czy przebiegających niedaleko dróg. 
Ważne jest również pozytywne oddziaływanie Warszawy jako metropolii. 

TII
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Piotr Ratajczyk
dyrektor ds. rozwoju Konkret s.A.
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Od centrum stolicy dzieli nas 30-40 minut samochodem, a jednocześnie 
twierdza posiada unikalne walory turystyczne i rekreacyjne. tu napraw-
dę można nabrać oddechu. Oczywiście projekt różni się znacznie od tego  
w poznaniu, nie tylko ze względu na położenie. W poznaniu mamy do czy-
nienia z czystym układem koszarowym, a w Modlinie jest fortyfikacja obron-
na i obiekt koszarowy z nią zintegrowany. to zupełnie inna logika budowy. 
przejście z układu koszarowego na układ mieszkalny czy biurowy jest sto-
sunkowo proste. W Modlinie mamy do czynienia ze stanowiskami bojowy-
mi, wałami ziemnymi czy umocnieniami, których nie da się wprost zmie-
nić na powierzchnie komercyjne. Naszym celem jest unikalne połączenie 
tkanki historycznej z nowoczesnością, jednocześnie wykorzystując poten-
cjał twierdzy w dziedzinie turystyki i rekreacji. projekt jest zatem zupełnie 
inny. Jesteśmy tego świadomi i traktujemy to jako wyzwanie.

Jakie są szczegółowe plany odnośnie Twierdzy Modlin? Jaka 
część będzie miała zastosowanie komercyjne?

Naturalnym mechanizmem funkcjonowania miast jest to, że są one komer-
cyjne:  płacimy za prąd, wodę, gaz czy bilety wstępu. Nie stoi to jednak na 
przeszkodzie tworzeniu specjalnych przestrzeni dla kultury czy rekreacji.  
tu będzie bardzo podobnie. chcemy stworzyć miasto, które będzie zaawan-
sowane technologicznie i zaprojektowane inaczej niż pozostałe miejsca.  
Nie mówię lepiej, tylko inaczej, choć jedno drugiego nie wyklucza.

Komercyjnie będą w twierdzy Modlin te same funkcje, które zauważamy  
w mieście – będzie hotel, mieszkania, część biurowa, elementy usług  
towarzyszących – usługi medyczne, szkoła, przedszkole. chcemy zapro-
jektować i zaaranżować elementy przestrzeni, lecz bez wykańczania ich 
„pod klucz”. planujemy natomiast włączyć mieszkańców w tworzenie  
atmosfery tego miejsca. twierdzę Modlin będziemy rewitalizować w oparciu  
o koncepcję smart city, która zakłada, że miasto to nie tylko infrastruktura 
techniczna i kubatura, lecz przede wszystkim mieszkańcy ze swoją energią  
i kreatywnością. efekt pozytywnej aktywizacji mieszkańców udało nam  
się już z powodzeniem wykorzystać w city park poznań.

Mówi Pan o mieszkańcach – kto ma zatem zostać grupą doce-
lową tego projektu?

Naszą grupą docelową mają być szczęśliwi ludzie (uśmiech). chcemy, żeby  
twierdza Modlin była projektem otwartym, miejscem, w którym będzie się 
chciało przebywać, żyć, odwiedzać, wracać i pozostać. Miejscem, które  
będzie inspirować.

Czy planują Państwo wszystko budować sami, czy z partnerem?

to dobre pytanie. W tym projekcie nie możemy robić wszystkiego  
w sekcjach, np. najpierw hotel, potem biura, a następnie mieszkania. 
to miasto musi zostać zaprojektowane wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą i z tego powodu ciężko byłoby  zarówno organizacyjnie, finanso-
wo i technicznie, zrobić to samemu. szukamy operatorów, którzy będą 
potrafili nie tylko budować, ale przede wszystkim zarządzać. Na przy-
kład do zarządzania  uczelnią wyższą  czy centrum sportowym należy 
posiadać unikalne kompetencje i doświadczenie –  dlatego  do współ-
pracy zapraszać będziemy także podmioty wyspecjalizowane w po-
szczególnych obszarach.

TII

TII

TII

Które fazy będą pierwsze?

Na pewno rozpoczniemy wkrótce odbudowę infrastruktury ułatwiającej 
ruch turystyczny, jak np. hotel, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, itp.  
Jednak wcześniej należy  zająć się  kwestiami prozaicznymi, jak budową 
toalet, których obecnie brakuje na terenie twierdzy. Hotel natomiast jest 
ważny nie tylko z punktu widzenia turystów zwiedzających Modlin, ale rów-
nież z powodu pobliskiego lotniska, które - miejmy nadzieję - będzie się  
dalej prężnie rozwijać.  Zależy nam na tym, aby twierdza od samego początku  
żyła i przyciągała turystów oraz osoby lubiące ciekawie spędzać czas.

Czy będą starali się Państwo wpuścić do Modlina międzyna-
rodową sieć hoteli czy raczej będzie to indywidualny projekt?

Będziemy szukać partnerów merytorycznych, którzy będą w stanie taki 
obiekt wprowadzić i zarządzać dobrze biznesem. Dlatego nie wykluczamy, 
że będziemy szukać operatorów także zagranicznych.

Kiedy można spodziewać się ogłoszenia pierwszych partnerów?

szczerze mówiąc, już prowadzimy wstępne rozmowy.  W pierwszym  
kwartale 2014 r. powstanie plan zagospodarowania tego miejsca i lokalizacji  
poszczególnych stref, w tym hotelowej. Obecnie trudno jest rozmawiać  
z partnerem, kiedy nie można odpowiedzieć na pytania odnośnie wielkości,  
lokalizacji czy standardu.

Jak wygląda współpraca z samorządami?

to dla nas najbardziej naturalny partner. Nie możemy mówić o budowaniu 
sMARt citY MODLiN, bez mówienia o mieście, które tam już jest. Obszar  
i atrakcje cytadeli będą uzupełnieniem funkcji biznesowych, kulturalnych  
i rekreacyjnych Nowego Dworu Mazowieckiego jako miejscowości.

Czy planują Państwo inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną  
np. pociągnięcie istniejących szlaków autobusowych?

Zabiegamy o uruchomienie  linii autobusowych i kolejowych, szlaków pie-
szych oraz  tramwaju wodnego. stanowi to część zaplanowanych przez 
nas działań , które mają na celu uczynienie nieruchomości jak najbardziej  
dostępną i włączenie jej do sieci powiązań.

A jak wygląda Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego dla Twierdzy? Czy zakłada on wszystkie wymienione powyżej  
funkcje?

W MpZp określono charakter miejsca jako turystyczny z wyłączeniem  
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych...

czytaj cały wywiad na: 
www.terenyinwestycyjne.info

TII
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Korzyść dla firmy, korzyść dla regionu

Jak wynika z badań Amerykańskiej izby Handlowej (Amcham) dotyczą-
cych klimatu  dla reinwestycji, koncerny amerykańskie podejmując decyzję 
o rozszerzeniu swojej działalności w polsce kierują  się  następującymi   
czynnikami: dostępem do wysoko wykwalifikowanej kadry, centralną  
lokalizacją polski, atrakcyjnymi  kosztami prowadzenia działalności, przyja-
znym klimatem inwestycyjnym, rozmiarem  rynku wewnętrznego oraz wspar-
ciem oferowanym przez państwo i władze lokalne. W procesie reinwestycji 
inwestorzy cenią sobie szybsze procedury, niższe koszty, wyeliminowanie 
ryzyka związanego z wchodzeniem na nowy  rynek oraz możliwość wyko-
rzystania już istniejącej sieci współpracy.

– projekty reinwestycyjne takich firm  jak: Mondelez international, 3M, p&G 
niejednokrotnie przekraczają wstępnie zakładane nakłady inwestycyjne  
i wartość inwestycji typu greenfield firm dopiero wchodzących do polski.  
stanowią one ogromną wartość dodaną dla rozwoju poszczególnych 

regionów polski i dlatego warto z różnych stron wspierać  rozwój   
koncernów już obecnych w naszym kraju i oferować im pomoc odpowied-
nią do rozmiaru poszczególnych kosztów reinwestycji – mówi con Murphy, 
dyrektor zarządzający  pM Group.

Reinwestycje opłacają się nie tylko firmom, ale również goszczącym  
projekty regionom. Koszt obsługi działającego w kraju inwestora jest znacz-
nie niższy. szybciej dochodzi również do podpisania umów końcowych.  
Duże znaczenie ma także tzw. efekt kuli śnieżnej. Dzięki inwestycji, zwłasz-
cza dużego i znaczącego koncernu, w regionie pojawiają się inwestycje 

Sztuka zachęcenia do reinwestowania
polska może się pochwalić wyjątkowo wysokim (na tle reszty europy) wskaźnikiem reinwestycji. 
W 2011 r. zagraniczne firmy reinwestowały w polsce 36 proc. swoich zysków, podczas gdy średnia 
europejska to 11 proc. Według danych polskiej Agencji informacji i inwestycji Zagranicznych  
aż 41 proc. projektów prowadzonych przez Agencję w latach 2010-2013 stanowiły reinwestycje.

Nie sztuką jest jedynie 
zwabić inwestora  
do regionu, trzeba  
go także umieć  
zatrzymać. To nie tylko 
tańszy sposób na nowe 
inwestycje, ale również 
budowanie marki kraju.

podwykonawców, a także konkurencji. Dodatkowo rozwój branży w danym  
regionie daje szanse na kooperację, również z podmiotami do tej pory  
niezwiązanymi z inwestorem.

– inwestor znający już środowisko lokalne jest bardziej otwarty na dalszą 
współpracę z firmami z regionu, to oznacza często tworzenie się wokół  
reinwestującego przedsiębiorcy zaczynów klastra – uzupełnia iwona  
chojnowska-Haponik, dyrektor Departamentu inwestycji Zagranicznych  
w polskiej Agencji informacji i inwestycji Zagranicznych (pAiiiZ).

ponadto, zazwyczaj kolejne reinwestycje wiążą się z lokowaniem w danym  
kraju coraz bardziej zaawansowanych produktów i usług. początkowo  
firmy rozpoczynają w polsce proste inwestycje produkcyjne, aby następnie  
utworzyć centra badawczo-rozwojowe lub centra outsourcingu. Reinwe-
stycje to także dodatkowa promocja i potwierdzenie atrakcyjności miasta, 
regionu, czy kraju.  

– Reinwestycje dają efekt wizerunkowy – bezdyskusyjne potwierdzenie 
atrakcyjności danego kraju, czy regionu jako dobrej lokalizacji inwestycji 
oraz efekt promocyjny – dobre doświadczenia zadowolonego inwestora 
są cenniejsze niż jakakolwiek kosztowna kampania promocyjna – mówi 
iwona chojnowska-Haponik.

Korzyści z reiwnestycji wydają się bezsporne, stąd otoczenie inwestorów 
opieką poinwestycyjną ma kluczowe znaczenie.

Opieka poinwestycyjna, czyli kto, gdzie i jak

Opieka poinwestycyjna oznacza różnorodne działania ze strony instytu-
cji wspierających inwestorów od momentu podjęcia przez przedsiębiorcę 
decyzji inwestycyjnej poprzez okres realizacji projektu oraz dalsze funk-
cjonowanie w polsce, w tym przeprowadzenie reinwestycji. W polsce po-
wstał cały system opieki nad inwestorami. Duże znaczenie odgrywa w nim  
polska Agencja informacji i inwestycji Zagranicznych (pAiiiZ), która zajmuje  
się również inwestorami już działającymi na terenie kraju...

czytaj cały artykuł na: 
www.terenyinwestycyjne.info
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OFERTA NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH 
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH 

www.anr.gov.pl
Potencjał nieruchomości inwestycyjnych ANR
W ofercie Agencji Nieruchomości Rolnych obok gruntów rolnych znajduje się 
największy i najbardziej zróżnicowany pakiet nieruchomości inwestycyjnych 
w Polsce. Potencjał terenów inwestycyjnych (nierolnych) stanowi kilkadziesiąt 
tysięcy ha gruntów położonych na terenie całego kraju, przeznaczonych  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na różnorodne cele inwesty-
cyjne.  Największy wolumen terenów inwestycyjnych występuje w wojewódz-
twach: dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, warmińsko-
mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W zasobach Agencji 
znajduje się jeszcze ok. 40 tys. ha nieruchomości inwestycyjnych (ponad 5,6 
tys. działek). 

Są to tereny o dużej powierzchni, dobrze skomunikowane, na których mogą 
powstać inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, 
centra biznesowe, handlowe, logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne 
budownictwo mieszkaniowe, a także atrakcyjne obiekty sportowo – rekrea-
cyjne.

Największym atutem  terenów inwestycyjnych ANR jest ich doskonała lokali-
zacja. Wiele gruntów położonych jest w granicach administracyjnych miast. 
Część z nich wchodzi w skład dynamicznie rozwijających się aglomeracji  
i ośrodków przemysłowych, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice. 

Działki inwestycyjne oferowane przez ANR położone są w bezpośrednim 
sąsiedztwie lub w bliskiej odległości od strategicznych węzłów komunika-
cyjnych i transportowych – istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk. 
Wiele gruntów inwestycyjnych ANR (ponad 1700 ha) wchodzi w skład Spec-

jalnych Stref Ekonomicznych (SSE), które zapewniają inwestorom preferen-
cyjne warunki prowadzenia działalności, takie jak ulgi podatkowe i zwolnienia.

Tryb sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w ANR
Podstawowym trybem sprzedaży państwowych nieruchomości inwestycyjnych 
jest przetarg nieograniczony. Przetargi organizowane są w 15 Oddziałach 
Terenowych ANR i Filiach. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne  
i prawne, które wpłaciły wadium i stawiły się we właściwym miejscu. Wszelkie 
informacje dotyczące ofert i przetargów w tym  harmonogramy i ogłoszenia 
można uzyskać na portalu internetowym ANR (www.anr.gov.pl) a także  
w siedzibie właściwego Oddziału Terenowego ANR i Filii oraz w miejscowości, 
gdzie znajduje się nieruchomość.

ANR oferuje sprzedaż  nieruchomości inwestycyjnych na raty
Istnieje możliwość nabycia nieruchomości inwestycyjnej od Agencji przy 
rozłożeniu płatności na raty. Ma to miejsce wyłącznie w kolejnym przetargu, 
jeżeli poprzedzający przetarg nie został rozstrzygnięty. W takim przypadku 
ANR może rozłożyć cenę sprzedaży na roczne raty. Wysokość pierwszej 
wpłaty nie może być niższa niż 50%, a okres spłaty całej należności nie dłuższy 
niż 5 lat. Pozostała do zapłaty kwota podlega oprocentowaniu, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r.  
w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu 
sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności.
 
Agencja Nieruchomości Rolnych
ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa
tel.: 22 452 54 00, fax 22 452 55 91

Przecław gm. Kołbaskowo 
woj. zachodniopomorskie

Nowy Dwór, 
miasto Legnica, woj. dolnośląskie
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Przeciętność nie przyciąga 
inwestorów
Od kilku lat polski klimat inwestycyjny jest oceniany na 3+. cieszy stabilność, ale aby przegonić  
konkurencję potrzebujemy przyśpieszenia.

Już po raz siódmy polska Agencja informacji i inwestycji Zagranicz-
nych (pAiiiZ) przeprowadziła badania wśród zagranicznych inwesto-
rów prosząc o ocenę klimatu inwestycyjnego w polsce oraz najważ-

niejszych czynników, które na nią wpływają. Ogólna ocena klimatu inwe-
stycyjnego wyniosła 3,4 (w pięciostopniowej skali). Oznacza to brak zmiany  
w stosunku do 2012 roku i nieznaczny spadek w porównaniu z rokiem 
2011 (ocena 3,6 ).

tak jak w poprzednich latach, klimat inwestycyjny lepiej jest oceniany 
przez firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników. przedsiębiorcy 
za najsilniejsze auty polski, jako miejsca prowadzenia inwestycji, uznają 
dostępność wykwalifikowanej kadry, materiałów i surowców, stabilność 
ekonomiczną i polityczną oraz bliskość rynku unijnego. te charakterystyczne  
dla polski czynniki zajmują wysoką pozycję niezmiennie od 2007 roku, kie-
dy rozpoczęto prowadzenie badania.

– Raport jest optymistyczny, ale pytanie brzmi, czy nie mógłby być  
bardziej optymistyczny. pokazuje problemy, z którymi od lat nie możemy 
sobie poradzić. Ważne jest, abyśmy po poprawie infrastruktury drogowej 
w latach 2016-2017, nie osiedli na laurach. Nie możemy  pozwolić sobie 
na inercję i musimy skupić się na poprawie czynników miękkich – mówi 
Ryszard petru, partner pwc.

Ludzie siłą polskiej atrakcyjności

inwestorzy najlepiej oceniają polskich pracowników. 62 proc. ankietowanych 
przedsiębiorców pozytywnie ocenia kulturę organizacyjną polskich pracow-
ników, 64 proc. docenia ich lojalność. szczególnie wysokie noty otrzymali  
polscy inżynierowie (68 proc. proc. pozytywnych odpowiedzi), kadra zarządza-
jąca (65 proc. pozytywnych odpowiedzi) oraz pracownicy z wykształceniem 
technicznym zawodowym (63 proc. pozytywnych odpowiedzi).

TERENY INWESTYCYJNE INFO
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– to jakość pracowników zdecydowała o uruchomieniu fabryki w polsce 
– mówi paweł Wideł, dyrektor ds. kontaktów z rządem, General Motors, 
nie ukrywając, że polski oddział walczył o inwestycję z Meksykiem. GM 
zainwestuje w tychach 250 mln euro w pierwszej fazie projektu budowy 
fabryki silników.

Niepokój inwestorów budzi jednak brak kadry liniowej, dlatego jedynie  
7 proc. oceniło dostępność kadry jako bardzo dobrą, a 9 proc. jako złą i bardzo 
złą. przedstawiciele instytucji obsługujących firmy zagraniczne przyznają,  
że trzeba popracować nad szkoleniem kadry technicznej oraz postawić na 
rozwój szkół zawodowych.

polscy pracownicy stają się również coraz drożsi, co zmniejszyło pozytywne  
postrzeganie kadry w polsce. Jedynie 3 proc. inwestorów oceniło koszty  
pracy jako bardzo dobre, a 35 proc. jako dobre. Jako złe i bardzo złe  
postrzega koszty pracy 12 proc. inwestorów. to trend, który będzie się  
nasilał w związku z wyrównywaniem się poziomu polskich pensji do śred-
niej unijnej. eksperci przyznają, że polska musi przestać być postrzegana 
jako źródło taniej siły roboczej, ponieważ nie jesteśmy w stanie konkuro-
wać z krajami takimi jak Rumunia czy Bułgaria.

Firmy są  zadowolone z wielkości rynku unijnego oraz położenia geograficz-
nego naszego kraju, które pozwala na dotarcie zarówno do rynków unijnych, 
jak i wschodnich. Jak co roku inwestorzy pozytywnie postrzegają  również 
stabilność polityczną oraz ekonomiczną polski.

–  Dominującą cechą polskiej gospodarki jest stabilność w trudnych dla 
europy czasach – podkreśla sławomir Majman, prezes pAiiiZ.

Przepis i finansowanie naszymi słabościami

Za najsłabsze strony polski jako miejsca do lokowania projektów inwesty-
cyjnych inwestorzy uznają przepisy prawne, przede wszystkim w zakresie 
podatków i zamówień publicznych, efektywność działania sądownictwa 
gospodarczego oraz obciążenia fiskalne (przede wszystkim ZUs). Głów-
nym problemem nie są jednak same przepisy, ale duża dowolność w spo-
sobie wcielaniach ich w życie.

– Brakuje spójności w sposobie interpretacji przepisów. często administracja  
samorządowa wykazuje się „kreatywnością” i te same przepisy dotyczące  
np. pozwolenia na pracę dla cudzoziemców, są różnie interpretowane  
w zależności od województwa – przyznaje Barbara Kaśnikowska, prezes 
zarządu Wałbrzyskiej sse „invest park”.

inwestorzy nie są również zadowoleni z systemu pomocy publicznej dla  
inwestorów. Najsłabiej oceniona została pomoc ze środków rządowych,  
relatywnie lepiej oceniana jest pomoc ze środków europejskich. 41 proc. 
firm dobrze lub bardzo dobrze ocenia zwolnienia podatkowe (czyli m.in. 
specjalne strefy ekonomiczne, których działalność przedłużono do 2026 r.). 
Natomiast aż 30 proc. ocenia źle lub bardzo źle granty rządowe. to niepo-
kojący sygnał, ponieważ konkurencja nie śpi.

– W stanach Zjednoczonych panuje silna rywalizacja nawet pomiędzy  
poszczególnymi stanami, zaś gubernatorzy zapraszają szefów największych 
koncernów na mecze i starają się ich przekonać do nowych lokalizacji.  

Jeśli taka sytuacja zachodzi na tak rozwiniętym rynku jak amerykański,  
polska musi bardziej się starać, aby być atrakcyjną dla inwestorów  
– uważa Dorota Dabrowski, dyrektor Amcham poland, organizacji  
reprezentującej amerykańskich inwestorów.

Agencja współpracuje dobrze z inwestorami, ale nie z samorządami

Dla wielu inwestorów pierwszym kontaktem przy analizowaniu potencjału 
lokalizacji inwestycji w polsce jest polska Agencja informacji i inwestycji 
Zagranicznych. Dlatego pAiiiZ sprawdziła, poprzez firmę Biostat, czy spełnia  
oczekiwania nowych i już działających inwestorów.

W 2013 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosła liczba inwestorów  
bardzo pozytywnie wypowiadających się o usługach pAiiiZ. Agencja postrze-
gana jest jako odpowiedzialny i profesjonalny partner biznesowy - tak uważa  
91,2 proc. ankietowanych.

– Agencja jest we właściwym miejscu, wspiera nas tak jak powinna  
– mówi Marek Kapuściński, prezes zarządu procter & Gamble polska.

inwestorzy są również zadowoleni, ponieważ pAiiiZ coraz lepiej dostrzega  
również korzyści płynące z reinwestycji i wspiera już działające firmy przy  
kolejnych projektach. Niemal wszyscy inwestorzy (97 proc.) są również zdania,  
że pAiiiZ jest godną polecenia wszystkim inwestorom, którzy są zaintere-
sowani podjęciem projektu inwestycyjnego na terenie polski. Nieco słab-
szą stroną współpracy z Agencją okazało się pośrednictwo w kontaktach 
pomiędzy inwestorami, a lokalnymi władzami.

– pAiiiZ została słabo oceniona pod względem pozyskiwania lokal-
nych partnerów biznesowych oraz kontaktu z lokalnymi władzami. także  
organizacja wizyt lokalnych nie spełnia w pełni oczekiwań inwestorów  
– podsumowuje Jakbu Galeja, analityk firmy Biostat.

Inteligentny rozwój odpowiedzią na wyzwania

eksperci podkreślają, że polska musi zacząć rozwijać się jeszcze szybciej.  
O inwestycje walczymy bowiem nie tylko z najbliższymi sąsiadami,  
ale również z globalnymi rywalami. ponieważ coraz częściej nie możemy  
konkurować pod względem kosztów, warto inwestować w innowacje  
i rozwój.

takim działaniom będzie sprzyjać również finansowanie z funduszy  
unijnych na lata 2014-2020, w szczególności w ramach pO inteligent-
ny Rozwój. także firmy chętniej tworzą w polsce specjalistyczne centra  
badawczo-rozwojowe. Według wyników badania przeprowadzonego dla 
pAiiiZ aktualnie 38 proc. ankietowanych firm prowadzi taką działalność,  
a 12 proc. planuje ją rozpocząć. Dzięki temu łącznie 50 proc. ankietowa-
nych firm może mieć własne centra B+R.

– Klimat inwestycyjny pozwala inwestorom dobrze czuć się w polsce,  
ale jeśli nie będziemy rozwijać się szybciej, niż inni, to za 15-20 lat możemy  
znaleźć się w stanie zagrożenia, kiedy firmy będą przenosić się z produkcją  
dalej na Wschód, na Ukrainę i do Rosji, gdzie będzie taniej – uważa  
paweł Wideł.
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W 2006 r. WEPA nabyła fabrykę w Piechowicach. Czemu  
zdecydowali się Państwo na tę konkretną inwestycję?

Fabryka WepA w piechowicach ( w pobliżu Jeleniej Góry) zatrudnia  
ponad 340 pracowników. produkowane są tam takie produkty codziennego  
użytku jak papier toaletowy, czy ręczniki papierowe. Zdecydowaliśmy się 
na zakup fabryki w momencie, kiedy wymagała prywatyzacji. W 2006 r.  
WepA posiadała dwie fabryki w północnej Nadrenii-Westfalii (Niemcy) 
jak również jedną w Moguncji, ale żadna z nich nie była zdolna zapewnić  
dostaw do polski z uwagi na wysokie koszty logistyczne. Dlatego prze-
jęcie polskiej fabryki było znaczące dla firmy. Od 2006 r. kontynuujemy  
inwestycje w modernizację i rozbudowę tego zakładu. Obecnie WepA  
piechowice jest nowoczesną fabryką i zaopatruje handel detaliczny, jak rów-
nież sektor Away-From-Home, dostarczający produkty do stref sanitarnych  
i do czyszczenia, różnej jakości.

Niedawno WEPA otrzymała kolejne zezwolenie na inwestycję  
na terenie Kamiennogórskiej SSE. Co powstanie w ramach tej  
inwestycji?

Od 2006 r. zainwestowaliśmy w park maszynowy oraz zbudowaliśmy nowe 
obiekty, aby wzmocnić naszą konkurencyjność. W grudniu 2013 r. zainau-
gurowaliśmy działalność nowego magazynu. podobnie jak w innych loka-
lizacjach WepA, w piechowicach kontynuujemy rozwój fabryki, aby zaspo-
koić potrzeby polskich konsumentów.

projekt rozbudowy, na który otrzymaliśmy zezwolenie w grudniu, jest na 
razie jeszcze nie skonkretyzowany. pozwoli jednak na stworzenie nowych 
miejsc pracy w okolicy Jeleniej Góry i wzmocni pozycję gospodarczą.

Jaki wpływ na decyzję firmy WEPA o nowej inwestycji  
w Piechowicach miało wydłużenie terminu funkcjonowania  
Specjalnych Stref Ekonomicznych do 2026 r.?

Dobra współpraca z polskim władzami jest dla nas bardzo ważna. Wszystkie 
niezbędne decyzje odnośnie rozbudowy zakładu są podejmowane szybko, 
zaś pozwolenia sprawnie uzyskiwane. Długoterminowe plany i wiarygodne 
warunki są kluczowe w naszym kapitałochłonnych przemyśle. technologia 
do produkcji papieru higienicznego jest warta wiele milionów. Dlatego jest 
dla nas niezmiernie ważne, abyśmy podejmując decyzje i wprowadzając  
je w życie mogli polegać na wiarygodnej podstawie.

Jak lokalne władze wspierają firmę w okresie poinwestycyjnym?

przedstawiciele lokalnych władz są wiarygodnym kontaktem we wszystkich  
kwestiach związanych z regulacjami oraz kwestiami prawnymi. Zawsze 
udaje nam się wypracować wspólne stanowisko.

WEPA działa w wielu europejskich państwach. Jakie zalety  
i wady inwestowania w Polsce dostrzegają Państwo?

podobnie jak inne państwa europy Wschodniej, także polska jest rosną-
cym rynkiem dla papieru higienicznego. Z powodu rosnącego zapotrzebo-
wania ze strony konsumentów oraz wzrastającego poziomu świadomości 
dotyczącego higieny, roczny wzrost wynosi ponad 5 proc. i chcemy brać  
w tym udział. Dodatkowo, duże sieci handlowe wchodzą na rynek wschod-
nioeuropejski, a my możemy i chcemy za nim podążać, aby zapewnić  
im wsparcie w rozwoju rynku.

Czy WEPA ma plany dalszego rozwoju w Polsce?

Obecnie nie mamy takich planów...

czytaj cały artykuł na: 
www.terenyinwestycyjne.info

Udaje nam się 
wypracować  
wspólne stanowisko 
z samorządem
Rozmowa z Januszem Brylińskim,  
dyrektorem fabryki WepA w piechowicach.
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Janusz Bryliński
dyrektor fabryki WepA w piechowicach



BYDGOSZCZ

www.bydgoszcz.pl
www.fb.com/bydgoszczpl
www.zainwestuj.bydgoszcz.pl

Ósme pod względem 
wielkości miasto w Polsce, 
największe w Województwie 
Kujawsko – Pomorskim  
(ponad 360 tys. mieszkańców)

Ponad milionowa populacja 
w promieniu 50 km

Młode społeczeństwo, 
średnia wieku – 36 lat

Ulokowane w północno – 
centralnej części kraju,  
na przecięciu ważnych dróg 
krajowych i kolejowych, 
łączących Warszawę, Poznań 
i Trójmiasto

Międzynarodowy port  
lotniczy

Regionalne Centrum 
Innowacyjności

Silne, regionalne centrum 
gospodarcze, zwłaszcza 
w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych, telekomunikacji 
oraz w branży BPO / ITO
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Adgar działa głównie na rozwiniętych rynkach, takich jak Izrael,  
Kanada, czy Belgia. Co spowodowało, że zdecydowali się  
Państwo na Polskę?

po pierwsze, izrael nie jest takim dużym rynkiem. W rzeczywistości jest  
o wiele mniejszy, niż rynek polski. Kanada jest dla nas głównym rynkiem, 
ale zaczęliśmy tam działać, gdy byliśmy już obecni w polsce i te działania 
były związane z polską. przyszliśmy do polski, ponieważ szukaliśmy rynków 
wschodzących. Jednocześnie była dla nas ważna stabilizacja polityczna.  
Z tego powodu nie zdecydowaliśmy się na inne rynki w regionie, chociaż  
je sprawdzaliśmy. Zdecydowaliśmy się na polskę z uwagi na stabilność 
oraz niesamowity wzrost gospodarczy.

Jaka jest strategia firmy Adgar? Czy preferują Państwo budowa-
nie biurowców od podstaw, czy nabywanie gotowych budynków?

Robimy obydwie rzeczy. to zależy od czasu, lokalizacji, rodzaju budynku. 
Kupujemy w pełni wynajęte budynki np. w polsce , czy Kanadzie. czasami  
decydujemy się na ryzyko i sami budujemy, jak w Kanadzie, czy w przypadku  
naszego biurowca w polsce – Adgar plaza. Jeżeli zapyta mnie pani, czy 
wolę budować od podstaw, czy przeprowadzać renowację, odpowiem,  
że to drugie. Budowa zabiera wiele czasu, a my nie jesteśmy generalnym 
wykonawcą. W ten sposób budynek więcej kosztuje i potrzeba więcej  
czasu, aby go wypromować. czasami od momentu kupna ziemi do pełne-
go wynajmu  może minąć 10 lat. A trudno powiedzieć, co będzie za 10 lat. 
Moim naturalnym odruchem jest kupno już istniejących budynków, któ-
re nie będą wymagały zmian przez 5-10 lat. Wciąż, remont trwa tylko od  
1 do 2 lat, od początku do końca.

W jaki sposób wybierają Państwo budynki do nabycia?

po pierwsze, nie kupujemy zbyt małych budynków. Zazwyczaj kupujemy  
obiekty o powierzchni powyżej 10 tys. mkw. po drugie, powinny być  
w cetrum miasta lub w dzielnicy biznesowej. Klasa budynku jest mniej waż-
na. Każdy budynek ma swoje wady i zalety. My szukamy potencjału budynku,  
więc nie ma znaczenia, czy to klasa A czy B. Kiedyś sprawdzaliśmy  
w polsce biurowiec. to był budynek klasy D – oczywiście taka klasa nie  
istnieje. Myśleliśmy o zatrzymaniu go na 10 lat, a następnie zburzeniu. 
Ostatecznie jednak zdecydowaliśmy, że to nie dla nas. Jednak klasa  
budynku jest dla nas najmniej ważna.

Wspomniał Pan o burzeniu budynków. Czy to też część strategii  
Adgar – kupić budynek w dobrej lokalizacji i zburzyć go, aby  
zbudować coś lepszego?

Jeśli zobaczymy taką możliwość – to nie widzę problemu. Ale tego typu 
budynki są na rynku cały czas. Rynek nieruchomości w Warszawie jest  
relatywnie niewielki, więc znamy większość budynków, zaś doradcy i de-
weloperzy przedstawiają nam różne możliwości. Jeśli taka transakcja  
będzie na stole, to na pewno ją przeanalizujemy.

Oddział Adgara w Polsce otrzymał z centrali w Izraelu środki  
na rozwój na terenie kraju. Jakie mają Państwo plany? Czy  
Adgar skupi się na Warszawie, czy rozważają Państwo również 
rynki regionalne?

pójdę do innych miast tylko w przypadku, jeśli będę miał pewność, że nie ma 
dobrych okazji w Warszawie. Na razie jest ich więcej, niż możemy udźwignąć.   
sprawdzamy rynki w Krakowie, czy Wrocławiu, tak jak wspomniałem,  
w dzielnicach biznesowych i centrach miast. Na tym głównie polega nasz 
interes. czekamy na okazję i moment, w którym nasz oddział będzie już 
bardziej rozwinięty.

Do tej pory Adgar działał głównie na warszawskim Mokoto-
wie. Niedawno kupili Państwo biurowiec Adgar West Park (daw-
niej Ochota Office Park) w Al. Jerozolimskich. Czy myślą Państwo 
o rozwoju bliżej centrum, np. na szybko rozwijającej się Woli?

Wola ma duży potencjał, ale Mokotów również. Mokotów rozrósł się nie-
mal do rozmiarów centrum miasta, więc firmy tutaj się sprowadzają, aby 
być bliżej partnerów biznesowych. Mokotów wciąż ma potencjał.  Ludzie 
myślą, że ta dzielnica już jest olbrzymia, ale myślę, że będzie się jeszcze 
rozwijać. Ochota również przynosi wiele możliwości, dzięki swojej bliskości  
do centrum oraz transportowi publicznemu.

A co sądzi Pan o centrum miasta?

Jeszcze tam nie jesteśmy, ponieważ nasza konkurencja, fundusze inwe-
stycyjne, może taniej zebrać pieniądze na zakup w tej lokalizacji, która jest 
dosyć droga. Ale jeśli znajdziemy budynek bez najemców, do renowacji  

Inwestycje w Polsce bez narzekania
Rozmowa z eyalem Litwinem, prezesem Adgar investment&Development w polsce.
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i taki, który nie budzi zainteresowania funduszy, to chętnie go sprawdzimy.  
Oczywiście, nie uda nam się na jutro zebrać miliarda dolarów na zakup, 
ale możemy go sprawdzić.

Wspomniał Pan kilkukrotnie o renowacji. Jaki jest wkład  
Adgara w przekształcanie budynków w wartościowe aktywa?

W takim budynkach nie widzimy problemu, ale potencjał. Ważne jest to,  
że rozmawiamy z najemcami. Oni wiedzą, że za 5 lat nadal będą rozmawiać 
w Adgarze z tymi samymi ludźmi. Nie zamierzamy zrobić szybkich pienię-
dzy i odejść. poza tym wprowadzamy do budynków dodatkowe usługi. Na 
Mokotowie, gdzie mamy kompleks biurowy Adgar Business center oraz 
Konstruktorską, można znaleźć przedszkole, powierzchnię konferencyjną, 
centrum sportowo rekreacyjne, basen, czy data center. takie same plany 
mamy wobec Adgar park West. to również powód, dla którego nie lubię 
mniejszych budynków. Na 5 tys. mkw. trudno umieścić chociażby zwykły 
sklep spożywczy. Naszym wkładem jest doświadczenie i długoletnia wizja 
oraz dodatkowe usługi w budynku.

Czy te dodatkowe usługi przekładają się na wyższe ceny najmu?

W Adgar plaza oferujemy ceną rynkową z dodatkowym, lepszym pakietem. 
W Adgar West park możemy zaoferować jeszcze ciekawsze opcje, ponieważ  
kupiliśmy budynek w korzystnej cenie i wraz z tym co planujemy zainwesto-
wać, nadal możemy zaoferować 12,5 euro za mkw. powierzchni. Wystarczy  
popytać, cena rynkowa w okolicznych budynkach wynosi ok. 15 euro za m. 
kw. Więc dajemy lepsze ceny z lepszym pakietem.

Czy to się Państwu opłaca?

Wystarczy sprawdzić nasze księgi, żeby zobaczyć, że przynosimy zysk. Głównie  
bierze się to z faktu, że celujemy w długoterminowy najem. podam je-
den przykład. Jeśli co 5 lat muszę odnawiać umowy najmu, ponieważ nie  
jestem w stanie utrzymać najemców, to będę zmuszony wydać dużo środ-
ków na znalezienie nowych najemców. te koszty to ponad 300 euro za  
m. kw.  plus koszty wolnej przestrzeni plus koszty marketingu. Więc pod 
koniec dnia, to nie ważne czy otrzymamy euro więcej lub mniej za czynsz, 
ale ważny jest perfekcyjny najemca oraz dobry mix najemców. Oferujemy 
również powierzchnię konferencyjną, data center oraz usługi sprzątające, 
co daje nam dodatkowy zysk.

Długoletni i lojalni najemcy są marzeniem funduszy inwesty-
cyjnych. Czy otrzymują Państwo wiele ofert sprzedaży Waszych 
nieruchomości i czy planują Państwo je sprzedać?

po pierwsze, nie jesteśmy aż tak zakochani w naszych budynkach. Więc 
jeżeli otrzymamy ofertę, której nie możemy powiedzieć nie, to sprzedamy. 
Ale mamy inny punkt widzenia, niż fundusze inwestycyjne, co do ceny.  
W większości przypadków cena, którą oferują fundusze, 
to nie jest cena, której oczekujemy, ale oczywiście 
sprzedajemy budynki... 

czytaj cały wywiad na: 
www.terenyinwestycyjne.info
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Pod jakie inwestycje komercyjne 
będą najchętniej kupowane grunty  
w 2014 roku?

W porównaniu z latami 2009 - 2012, w 2013 r. obserwowaliśmy 
wyraźne ożywienie na rynku gruntów inwestycyjnych w polsce  
i wzrost aktywności deweloperów, którzy w minionym roku przeszli 
od prowadzenia rozmów i negocjacji do faktycznej realizacji  
transakcji kupna i sprzedaży. trend ten utrzyma się również w 2014 r.  
Z naszych szacunków wynika, że inwestorzy w ciągu najbliższych 
12-18 miesięcy mogą wydać nawet do 1,5 mld zł na działki pod  
zabudowę biurową, handlową czy mieszkaniową.

Warto zauważyć, że rozwój rynku gruntów inwestycyjnych w 2014 
będzie generowany w największej mierze przez coraz mocniejszy  
popyt na grunty mieszkaniowe, przy stabilnym zainteresowaniu 
działkami przeznaczonymi pod zabudowę biurową i handlową.  
przewidujemy, że w analizowanym okresie wzrośnie zainteresowanie  
deweloperów mniej atrakcyjnymi działkami inwestycyjnymi,  
pozwalającymi na wzniesienie budynków mieszkaniowych niższej 
klasy, w których lokale będą mogły zostać zakupione  
z wykorzystaniem dofinansowania w ramach programu rządowego 
Mieszkanie dla Młodych. popyt na grunty mieszkaniowe może  
również wpłynąć na wzrost cen działek, który jednak nie powinien 
przekroczyć 5-10 proc.

Daniel Puchalski
dyrektor Działu Obsługi Gruntów inwestycyjnych JLL
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Koszary łapią drugi oddech
Kiedyś stanowiły najważniejsze punkty obrony kraju, teraz goszczą pracowników biur,  
klientów galerii handlowych, czy mieszkańców nowoczesnych loftów. tak wygląda drugie życie 
zrewitalizowanych obiektów powojskowych.

Transformacja ustrojowa mocno dotknęła polskie wojsko. W związku 
ze zmianą podejścia do armii, wiele z dotychczas wykorzystywanych 
nieruchomości okazało się zbędne lub nierentowne. stąd powołanie 

w 1996 roku Agencji Mienia Wojskowego (AMW), która zajęła się sprze-
dażą nieruchomości powojskowych.

– Na początku naszej działalności, w połowie lat 90-tych, inwestorzy  
szukali doraźnego wykorzystania nieruchomości np. na magazyny. potem 
zauważyliśmy, że to podejście się zmienia – inwestorom zaczęło zależeć  
na ciekawych projektach i łączyli pasję do zabytków z pasją do biznesu  
– mówi Zbigniew prokopczyk, dyrektor ds. gospodarki  nieruchomościami 
i marketingu w Agencji Mienia Wojskowego.

Zagospodarowanie terenów powojskowych na użytek komercyjny to trend 
już od dawna popularny w europie Zachodniej. przykładem tego typu  
projektów może być przekształcenie dawnej siedziby marynarki królewskiej 
Royal William Yard w plymouth na powierzchnię biurową i przestrzenie 
publiczne z kawiarniami i restauracjami. teraz ten model biznesowy coraz 
częściej wykorzystywany jest również w polsce.

Pomysł na koszary

Deweloperów do zabytków militarnych przyciąga interesujące położenie 
oraz możliwość wykorzystania zabytkowych budynków. przykładem na uda-
ne połączenie historii z funkcjami komercyjnymi może być zrealizowany  
przez firmę Konkret s.A. projekt city park poznań w stolicy Wielkopolski,  
u zbiegu ulic Ułańskiej, Wyspiańskiego i Wojskowej. Na miejscu daw-
nych koszar ułanów powstał kompleks z apartamentami, hotelem city park  
Residence oraz powierzchniami handlowymi.

– Dzięki  rewitalizacji zakupionych przez nas zabytkowych koszar  
w poznaniu zdobyliśmy duże doświadczenie. Na tym terenie powstał kom-
pleks mieszkalno-biznesowy city park, który jest dziś dla poznaniaków  
niezwykle modnym i popularnym miejscem – mówi piotr Ratajczyk, dyrek-
tor ds. rozwoju biznesu w spółce Konkret s.A.

tereny poznańskich koszar przyciągnęły kolejnych inwestorów. Wiosną  
2013 roku ruszyła budowa kompleksu konferencyjno-biurowego Ubiq  
Business park. UBiQ Business park będzie usytuowane pomiędzy ulicami 
Grunwaldzką, Wojskową i Ułańską, na terenie dawnej jednostki koszarowej, 
mieszczącej w okresie międzywojennym m.in. XV pułk ułanów poznańskich.  
Zaprojektowany przez pracownię cDF Architekci kompleks trzech budyn-
ków będzie miał powierzchnię 5811 mkw., na których znajdą się m.in. biura,  
restauracja, pawilon wielofunkcyjny, lokale usługowe, parking podziemny.

podobny pomysł na zagospodarowanie terenu dawnych garnizonów  
w Gdańsku Wrzeszczu miała firma Hossa. powstała w XiX wieku siedziba 
czarnych Huzarów zapełniła się apartamentami, powierzchniami handlowymi  
i usługowymi oraz biurami. Wojsko stacjonowało tam do lat 90-tych, zaś 
w 2006 r. teren został zakupiony przez firmę Hossa od AMW i w kolej-
nych latach sukcesywnie dokupywała kolejne działki, ostatnią na początku  
2013 roku za ponad 14 mln zł. Obecnie firma jest właścicielem prawie  
całego terenu. część biurowa - Garnizon.biz  usytuowana przy Alei Grun-
waldzkiej i ul. szymanowskiego. Na terenie parku biurowego znajduje  
się aktualnie 6 budynków: 4 budynki biurowe klasy B+, o łącznej powierzchni  
użytkowej ponad 9 tys. mkw. oraz budynki biurowe Omega i Gamma  
klasy A z 9,6 tys. mkw. powierzchni biurowej. Docelowo ma tu powstać  
największy kompleks biurowy w trójmieście o powierzchni 150 tys. mkw.

Nowy koncept Twierdzy Modlin

Rzadko kiedy rewitalizacja zabytków powojskowych budzi tak żywe zain-
teresowanie jak w przypadku twierdzy w Modlinie. Decyduje o tym ogrom 
obiektu, jak również nietypowy projekt smart city, którego ambicją jest 
wyjść poza czysto komercyjne ramy funkcjonowania.

– Kiedy mówiłem, że znajdziemy inwestora z wizją, to nikt mi nie wierzył. 
Ale się udało – komentuje Zbigniew prokopczyk.

Grupa Konkret, która kupiła zabytkową twierdzę, planuje wdrożyć na tere-
nie twierdzy Modlin koncepcję smart city – nowoczesnego i funkcjonalne-
go miasta. Będzie ono zaprojektowane w oparciu model „work, live, edu-
cate and play”, który zakłada zastosowanie wysokich technologii w celu 
wykorzystania kapitału społecznego mieszkańców oraz ochrony historycz-
nej zabudowy i środowiska naturalnego. Na miejscu twierdzy z XiX wie-
ku powstanie przestrzeń kulturalna, mieszkania, niewielkie powierzchnie 

Ubiq Business Park
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biurowe oraz hotel.  przedstawiciele spółki nie ukrywają, że projekt jest 
dla nich wyzwaniem.

– W poznaniu mamy do czynienia z czystym układem koszarowym,  
a w Modlinie jest fortyfikacja obronna i obiekt koszarowy z nią zintegro-
wany. to zupełnie inna logika budowy. przejście z układu koszarowego na 
układ mieszkalny czy biurowy jest stosunkowo proste. W Modlinie mamy 
do czynienia ze stanowiskami bojowymi, wałami ziemnymi czy umocnie-
niami, których nie da się wprost zmienić na powierzchnie komercyjne. Na-
szym celem jest unikalne połączenie tkanki historycznej z nowoczesnością, 
jednocześnie wykorzystując potencjał twierdzy w dziedzinie turystyki i re-
kreacji. projekt jest zatem zupełnie inny. Jesteśmy tego świadomi i trak-
tujemy to jako wyzwanie – wyjaśnia piotr Ratajczyk.

całość projektu może kosztować nawet miliard złotych. pierwsze obiekty 
powinny być gotowe już w przyszłym roku, natomiast cały kompleks zosta-
nie przygotowany w perspektywie kolejnych 6-10 lat.

Jak poruszyć machinę wojenną

Nie zawsze wystarczy oryginalny pomysł i zapał, żeby można było rozpo-
cząć nowy projekt. Na przeszkodzie stoją często utrudnienia administra-

cyjne, trudności w uzyskaniu konsensusu pomiędzy inwestorem a konser-
watorem zabytków, czy wysokie koszty projektu.

– coraz więcej obiektów przestaje pełnić funkcje militarne. problemem jest 
brak planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku obiektów 
wojskowych mamy „białe plamy” wyłączone z planowania przestrzennego. 
trzeba wymyślić sposób na połączenie tych obiektów z pozostałą tkanką 
miejską, bez szkody dla wartości zabytkowej tych obiektów – uważa Rafał 
Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Utrudnienia w sprzedaży obiektów wynikają również z trudno dostępnej 
dokumentacji dotyczącej obiektów, która mogłaby pomóc w przygotowaniu  
przyszłych projektów. Wynika to m.in. z tego, że wiele budowli pocho-
dzi jeszcze z XiX wieku i nie zachowały się archiwalia dotyczące obiek-
tów. co zatem jest potrzebne, aby często problematyczne obiekty miały  
szansę na drugie życie?

– po pierwsze, wojsko musi je „uwolnić”. po drugie, trzeba znaleźć  
świadomego nabywcę. pozostałe czynniki to chęć współpracy ze stro-
ny służb konserwatorskich oraz władz lokalnych. Bez współdziałania tych  
czynników, będzie następować dekapitalizacja – uważa Zbigniew  
prokopczyk.

City Park Poznań
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Carrefour zapowiedział kontynuację trwającego już procesu 
modernizacji obiektów handlowych. Na czym będzie on polegał i 
ile obiektów zostanie odnowionych?
 
proces modernizacji posiadanych przez carrefour polska obiektów będzie 
w znaczącym stopniu obejmował działania mające na celu podwyższenie 
standardów funkcjonowania obiektu, jak również wsparty będzie działa-
niami rekomercjalizacyjnymi, których celem jest poszerzaniem oferty han-
dlowej i pozyskanie w ten sposób nowych klientów. W bieżącym roku  
planowanych jest kilka projektów deweloperskich. Do najważniejszych  
należy budowa retail parku w sochaczewie oraz modernizacja i rozbudo-
wa cH Morena w Gdańsku.
 

Eksperci mówią o nadchodzącej dominacji centrów handlowych 
trzeciej generacji, a Państwo ogłaszają wzmocnienie powierzchni  
handlowych drugiej generacji. Co przemawia za taką strategią?
 
centra handlowe drugiej generacji to odpowiedź na bieżące potrzeby i ocze-
kiwania konsumentów, którzy coraz częściej doceniają komfort codzien-
nych zakupów, w obiektach położonych niedaleko ich miejsca zamieszka-
nia. przewagą centrów handlowych carrefour jest przede wszystkich ich 
optymalna lokalizacja, starannie dobrana oferta handlowa uwzględniają-
ca asortyment odzieżowy, spożywczy, jak również drobnych usług, a także 
przyjazna architektura, która umożliwia klientom w łatwy i szybki sposób 
dokonanie zakupów. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza dla rodzin z mały-
mi dziećmi i oraz dla osób w dojrzałym wieku. Wiodącą rolę  w tego typach 
odgrywa również  hipermarket, którego szeroka oferta handlowa, sprofilo-
wana pod potrzeby lokalnych konsumentów, jest niejednokrotnie magnesem 
przyciągającym klientów do całego obiektu. carrefour zarządzając obecnie 
ponad 200 000 m kw. GLA na bieżąco monitoruje  efektywność swoich nie-
ruchomości i na jej podstawie podejmuje konkretne decyzje inwestycyjne.  
Warto podkreślić, że centra handlowe carrefour jako jedne z nielicznych 
zanotowały wzrost wskaźnika odwiedzalności w porównaniu rok do roku, 
w sytuacji kiedy ogólny wskaźnik dla centrów handlowych w polsce otrzy-
mał ujemną notę. to jednoznacznie wskazuje, że centra handlowe drugiej 
generacji mają nadal mocną pozycje na rynku handlowym, stąd powinny 
być nadal rozwijane i repozyjonowane.
 

W tym roku Carrefour Polska otworzy kolejny park handlowy  
– Sonata Park w Sochaczewie. Co zdecydowało o budowie nowe-
go obiektu właśnie w tym mieście?
 
sektor retail parków zaczyna w polsce nabierać coraz większego znaczenia.  
Według analityków c&W szacuje się, że do końca 2015 roku powstanie ok. 

100 000 m kw. tego typu powierzchni zlokalizowanej w mniejszych ośrod-
kach miejskich. to idealne rozwiązanie dla mieszkańców małych i średnich 
miejscowości, którzy przyzwyczajeni są do robienia zakupów w niedalekiej 
odległości od domu i którzy niejednokrotnie nie mają możliwości, by wybrać 
się do większego ośrodka. Anallizując zarówno potencjał samego miasta 
sochaczew, jak również strategie ekspansji głównych marek odzieżowych, 
carrefour podjął decyzję o budowie parku handlowego sonata park. cechą 
charakterystyczną tego projektu jest bardzo dobra lokalizacja oraz ciekawy 
tenant – mix obejmujący wiodące marki odzieżowe, wśród których znajdu-
ją się brandy nieobecne do tej pory w sochaczewie.
 

Czy planują Państwo w tym roku rozpocząć budowę kolejnych 
obiektów handlowych i jeśli tak to w jakich lokalizacjach?
 
W bieżącym roku carrefour planuje również rozpoczęcie pierwszego  
etapu modernizacji cH Morena oraz modernizacje cH carrefour w Olsztynie.
 

W swoim portfolio posiadają Państwo różnego typu obiekty (hi-
permarkety, centra handlowe, obiekty we franczyzie). Które z nich 
mają szansę najlepiej rozwijać się w przeciągu najbliższego roku?
 
carrefour dostrzega potencjał  rozwojowy we wszystkich swoich forma-
tach handlowych. Wnikliwie analizuje rynek i jest otwarty na pojawiające 
się możliwości wynikające z bieżącej sytuacji handlowej w polsce. W ze-
szłym roku firma zakupiła 10 supermarketów RAst, a także dalej rozwijała  
swój koncept franczyzowy. Obecnie w ramach sieci carrefour działa już  
w polsce ponad 400 sklepów franczyzowych, w tym 100 w samej stolicy. 
W roku bieżącym spółką będzie chciała utrzymać dotychczasową dynamikę  
związaną z rozwojem tego konceptu.
 

Jak wygląda bank ziemi Carrefoura i czy planują Państwo  
sprzedać część z tych terenów w 2014 roku?
 
carrefour polska posiada w swoim portfelu rezerwy terenowe, które podda-
wane są wnikliwej analizie, na podstawie której podejmowane są decyzje  
dotyczące ich dalszej eksploatacji.
 

W zeszłym roku Carrefour przejął sieć centrów handlowych we 
Francji. Czy istnieją podobne plany w Polsce?
 
Umowa dotycząca zakupu centrów handlowych z portfela Klepierre nie  
dotyczy rynku polskiego, aczkolwiek firma z uwagą przygląda się bieżącym  
wydarzeniom i tendencją na rynku handlowym, analizując wszelkie  
możliwości umocnienia swojej pozycji.

 

Poddajemy nasz bank 
ziemi wnikliwej analizie
Rozmowa z Ronanem Martinem, wiceprezesem carrefour polska.
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Ronan Martin
wiceprezes carrefour polska 
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Zbudowaliśmy  
zaufanie funduszy 
inwestycyjnych
Rozmowa z Waldemarem Olbrykiem,
do 1 marca 2014 prezes skanska  
Development poland, obecnie senior Vice  
president w  skanska infrastructure  
Development.

Skanska Property Poland ma za sobą najlepszy rok w historii. 
Z czego Pana zdaniem wypływa ten wynik?

to już kolejny rok naszej obecności na polskim rynku i jednocześnie konse-
kwentnie realizowanej strategii. Myślę, że nasze dotychczasowe doświad-
czenie procentuje udanymi projektami i zainteresowaniem nimi. Dodatkowo  
stale przyglądamy się rynkowi, panującym trendom oraz rozmawiamy  
z funduszami inwestycyjnymi i najemcami, aby móc analizować ich potrzeby.  
Dzięki temu z sukcesem mogliśmy sprzedać m.in. biurowiec Green Day 
we Wrocławiu, co zasługuje na uwagę, ponieważ pozwolenie na budowę 
udało nam się uzyskać w styczniu 2012 roku, w lipcu tego samego roku 
zaczęliśmy budowę, a budynek sprzedaliśmy już we wrześniu 2013 roku.

Co Pana zdaniem wpływa na zainteresowanie funduszy inwe-
stycyjnych projektami Skanska Property Poland?

Bez wątpienia nasza historia na rynku zbudowała zaufanie funduszy  
do naszych projektów. Ważne są również udane sprzedaże, które po-
zwoliły nam na stworzenie długotrwałej więzi z kupującymi. przy trans-
akcjach sprzedaży kontakt z funduszami inwestycyjnymi utrzymujemy 
jeszcze długo po zamknięciu transakcji. ponad to znaczenie dla funduszy 
ma również gwarantowany mix najemców. Nasze projekty przyciągają  
często bardzo dobre marki, a tacy najemcy są cenni dla funduszy. Nie bez 
znaczenia są również centralne lokalizacje biurowców skanska w mia-
stach, gdzie je budujemy.

Na 2014 rok zapowiedzieli Państwo zakup czterech działek:  
w Warszawie oraz miastach regionalnych. Jakie lokalizacje  
Państwo planują?

W Warszawie postaramy się skupić na dobrej, centralnej lokalizacji. Duże 
znaczenie mają tutaj połączenia komunikacyjne, w szczególności sąsiedz-
two linii metra. to ważne czynniki zarówno dla potencjalnych najemców, 
jak i funduszy inwestycyjnych.

Jakie czynniki wpływają na zakupy konkretnej działki i czy 
obawiają się Państwo nietypowych form własności takich jak 
użytkowanie wieczyste?

W centralnych lokalizacjach Warszawy trudno jest znaleźć działkę, która 
ma inną formę własności niż użytkowanie wieczyste. to udało się w przy-
padku Atrium 1. Jednak nie boimy się użytkowania wieczystego.

Wspomniał Pan o Warszawie. A jakie miasta regionalne biorą 
Państwo pod uwagę przy kolejnych projektach?

początkowo fundusze inwestycyjne obawiały się inwestować poza  
Warszawą, ale na szczęście ten etap mamy za sobą. W dużej mierze przyczy-
nił się do tego rozwój branży BpO, która stanowi ważny czynnik rozwoju rynku  
powierzchni biurowych w polsce. podobnie jak w przypadku Warszawy  
w miastach regionalnych będziemy szukać centralnych lokalizacji. pod uwagę  
bierzemy miasta, w których mamy już swoje inwestycje.

Czy myślą Państwo również o mniejszych rynkach regionalnych 
( takich jak Bydgoszcz, Lublin, Radom), które zaczynają przeżywać 
boom związany z branżą BPO?

Jesteśmy gotowi podjąć taki krok, jeżeli będziemy przekonani o jego  
rentowności. Na razie jednak planujemy się skupić na większych miastach, 
przede wszystkim tych, w których już działamy...

czytaj cały wywiad na: 
www.terenyinwestycyjne.info

Waldemar Olbryk
prezes skanska property poland 
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Oprócz projektów dla Amazona i innych klientów, prowadzą  
Państwo rozbudowę własnego magazynu w Łodzi. Jaką  
powierzchnię będzie miał po zakończeniu oraz jaki procent  
powierzchni jest już wynajęty?

to prawda. Realizujemy rozbudowę panattoni park Łódż east – kończymy 
trzeci etap realizacji 11 300 m kw. i przystępujemy do czwartego – ostat-
niego, rozbudowując go o kolejne 8 300 m kw. po zakończeniu prac, obiekt 
będzie miał blisko 160 tys. m kw. wynajętej powierzchni.

Panattoni buduje głównie obiekty BTS. Czy jest szansa na po-
wstanie powierzchni spekulacyjnej w najbliższym czasie?

Do budowy powierzchni spekulacyjnej staramy się podchodzić z rozwagą,  
a przez to i selektywnie, zabezpieczając się przed nadprodukcją powierzchni.  
Jestem zdania, że z jej powiększaniem należy poczekać do momentu,  
w którym popyt będzie silny, a aktualni najemcy zamiast zmniejszać  
metraż, będą go zwiększać.

Jakim bankiem ziemi dysponuje obecnie Panattoni i czy  
planują Państwo jego rozbudowę?

Dla dewelopera powierzchni przemysłowych, którym jesteśmy, posiadanie  
banku ziemi nie jest celem samym w sobie. Oczywiście dysponujemy 
gruntami, ale w stopniu ograniczonym – unikamy nadmiaru własnościo-
wego w banku ziemi. Raczej staramy się kontrolować stan dostępnych 
na rynku gruntów.

Deweloperzy komercyjnych zwracają uwagę na trudności  
z uzyskaniem finansowania bankowego z uwagi na wysokie wy-
magania dot. pre-lease. Jak wygląda sytuacja w przypadku po-
wierzchni magazynowej i czy widzą Państwo poprawę sytuacji?

W moim przekonaniu sytuacja jest bardzo dobra. Dobre projekty i rokują-
ce inwestycje znajdują duże zainteresowanie wśród banków, co widzimy 
na własnym przykładzie. Oczywiście wymagany jest określony poziom wy-
najęcia budynku, ale w przypadku obiektów manganowych możliwy jest 
podział inwestycji na fazy, co jest właściwie niewykonalne w przypadku 
chociażby obiektów biurowych i centrów handlowych...

czytaj cały wywiad na: 
www.terenyinwestycyjne.info
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Ciężko znaleźć odpowiednio 
duże nieruchomości gruntowe
Rozmowa z Robertem Dobrzyckim, partnerem zarządzającym panattoni europe.

Rozpoczęli Państwo budowę dwóch magazynów (Poznań  
i Wrocław) dla firmy Amazon o łącznej pow. ok 200 tys. mkw. To 
największy kontrakt w Polsce i w regionie. Na jakie trudności 
napotyka się deweloper realizując taki projekt?

Należy przede wszystkim zdać sobie sprawę, że kontrakt z firmą Amazon  
jest gigantyczny. Każdy z powstających obiektów będzie liczyć ponad  
100 000 m kw., a to oznacza, że tak duże inwestycje wymagają chociażby  
dużej powierzchni gruntu. Znalezienie odpowiedniej nieruchomości grun-
towej, która będzie spełniać kryteria klienta nie jest łatwym zadaniem 
–  rzadko kiedy działki pod tego typu inwestycje należą do jednego wła-
ściciela. Dodatkowo, skala inwestycji wiąże się z kwestią rozbudowy  
infrastruktury - w polsce najczęściej nie jest ona przystosowana do takich 
obiektów, a więc należy rozbudowywać zarówno istniejącą infrastrukturę  
drogową, jak i media.

TII

TII

TII

TII

TII

Robert Dobrzycki
partner zarządzający panattoni europe



  ponad 250 hektarów terenów inwestycyjnych z możliwością ponad 250 hektarów terenów inwestycyjnych z możliwością  
dopasowania powierzchni  działek do potrzeb każdego inwestora
  uzbrojenie nieruchomości we wszystkie niezbędne media  
do prowadzenia działalności gospodarczej

  funkcjonalna sieć dróg wewnętrznych połączona drogami wylotowymi 
do centrum miasta 

  sąsiedztwo wielkiego przemysłu oraz obiektów przemysłowo  
– handlowo – usługowych

  przyjazny stosunek lokalnych władz do inwestorów

Zapraszamy do Oddziału Spółki w Częstochowie 
oraz na naszą stronę  internetową www.operatorarp.pl

„OPERATOR ARP” Sp. z o.o.
00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16  

tel.: (22) 417 41 80; fax: (22) 274 24 40
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE

42-207 Częstochowa, ul. Koksowa 11, tel./fax (34) 323-06-54

OFERUJE DO SPRZEDAŻY
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Obligacje alternatywą 
dla wiarygodnych deweloperów
W obliczu trudności z uzyskaniem kredytu, część deweloperów decyduje się na finansowanie nowych 
inwestycji poprzez alternatywne źródła finansowania. Wśród nich najpopularniejsza jest emisja obligacji. 
pomysł jest dobry, ale zdecydować na niego może się jedynie niewielki odsetek deweloperów.

Coraz większe wymogi ze strony banków, zwłaszcza wysoki pre-lease, 
oraz mało korzystne warunki uzyskania kredytów skłaniają dewelo-
perów do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. Do tej 

pory w polsce emisja obligacji jako sposób finansowania inwestycji na ryn-
ku nieruchomości komercyjnych była mało popularna. Wynika to głównie 
z wysokich kosztów emisji obligacji oraz trudności ze znalezieniem chęt-
nych na tego typu papiery dłużne. Jednak zainteresowanie tego rodzajem 
finansowania sukcesywnie rośnie od kilku lat, w szczególności od czasów 
kryzysu finansowego.

Według raportu firmy doradczej cushman&Wakefield „Analiza europejskich 
rynków kredytowania nieruchomości” od i kw. 2013 r. liczba aktywnych 
na rynku funduszy dłużnych i kredytodawców typu private equity wzrosła  
o 29 proc. Jednocześnie rośnie wartość emitowanych obligacji. Zgodnie  
z danymi firmy DtZ wartość obligacji deweloperskich notowanych na rynku  
catalyst na koniec września 2013 r. wyniosła prawie 2,6 mld złotych, co 
w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku stanowi wzrost o około  
900 mln zł.

Emisja bez tajemnic

Obligacje stanowią alternatywę dla kredytu bankowego, jednak ich na-
bywcami (udzielającymi finansowania) są zazwyczaj podmioty rynku finan-
sowego, co pozwala na większą elastyczność tego instrumentu jak i ob-
niżenie kosztów finansowania. Wpływ ze sprzedaży obligacji przeznaczo-
ny jest na sfinansowanie określonego w warunkach emisji celu – działal-
ności bieżącej lub inwestycji. W przypadków firm deweloperskich jest to  
zazwyczaj refinansowanie rozpoczętych projektów, rolowanie obligacji,  
sfinansowanie nowego projektu, bądź łączenie kilku celów. przykładowo  
w ostatniej emisji obligacji z lutego tego roku Warimpex wyemitował pa-
piery dłużne o wartości 9 mln zł, z których środki zamierza przeznaczyć  
w ok. 30 proc. na dokończenie bieżących inwestycji oraz rozwój nowych 
projektów, a ok. 70 proc. na refinansowania istniejącego zadłużenia. Jed-
nocześnie zaletą finansowanie poprzez obligacje jest fakt, że szczegółowy 
cel emisji nie musi zostać ujawniony, w odróżnieniu do kredytu bankowego.

– W przypadku finansowania obligacjami nowo powstających projektów, 
istnieją dwa podstawowe warunki niezbędne, aby  inwestor finansowy był 
zainteresowany objęciem obligacji korporacyjnych: wkład własny dewe-
lopera oraz zabezpieczenie. te dwa warunki otwierają możliwość sfinan-
sowania zarówno zakupu nieruchomości jak i budowy – mówi Agnieszka 
Kwaczyńska, członek zarządu copernicus securities sA.

Większość emisji odbywa się na rynku niepublicznym a następnie jest wpro-
wadzana na rynek obrotu obligacjami catalyst. szczegóły emisji ustalane 
są przez emitenta, który jednak musi dostosować się do wymagań rynko-
wych, m.in. w kwestii terminu wykupu obligacji.

– W obecnej sytuacji rynkowej maksymalna akceptowana przez inwesto-
rów zapadalność to 3 lata. Oprocentowanie jest zależne od finansowanego 
projektu, ale kształtuje się w przedziale 300-600 punktów ponad WiBOR  
– dodaje Agnieszka Kwaczyńska.

planowana wysokość środków uzyskanych z emisji ustalana jest indywi-
dualnie i może znacząco różnić się między poszczególnymi emitentami, 
jednak musi być wystarczająco wysoka, aby zachęcić do zakupu fundusze  
inwestycyjne. W ostatnich miesiącach miała miejsce emisja obligacji o war-
tości od 9 mln zł (wspomniany Warimpex, który łącznie planuje pozyskać  
30 mln zł), 50 mln zł (BBi Development przeznaczy środki na refinanso-
wanie istniejących projektów i realizację nowych) do nawet 100 mln zł 
(w lutym 2014 r.  echo investment wyemitował pierwszą partię obligacji,  
w sumie w ciągu 12 miesięcy kielecki deweloper wypuści obligacje  
za 200 mln zł).

Zaletą obligacji jest większa, niż w przypadku kredytu bankowego, możli-
wość wpływu na sposób i czas spłaty zadłużenia. środki z emisji mogą zo-
stać również wykorzystane do wniesienia wkładu własnego przy ubiega-
niu się o kredyt bankowy.

– Obligacje są bardzo atrakcyjną formą finansowania, ponieważ oferują zna-
czącą elastyczność dla emitenta – termin ich wykupu może zostać przedłużo-
ny lub przyśpieszony. papiery dłużne mogą też zostać zamienione na udziały  
lub akcje – mówi Kamila Wykrota, szef działu Analiz i Doradztwa, DtZ.

Kto powinien emitować obligacje?

emisja obligacji wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród inwesto-
rów, zwłaszcza wśród deweloperów mieszkaniowych, jednak na tę formę 
finansowania wciąż decydują się nieliczni. Wynika to z dużych wymagań 
rynku odnośnie wypuszczanych obligacji.

– Obligacje deweloperskie są dla deweloperów doświadczonych, takich 
jak my – tłumaczy Grzegorz iwański, dyrektor działu finansowania echo 
investment.



29

TERENY INWESTYCYJNE INFO
MAGAZYN FiNANsOWANie i pRAWO

Jakie warunki musi spełnić inwestor, 
aby emisja obligacji korporacyjnych 
zakończyła się sukcesem?

W ciągu ostatnich 3-4 lat wiele inwestycji deweloperskich, zarówno  
mieszkaniowych jak i komercyjnych, było finansowanych w całości 
lub części poprzez emisję obligacji  korporacyjnych. Jednak historia 
wielu firm pokazała, że nie wszyscy poradzili sobie z obsługą  
zadłużenia, a to wymusiło nowe oczekiwania wobec inwestorów 
chcących w ten sposób finansować projekty deweloperskie.

W przypadku finansowania obligacjami nowo powstających  
projektów, istnieją dwa podstawowe warunki niezbędne,  
aby  inwestor finansowy był zainteresowany objęciem obligacji  
korporacyjnych: wkład własny dewelopera oraz zabezpieczenie.  
te dwa warunki otwierają możliwość sfinansowania zarówno  
zakupu nieruchomości jak i budowy. szanse powodzenia emisji  
obligacji korporacyjnych zdecydowanie zwiększa posiadanie przez 
dewelopera, w zależności od projektu, przedwstępnych umów 
sprzedaży mieszkań, częściowej komercjalizacji, prelease czy  
warunkowej umowy z inwestorem chcącym kupić wybudowaną  
już nieruchomość. Doświadczenie inwestora w realizacji projektów 
i długa historia działalności w różnym otoczeniu rynkowym  
zwiększają jego wiarygodność i tym samym szanse na pozyskanie 
środków z emisji obligacji.

Wiarygodność firmy jest zazwyczaj kluczem do udanej emisji obligacji i może  
mieć większe znaczenie, niż projekt, który zostanie emisją sfinansowany.

– W naszej dotychczasowej praktyce nie zauważyliśmy zależności pomię-
dzy rodzajem projektu inwestycyjnego finansowanego z emisji obligacji  
a popytem na obligacje. Kluczowym czynnikiem jest wiarygodność emitenta 
obligacji i ewentualne zabezpieczenie – uważa Wojciech Gąsowski , dyrektor 
Departamentu emisji instrumentów Finansowych Noble securities sA.

– Największe prawdopodobieństwo sprzedaży mają emisje przeprowadzane  
przez znane na rynku nieruchomościowym podmioty, mogące pochwalić się 
sukcesami, współpracujące z rozpoznawalnymi partnerami biznesowymi  
– dodaje Agnieszka Kwaczyńska.

Warto zwrócić również uwagę, że nie każdy etap projektu inwestycyjnego  
może być sfinansowany poprzez emisję obligacji z uwagi na ich krótki 
okres zapadalności.

– W ten sposób finansujemy tylko wkład własny i zakupy działek, bo procesy  
administracyjno-budowlane w naszym kraju są skomplikowane i długo-
trwałe – przyznaje Grzegorz iwański.

Dlatego tego typu finansowanie miało szczególne znaczenie w okresie naj-
większego załamania rynku, kiedy banki niechętnie udzielały kredytów na 
zakup gruntów. Obecnie obligacje mogą być dobrym wstępem do finansowa-
nia projektu. Deweloperzy, którzy zaryzykowali takie działanie, są zadowo-
leni. przykładem może być firma HB Reavis, która w 2013 roku wyemitowa-
ła obligacje na finansowanie działalności deweloperskiej na terenie polski.

– W zeszłym roku udało nam się uplasować na rynku obligacje warte  
111 mln zł i był to proces mniej bolesny niż staranie o kredyt – przyznaje 
Marek Buzek z HB Reavis.

A kto kupować?

Obligacje budzą zainteresowanie zarówno inwestorów instytucjonalnych 
(otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych,  
firmy asset management, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki), jak rów-
nież indywidualnych. Głównym nabywcą są fundusze inwestycyjne.

– W pierwszej połowie 2013 roku zdecydowaną większość nabywców  
obligacji stanowili inwestorzy detaliczni, jednak od drugiej połowy ubiegłe-
go roku zauważamy znaczący wzrost zainteresowania ze strony inwestorów  
instytucjonalnych tymi papierami wartościowymi. Wartościowo w strukturze  
nabywców obligacji przeważają klienci profesjonalni, jednak ilościowo  
dominują klienci indywidualni – mówi Wojciech Gąsowski.

specjaliści przyznają, że niełatwo jest zachęcić do takiego zakupu. Kupcy  
obawiają się długiego okresu trwania projektu, zaś analitycy funduszy  
inwestycyjnych często nie rozumieją projektów, które
 mają być finansowane z emisji obligacji...

czytaj cały artykuł na: 
www.terenyinwestycyjne.info

Agnieszka Kwaczyńska
członek zarządu copernicus securities s.A.
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Nieruchomości komercyjne 
bez ułatwień w finansowaniu
Obecna kondycja polskiego rynku nieruchomości komercyjnych jest stabilna, jednak nie powinniśmy 
spodziewać się radykalnego zwiększenia akcji kredytowej przez banki. powodem jest ostrożność  
w udzielaniu kredytów oraz coraz większe nasycenie na rynku nieruchomości komercyjnych,  
zwłaszcza w sektorze biurowym.

Od czasów kryzysu finansowego narasta napięcie między bankami  
a deweloperami. Jego powodem są wysokie wymagania banków 
oraz oczekiwania ze strony deweloperów co do warunków kredyto-

wych. czy sytuacja ulegnie poprawie? W najnowszym raporcie „Analiza  
europejskich rynków kredytowania nieruchomości” firmy doradczej  
cushman & Wakefield można przeczytać o osłabieniu akcji kredytowania  
nieruchomości komercyjnych przez banki. Według raportu liczba  
alternatywnych kredytów na rynku nieruchomości komercyjnych wzrosła  
w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 30 proc. tym samym udział banków zmniej-
szył się z 67 do 55 proc. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy uczestnicy  
debaty wskazywali m. in. dużą dostępność kapitału na rynku.

– Faktycznie, obecnie wiele transakcji finansowanych jest z equity, ale 
nie dlatego, że banki nie chcą takich transakcji kredytować - po prostu 
nie ma takiego zapotrzebowania ze strony inwestora. to efekt dużej ilo-
ści gotówki na rynku, powodowany m.in. akcją kreacji pieniądza w sta-
nach Zjednoczonych jak i brakiem alternatywnych inwestycji dla różnych  
funduszy, które inwestują środki  

własne – mówi Marek Koziarek, dyrektor departamentu finansowania  
nieruchomości w Banku pekao s.A.

Deweloperzy zwracają uwagę, że to nie jedyny powód. Wśród czynników 
wymieniają m.in. trudne warunki kredytowania, wysokie wymagania oraz 
brak zrozumienia banków dla planowanych inwestycji.

Galerie handlowe w małych miastach nie budzą entuzjazmu banków

sektor powierzchni handlowych rozwija się w kierunku coraz mniejszych 
miast, nawet poniżej 100 tys. mieszkańców. czy w tym samym kierunku 

FiNANsOWANie i pRAWO
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podążają banki? eksperci nie są zgodni. Wskazują, że z jednej strony banki  
często nie rozumieją projektów realizowanych w mniejszych miastach.  
Z drugiej z kolei strony finansowanie takich projektów jest dostępne, ale 
nie zawsze na satysfakcjonujących deweloperów warunkach.

– W przypadku takich lokalizacji i obiektów z „nie najwyższej półki”  
zawsze pojawia się konieczność zabezpieczenia dodatkowych źródeł  
finansowania. Banki wciąż podchodzą do finansowania projektów regional-
nych bardzo ostrożnie – mówi dr piotr Goździewicz, dyrektor działu rynków  
kapitałowych w europie środkowo-Wschodniej w BNp paribas Real estate.

Nie wszyscy mają jednak podobne doświadczenia. Jan Mroczka z Rank  
progress, firmy deweloperskiej specjalizującej się w realizacji obiektów 
handlowych w mniejszych miastach, zauważa, że problemem nie jest otrzy-
manie kredytu, ale odpowiednie warunki finansowe.

 - Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji w Wejherowie, przymierzyły się 
do tego trzy banki. Oleśnica, chojnice, świdnica - nie mieliśmy tam żad-
nych problemów ze znalezieniem banków finansujących. Zawsze spełnia-
liśmy stawiane nam warunki, jedynym naszym problem jest - co powinni-
śmy zrobić, aby oferowane nam warunki były lepsze? - pyta Jan Mroczka, 
prezes zarządu firmy deweloperskiej Rank progress.

- W ostatnich latach finansowaliśmy projekty w Grudziądzu, pile, Jeleniej 
Górze. szukamy pustych rynków z potencjałem, ponieważ chcemy budo-
wać, a nie doprowadzać do wyrzynania się konkurujących deweloperów. 
Jeśli udaje nam się zrobić projekty, to znaczy że warunki finansowania nie 
są takie złe. po prostu trudniejsze projekty wymagają bardziej konserwa-
tywnego podejścia - tłumaczy Marek Koziarek.

przedstawiciele banków zwracają również uwagę, że rynek powierzchni 
handlowych w mniejszych miastach jest mniej chłonny, niż w metropoliach. 
Dlatego deweloperzy, którzy planują realizować kolejne projekty handlowe 
w takiej lokalizacji, mogą natrafić na problemy.

– 10 lat temu weszliśmy do mniejszych miast i te projekty radzą sobie  
dobrze. Ale drugi projekt na niewielkim rynku jest już ryzykowny. Nie jest 
to jednak regułą. początkowo mieliśmy obawy, czy na rynku olsztyńskim 
jest wystarczająco dużo pieniędzy dla kolejnego projektu, teraz istnieją tam 
dwie galerie i dają sobie radę – tłumaczy Ryszard Mróz, dyrektor departa-
mentu finansowania projektów inwestycyjnych w Raiffeisen Bank polska.

Deweloperzy powierzchni handlowych są równie optymistyczni wobec  
Olsztyna. W mieście istnieje już Aura centrum z 2003 r. oraz Dekada Olsztyn,  
zrealizowana przez BOiG jesienią 2012 r. Jesienią otworzy się projekt  
Libry project, Galeria Warmińska. tereny w Olsztynie posiada również  
firma Rank progress, która zastanawia się nad rozpoczęciem budowy  
obiektu handlowego w 2014 r. Kolejnym pomysłem na powierzchnię  
handlową w mieście ma być Zintegrowane centrum Komunikacyjne, które 
powstanie ma miejsce dworca pKp...

czytaj cały artykuł na: 
www.terenyinwestycyjne.info

Jak zmieni się definicja terminu  
„rozpoczęcie prac” w nowej  
perspektywie finansowej 2014-2020?

W ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020  
w odniesieniu do pomocy regionalnej, która stanowi istotne  
źródło wspierania inwestycji przedsiębiorstw, dotychczasowa  
definicja uznająca, iż “rozpoczęciem prac”  jest „rozpoczęcie robót 
budowlanych związanych z inwestycją albo pierwsze wiążące  
zobowiązanie do zamówienia urządzeń” została uzupełniona  
o dodatkowy zapis stanowiący, że jest to także „zobowiązanie,  
które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna”.

W porównaniu z dotychczasową definicją dodanie dodatkowego  
członu może budzić wątpliwości z uwagi na jego nieprecyzyjne 
brzmienie. trudno bowiem określić, jakie konkretnie czynności będą 
mogły zostać uznane za powodujące nieodwracalność inwestycji. 
Bardzo istotna będzie zatem interpretacja tego zapisu przez organy 
udzielające wsparcia.

Zmiana ta jest bardzo ważna dla przedsiębiorców, gdyż rozpoczęcie 
prac przed złożeniem wniosku o dofinansowanie dyskwalifikuje  
projekt. istotne zatem, aby przedsiębiorcy starający się o środki  
mieli na uwadze to jakie działania podejmują przed złożeniem 
wniosku. Należy podkreślić, że zakup gruntów czy prac  
przygotowawczych (jak uzyskiwanie zezwoleń, wykonywanie 
wstępnych studiów wykonalności) nie stanowi rozpoczęcia prac.

Anna Zaleska
manager, Dział Doradztwa europejskiego crido taxand

FiNANsOWANie i pRAWO
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Poprawiająca się koniunktura gospodarcza, 
dobre prognozy na przyszłość i wejście 
firmy Amazon do Polski wyraźnie  
napędziły popyt na magazyny w 2013 r., 
wynika z najnowszego raportu  
Jones Lang LaSalle.

Firma doradcza Jones Lang Lasalle podsumo-
wała 2013 r. na rynku nieruchomości magazy-
nowych w polsce w 2013 r. i zaprezentowała 
trendy rozwoju na 2014 r.

Popyt – rekordowe wyniki

podobnie jak dynamika pKB, popyt netto rósł  
z kwartału na kwartał sięgając łącznie 1,26 mln 
mkw. na koniec roku, z czego aż 26 proc.  
przypadło na umowy najmu zawarte przez 
Amazon we Wrocławiu i poznaniu. Należy  
jednak zauważyć, że i bez nich zeszłoroczny 
nowy popyt wyniósłby 926 000 mkw., a więc 
wciąż znacznie powyżej 755,000 mkw. z 2012 r.  
W 2013 r. zanotowano także wyraźny wzrost 
popytu brutto[1], (1,87 mln mkw. - o 38 proc. 
więcej niż w 2012 r. i o 11 proc. więcej niż  
w dotychczas rekordowym roku 2011).

Umowy zawarte przez Amazon wpłynęły także 
na udziały poszczególnych regionów w popycie. 
Na pierwszych miejscach znalazły się poznań  
i Wrocław, w których całkowity popyt wraz  
z odnowionymi umowami wyniósł odpowiednio 
423 000 i 415 000 mkw. W przypadku poznania 
oznaczało to awans w ciągu roku z piątej  
na pierwszą pozycję wśród najpopularniejszych 
regionów magazynowych.

Największe zapotrzebowanie na powierzchnie 
zgłosiły sieci handlowe, których udział  
w nowym popycie (wzmocniony znacznie przez 

Amazon) wyniósł 49%. Na operatorów  
logistycznych przypadło 23 proc., a na sektor 
motoryzacyjny – 12 proc. popytu.

Współczynnik powierzchni  
niewynajętych – niewielki wzrost  
na koniec roku

Jak podaje portal magazyny.pl, pod koniec  
iV kw. 2013 r. bez najemcy pozostawało łącznie 
850 000 mkw., czyli 11,4 proc. całkowitych  
zasobów magazynowych. Niewielki wzrost  
wakatów pod koniec roku (z ok. 10 proc. do 
11,4 proc.) to bardziej efekt wysokiej rotacji  
najemców niż rosnącej podaży, zdarzały się 
również przypadki upadłości.

Największym udziałem powierzchni dostępnej 
od zaraz charakteryzują się rynki polski  
centralnej (15,8 proc.), Warszawy (14,6 proc.)  
i Wrocławia (11,7 proc.). spośród głównych  
regionów najniższy stopień pustostanów jest  
w poznaniu (4,4 proc.).

Relatywnie niska nowa podaż,  
ale wielkie projekty w budowie

pod koniec iV kw. 2013 r. całkowita podaż  
powierzchni magazynowo – przemysłowej  
w polsce wyniosła 7,45 mln mkw. W ciągu  
roku przybyło 305 000 mkw., co jest drugim  
najniższym wynikiem na przestrzeni lat  
(po 2010 r.) i o 41 proc. niższym wynikiem niż  
w 2012 r. Na małą ilość nowych budynków 
wpłynął szereg czynników – najemcy  
wybierający chętniej istniejące obiekty,  
znacząca rotacja i optymalizacja zajmowanej 
powierzchni czy opóźnienie w rozpoczęciu  
nowych projektów ze względu na przedłużającą 
się zimę.

Regiony, w których w minionym roku  
najsilniej koncentrowała się aktywność  
deweloperów to Wrocław (117 000 mkw.), 
Warszawa (78 000 mkw.) oraz Górny śląsk  
(51 000 mkw.). Najmniej nowych projektów  
zrealizowano w poznaniu (6 000 mkw.)  
i w polsce centralnej (23 000 mkw.). spośród 
deweloperów największą aktywnością  
budowlaną w 2013 r. wykazała się firma  
panattoni (90 000 mkw. nowej podaży), seGRO 
(85 000 mkw.), prologis (42 000 mkw.),  
Goodman (25 000 mkw.) i MLp Group  
(20 000 mkw.).

W 2013 r. zrealizowano pięć projektów szytych 
na miarę (Bts) o łącznej powierzchni 82 000 
mkw., co ma związek ze wzrostem  
zainteresowania polską jako lokalizacją wśród 
najemców produkcyjnych. chociaż przeważnie 
firmy z tego sektora wolą funkcjonować we 
własnych budynkach, to niektóre często  
decydują się na najem, który jest bardziej  
elastyczny.

W grudniu 2013 r. w budowie znajdowało się 
714 000 mkw., najwięcej od 2008 r. Niemal  
połowa tej powierzchni to efekt transakcji  
zawartych przez firmę Amazon  
– nieprzypadkowo najwięcej powierzchni  
powstaje dziś we Wrocławiu i w poznaniu.

pomimo bardzo niskiego udziału powierzch-
ni spekulacyjnych w realizowanych obecnie 
obiektach (5,8 proc.), deweloperzy posiadają 
zabezpieczone tytuły do gruntów inwestycyj-
nych i wydają się być w pełnej gotowości do 
uruchomienia takich projektów. Z dużym praw-
dopodobieństwem można jednak założyć, że 
nie będzie już powrotu do notowanych przed 
kryzysem wysokich udziałów projektów speku-

RAPORT
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lacyjnych w powstającej powierzchni.  
Najwięcej takich projektów powstaje dziś na 
rynkach małych (trójmiasto czy szczecin), a ich 
łączna powierzchnia w całej polsce to jedynie 
42 000 mkw.

Czynsze na stabilnym poziomie

Wysoka aktywność najemców w 2013 r.  
nie wpłynęła znacząco na obowiązujące  
na rynku stawki najmu. Głównym czynnikiem 
warunkującym wysokość oferowanych przez 
deweloperów stawek jest wartość  
współczynnika pustostanów w danym regionie. 
Wysokość czynszu zależy także od lokalizacji, 
rodzaju projektu, długości najmu, wielkości  
wynajmowanej powierzchni, wprowadzonych 
na życzenie klienta udoskonaleń technicznych, 
a także wynika często z oceny wiarygodności  
najemcy i jego długoterminowej zdolności do 
obsługi zobowiązań. stawki za małe moduły  
biznesowe (small business units)  
są zdecydowanie wyższe. Z kolei moduły  
w wielkich parkach magazynowych,  

zlokalizowanych na obrzeżach bądź przedmie-
ściach miast, charakteryzują się niższymi  
stawkami.

Zgodnie z danymi Jones Lang Lasalle  
opublikowanymi przez portal magazyny.pl,  
pod koniec 2013 r. najwyższe stawki  
obowiązywały tradycyjnie na rynkach  
wewnątrzmiejskich, tj. w Warszawie (3,6 - 5,1 
euro/mkw./miesiąc), Wrocławiu (3,4 - 3,9 euro/
mkw./m-c) i w Łodzi (2,75 - 3,7 euro/mkw./m-c).  
Wysokie czynsze charakteryzowały także  
rynki o niewielkiej podaży, takie jak Kraków 
(3,3 – 4,0 euro/mkw./ m-c) i szczecin (2,8 – 3,4 
euro/mkw./ m-c). Mniej za magazyny płacili  
najemcy w Okolicach Warszawy (2,1 – 2,8  
euro/mkw./ m-c),) i na Górnym śląsku  
(2,4 – 3,3 euro/mkw./ m-c).

Analiza regionów - udany rok Wrocławia 
i Poznania

pod koniec 2013 r. całkowita podaż powierzchni 
magazynowych i przemysłowych w polsce  
wyniosła 7,45 mln mkw., z czego 6,88 mln 
mkw. (92 proc.), to łączna powierzchnia pięciu 
głównych rynków: Warszawy, Górnego śląska, 
poznania, polski centralnej i Wrocławia.  
pozostałe lokalizacje można scharakteryzować 
jako rynki pomocnicze, o znaczeniu co najwyżej 
lokalnym.

- coraz wyraźniej zaznaczają się różnice  
w specjalizacji poszczególnych regionów.  
Górny śląsk, poza operatorami logistycznymi,  
przyciąga większość najemców motoryzacyj-
nych oraz produkcyjnych. poznań i Wrocław 
stopniowo stają się zapleczem logistycznym 
dla europy Zachodniej oraz lokalizacją dla  
produkcji przeznaczonej na eksport. Rynek  
warszawski to przede wszystkim obsługa  
logistyczna aglomeracji stolicy oraz siedziba 
wielu firm z sektora handlowego. Natomiast 
polska centralna, coraz bardziej integrująca  
się z Warszawą, to główne centrum dystrybucji  
dla firm operujących na terenie całego  
kraju - mówi tomasz Olszewski, Dyrektor  
Działu powierzchni Magazynowo-przemysłowych 
w europie środkowo-Wschodniej,  
Jones Lang Lasalle.

Zdecydowanie największym rynkiem  
magazynowym pozostaje Warszawa, gdzie pod 
koniec roku podaż komercyjnej powierzchni  
wyniosła 2,63 mln mkw., następnie Górny 

śląsk (1,43 mln mkw.) oraz - ex aequo - poznań 
i polska centralna (po 1,02 mln mkw.).  
W bieżącym roku dojdzie jednak do pewnego 
przetasowania w tym rankingu, gdyż po oddaniu 
do użytku budowanych obecnie obiektów,  
poznań zdecydowanie zdystansuje polskę  
centralną, a ta będzie rywalizować o czwarte 
miejsce z regionem Wrocławia.

Podsumowanie i prognoza na 2014 rok

Wg wielu prognoz polska ma przed sobą okres 
coraz szybszego wzrostu pKB. ponieważ ogólny  
stan gospodarki i tendencji na rynku  
magazynowym są ze sobą silnie skorelowane, 
można oczekiwać, ze znajdzie to odbicie  
w popycie na magazyny.

- Rok 2013 zamknął się znakomitym wynikiem, 
który mimo dobrej koniunktury może okazać  
się trudny do powtórzenia w 2014 r. Zeszłoroczne  
bardzo mocne wyniki były w znacznym stopniu  
zdefiniowane przez wejście do polski firmy 
Amazon, a prawdopodobieństwo,  
że inwestycja w tej skali się powtórzy jest  
raczej niewielkie. Optymistyczny scenariusz  
to milion mkw. nowego popytu w 2014 r.  
Oczekujemy także, że coraz więcej nowej  
powierzchni będzie powstawać w ramach  
projektów szytych na miarę. inwestycje  
spekulacyjne pojawią się w kilku regionach, 
lecz ich udział w budowanej powierzchni  
utrzyma się na niskim poziomie. Rynek obecnie  
znajduje się w stanie relatywnej równowagi 
między popytem a podażą. Z naszych analiz  
wynika, że zapotrzebowanie na powierzchnie 
magazynowe będzie rosło w takim tempie,  
które spowoduje spadek dostępnych  
powierzchni w głównych regionach  
magazynowych i utrzymanie, bądź delikatny 
wzrost obowiązujących obecnie stawek  
czynszowych - podsumowuje tomasz Olszewski.

pobierz cały raport z:
www.terenyinwestycyjne.info

Popyt na powierzchnie magazynowe w latach 
2005 -2013  (m 2) 
 

 
Źródło: Jones Lang LaSalle, Magazyny.pl, IV kw. 2013 r.    
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Thriving economy, good GDP growth  
prospects and Amazon’s decision to enter 
Poland has significantly accelerated  
warehouse space demand, according  
to the latest report by Jones Lang LaSalle.

Jones Lang Lasalle presents 2013 summary 
and the key trends for 2014 on the industrial 
market in poland.

Demand – record volume of warehouse 
space leased in 2013

the net demand for warehouse space  
accelerated quarter on quarter along with GDp 
growth dynamics, reaching a total of 1.26 million  
sq m in 2013, 26% out of which were contracts 
signed by Amazon in Wrocław and poznań.  
However, even if one excludes the Amazon  
deals, last year’s net demand was 926,000 sq 
m, which is well above the 755,000 sq m seen 
in 2012. Also, gross demand, which includes 
new take-up and lease renewals, reached  
a historical maximum in 2013 - 1.87 million 
sq m (38% larger than in 2012 and 11% more 
than in the previous record result in 2011).

the great importance of deals signed by the 
American e-commerce giant has also been  
reflected in the regional structure of demand. 
they have largely contributed to the top  
positions of poznań and Wrocław regions, 
where gross take-up stood at 423,000 sq m 
and 415,000 sq m respectively. in the case  
of poznań, this translated into rising from fifth 
to first place on the list of the most popular  
industrial regions.

the highest demand for industrial floor  
space came from retailers, whose share  

(largely due to Amazon deals) amounted  
to 49%, followed by logistic operators (23%) 
and automotive sector (12%).

Vacancy rates – slight increase  
registered  at year end

According to www.warehousefinder.pl, at the 
end of Q4 2013, a total of 850,000 sq m was 
unoccupied, equal to 11.4% of existing market 
stock - up from 10.1% largely due to high  
levels of tenant churn and not to an increase in 
supply, the market also saw a few bankruptcies 
resulting in space being vacated.

the highest amounts of vacant space are found 
in the markets of central poland (15.8%),  
Warsaw (14.6%) and Wrocław (11.7%),  
the lowest - in poznań (4.4%).

Less new stock, but large projects under 
construction

At the end of Q4 2013, the total stock on the 
polish industrial market was 7.45 million sq m. 
During 2013, the market expanded by 305,000 
sq m, which was the second lowest figure in 
the history after 2010 and a fall of 41%  
comparing to 2012 completions figure. such  
a low result has been caused by a number  
of factors - tenants attracted by lower rents  
offered in already existing projects, lease  
space optimization and the long winter causing 
many projects to be started late.

the regions which saw the highest volume  
being completed included Wrocław (117,000 
sq m), Warsaw (78,000 sq m) and Upper silesia 
(51,000 sq m), panattoni was the most active 

RAPORT
Summation 
warehouse market in 2013

Demand for warehouse space in 2005-2013   (m 2) 
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developer, delivering 90,000 sq m of new  
space, followed by seGRO (85,000 sq m),  
prologis (42,000 sq m), Goodman (25,000 sq m) 
and MLp Group (20,000 sq m).

Five Bts projects, with a joint floor space  
of 82,000 sq m, were completed in 2013, which 
results from notable increase of interest  
in poland as a location for production facilities. 
Although companies representing this sector 
predominantly choose to handle operations  
in owner-occupier buildings, some may  
consider more flexible leases.

As of December 2013, 714,000 sq m  
of industrial space was in the construction  
stage, which was the largest amount since 
2008. Almost half of that volume was  
attributable to Amazon - the largest amounts 
are now under construction in Wrocław and 
poznań.

the share of speculation on the market is still 
insignificant. the largest speculative  
volumes are currently being constructed  
on markets with limited supply, such as the  
tri-city or szczecin, and their total floor space 
stands at a mere 42,000 sq m.

in spite of the low share of speculative  
construction in the pipeline underway (5.8%), 
developers look set to start this type  
of projects. the largest market players have 

secured titles to large amounts of industrial 
land, and are ready and able to swiftly deliver 
buildings. One can assume, however, that the 
market will not to be returning to the pre-crisis 
times, which were characterised by a high  
level of speculative projects.

Rents - minor fluctuations in 2013

the high level of tenant activity during 2013 
did not influence the rents found on the market. 
Rents are largely influenced by location,  
type of project, length of lease, size, technical  
improvements needed for the client’s require-
ments, tenant’s credibility and its long-term 
ability to handle the rental burden. Rents for 
small Business Units are markedly higher.  
Large distribution warehouses, on the other 
hand, predominantly located on the outskirts  
of cities, are characterised by lower rents.
According to Jones Lang Lasalle data,  
published on the www.warehousefinder.pl,  
at the end of 2013, the highest effective rents 
were typically found in the urban regions  
-Warsaw inner city (€3.6 to €5.1 /sq m / 
month), Wrocław (€3.4 to 3.9 / sq m / month) 
and Łódź (€2.75 to €3.7 / sq m / month). High 
rents are also a feature of the markets with 
scarce supply - Kraków (€3.3 to €4.0 / sq m 
/ month) and szczecin (€2.8 to €3.4 / sq m / 
month). Lower effective rents are found in the 
Warsaw suburbs (€2.1 to €2.8 / sq m / month), 
poznań (€2.5 to €3.15 / sq m / month) and in 
Upper silesia (€2.4 to €3.3 / sq m / month).

Regional Analysis – a succesful year for 
Wrocław and Poznań

At the end of 2013, the total industrial  
warehouse and production stock totalled 7.45 
million sq m, of which 6.88 million sq m  
(i.e. 92%) is the stock of the five largest  
markets: Warsaw, Upper silesia, poznań,  
central poland and Wrocław. the remainder 
can be characterised as subsidiary markets  
of importance on the local level.

tomasz Olszewski, Head of industrial Agency 
in central and eastern europe, Jones Lang  
Lasalle, comments: “the differences between 
main industrial regions in poland are starting 
to get more and more defined. Upper silesia  
is attracting numerous automotive and produc-
tion companies as well as logistics operators. 
poznań and Wrocław are, to a larger degree, 

becoming nearshoring locations for western 
european logistics, and export-bound production. 
Warsaw region is predominantly focused  
on catering to the logistics needs of the capital 
city and the premises of many retail chains.  
Finally, central poland, which is increasingly 
integrating with the Warsaw region, is the  
main distribution centre for companies  
operating across the country”.

With industrial stock totalling 2.63 million sq m,  
Warsaw remains by far the largest market in 
the country, followed by Upper silesia (1.43 
million sq m), poznań and central poland  
(each of 1.02 million sq m). However, a major 
reshuffling in the ranking this year is expected. 
When the projects now underway are completed, 
poznań will markedly outstrip central poland, 
and the latter region will be competing with 
Wrocław for the fourth position.  

2013 summary and 2014 outlook – demand 
expected to reach 1 million sqm

According to numerous economic forecasts,  
poland is expected to experience a period 
of accelerating GDp growth. Because of the 
strong correlation between the overall shape 
of the economy and the trends observed on the 
industrial market, it is expected to translate  
into a higher demand for warehouse space.

“Despite promising economic prospects,  
it will be extremely difficult for 2014 to match 
last year’s excellent result, due to the unlikely 
event of another investment on such a scale  
as Amazon. in an optimistic scenario,  
net demand for industrial space shall reach 1 
million sq m in 2014. We also expect that  
more space will be developed as built-to-suit-
-projects. the supply vs demand ratio remains 
relatively well-balanced. taking into account 
all the forecasts, it is reasonable to assume, 
that the demand for warehouse space will be 
increasing at a pace, that shall lead to a drop 
in space availability, meaning that rents will 
either remain at current levels or be pushed up 
slightly in the main regions”, tomasz Olszewski  
summarised.

Download full raport from: 
www.terenyinwestycyjne.info
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Adgar mostly operates in more developed markets like Israel, 
Canada or Belgium. So what has brought Adgar to Poland?

First of all, israel is not a big market. in fact, it is much smaller than  
poland. canada is major market for us, but canada came after poland, and 
it was linked with poland. We came to poland mainly, because we were  
looking for emerging markets. For us, the most important factor was  
stability. it is also the reason why we did not enter other eastern  
european markets, although we checked them. We decided to enter  
poland, because of its stability and amazing growth.

What’s your strategy in Poland? Do you prefer to build  
or acquire buildings?

We do both. sometimes we take the risk and build like in israel  
or in poland, as in the case of Adgar plaza. sometimes  we purchase fully 
released buildings. We did it in poland and canada. it depends on the time  
and the location, and also the type of asset. if you are asking if we prefer  
to build from scratch or renovate, we would go for  the second option.  
it takes a lot of time to build, and we are not a general contractor and 
so are not specialized in this. For us building is more expensive. Also,  
the time to market is considerable. From the minute you purchase the land 
until building is leased, 10 years may pass. And you don’t know what might 
happen in 10 years. so my natural decision would be to go with a current 
building that does not need refurbishment, or rather will not need in 5-10 
years. even so, the renovation takes around 1 - 2 years from the minute you 
purchase to the moment you close the doors behind the finished building.

How do you choose a building to acquire?

First of all, we don’t acquire buildings that are too small. Normally, we 
buy buildings above 10 000 sqm. An exception was Adgar Business  

center. the building has to be in or near a city center or a business district.  
the class of the building is less important. each building has its own  
advantages and disadvantages. We look for buildings with potential,  
so it is not that important if it is a class A or class B. We checked one  
building in poland. it was like class D – which of course does not exists. 
We were thinking about keeping it for 10 years and then knocking it down. 
in the end we decided it is not for us. But the class of the building is the 
least important factor for us.

You mention knocking down buildings. Is it part of your stra-
tegy – buy a building in a good location and knock it down to bu-
ild something better?

if we saw this kind of opportunity, we would do it, no problem. But buil-
dings to knock down are on the market all the time. the real estate mar-
ket in Warsaw is quite small, so we know most of the buildings, we talk 
with brokers and developers. if the deal is on the table, we analyze it.

Adgar’s headquarters from Israel will give you funds to 
expand in Poland. Do you plan to focus on Warsaw or go to other  
regional cities?

i will go to other cities only, when i am convinced that i do not have  
good opportunities in Warsaw. For now we have enough opportunities  
here, even more that we can take on. We are looking at the markets  
in cracow and Wrocław, but as i said, in business centers and city centers. 
this is our main business. We are waiting for an opportunity and the moment  
we are mature enough as a branch of the company.

Up to now, you have operated mainly in Warsaw’s Mokotów  
district. Adgar recently acquired a new office building – Adgar 
Park West (former Ochota Office Park) on Aleje Jerozolimskie 
Street. Are you thinking about moving your business closer to city  
center? For example to Wola?

Wola has a good potential, but Mokotów too. Mokotów has become  
almost as big as the city center. so companies come to Mokotów just  
to be close to their business partners. Mokotów still has potential. some 
people think that this district is already big enough, but i think it will grow 
further. Ochota also gives a lot of opportunities because of its proximity 
to the city center and public transport.

And are you considering the city center?

We are not there yet, because offices in this localization are quite  
expensive, and our competition, investment funds, can raise money  
at a much lower cost. However, if we see a building which is not leased,  
needs renovation and the funds are not interested in it, we will go and 
check it. Of course, we will not purchase a building that costs one billion  

Investing in Poland with no complaints
interview with eyal Litwin,  ceO of Adgar in poland

Eyal Litwin
 ceO of Adgar in poland
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dollars tomorrow, but we are ready to check out the opportunities in the 
city center.

You mentioned renovations a couple of times. What is  
Adgar’s input in the buildings that changes them into valuable  
assets?

We do not see a problem with these buildings, but potential. We bring  
additional services. if you go to Mokotów, where Adgar Business center  
and Konstruktorska are, you will find kindergartens, conference spaces,  
wi-fi, gyms, swimming pools, data centers.  We plan to do the same in Adgar  
park West. this is why we are not keen on not like smaller buildings. With 
5000 sqm. you hardly have space to put a grocery shop. in addition, it is  
important that when the tenants talk with us, they know that in 5 years 
they will be dealing with the same people in Adgar. We have not come here  
to make a fast profit and leave. Our advantage is our experience and  
long- term vision, which includes  additional services in the building.

Are these additional services translated into differences in rents?

in Adgar plaza we offer a market price, but with better package. in Ad-
gar West park we are able to provide something even  more interesting 
for tenants, because we purchased the building at a very convenient pri-
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ce, and even with all the investments we plan, we still can offer 12,5 
euro per square meter. if you check our other office buildings nearby,  
the price is approximately 15 euro per sqm. so we can provide a cheaper 
offer with a better package.

So has this paid off for Adgar?

We are a public company. Just check our books and you will see that  
we are profitable, mainly due to long term leases. i will give you a one 
example. if i have to replace the tenants every 5 years, because i was 
not been able to keep them satisfied, i would be forced to spend a lot of  
money on finding  new ones. it costs more than 300 euros per square meter, 
plus the cost of the vacancy plus the marketing. so at the end of the day,  
it is not important whether we make  1 euro more or less from the rent,  
but to have a great tenant and a good tenant mix. We also offer  
conference space, data centers and cleaning services, and this gives  
us extra income...

Read full interview on: 
www.terenyinwestycyjne.info
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In 2006 WEPA acquired a paper factory in Piechowice. Why did 
you decided to acquire this particular plant?

At the polish WepA location in piechwice near Jelenia Gora, more than 
340 employees produce everyday consumer goods like toilet paper, kitchen 
and hand towels. in former times, the plant was owned by the government 
and should be privatized. At that time, WepA operated two plants in North 
Rhine-Westphalia / Germany as well as another one in Mainz, but all unsu-
itable for deliveries to poland due to high logistic costs. the fourth WepA 
plant in Kriebstein near Dresden in Germany focuses on folded product  
like hankies and facials.

therefore, the takeover of the polish plant was meaningful. since 2006 
we´ve continuously invested into the modernization and expansion of the 
plant. today, WepA piechowice is a modern plant and supplies the retail 
business as well as the away-from-home business with rolled and folded 
products of different qualities.

Recently WEPA received another permit for an investment  
in Kamiennogórska Special Economic Zone. What does this inve-
stment involve?

since 2006, we’ve invested in the existing machinery and built up new  
facilities have continuously.  so we have expanded the plant and have  
invested in technological equipment to strengthen our competitiveness.  
Recently, in December 2013, we were able to inaugurate a new 
warehouse. Like the other WepA locations too, we will continue 
developing the plant to supply our customers in poland with com-
petitive products.

the planned, but yet not concretized expansion projects, which were  
approved by the certificate of last December, will create new jobs in the 
area of Jelenia Gora and strengthen the economic position.

What impact on your decision of new investment in Piechowice 
made an extension of activities of Special Economic Zone till 2026?

the good cooperation with the polish authorities is very important for us. 
All necessary decisions for the plant extension were made quickly and 
permissions were swiftly issued. Long-term plans and reliable conditions 
are essential in our capital-intensive industry. the technical equipment for 
the production of hygiene paper can cause millions in investments. there-
fore it´s important for us  to make our decisions and implement them on  
a trusting and calculable base.

How local authorities supports WEPA in post-investment care?

the employees of the local authorities are a competent and reliable con-
tact for all regulatory and legal issues. We feel very comfortable because 
we were always able to find a common approach.

WEPA operates in several countries in Europe. What kind of ad-
vantages and disadvantages do you see in doing business in Poland?

Like other eastern european countries, also poland is a growth market 
for hygiene paper. Due to increased consumer demands and increasing  
hygiene awareness, growth rates of more than 5 % p.a. are expected and 
we want to participate. in addition, the big european retailers expand to 
eastern europe and we may and have to follow them to give our support 
for the market development.

Does WEPA plan further expansion in Poland?

currently there are no plans in this respect...

Read full interview on: 
www.terenyinwestycyjne.info

We always find  
a common  
approach with local 
authorities
interview with Janusz Bryliński,  
plant Manager WepA piechowice.
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Janusz Bryliński
plant Manager WepA piechowice



ZAINWESTUJ W SZCZECINIE
Jak co roku Miasto Szczecin opracowało listę nieruchomości przygotowywanych do zbycia pod funkcje mieszkaniowe  

i komercyjne. Z pełną ofertą Miasta można zapoznać się na stronie internetowej www.invest.szczecin.eu.

Atrakcyjne lokalizacje pod inwestycje komercyjne

PODSTREFA SZCZECIN SSE EURO-PARK MIELEC

Tereny objęte SSE przeznaczone są pod zabudowę usługową, produkcyjną 
magazynową, składy oraz stację paliw. Atrakcyjność terenów podnosi  
pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, skomunikowanie  
z autostradą A6 (poprzez węzeł „Tczewska”), która wspólnie z niemiecką 
autostradą A 11 tworzy połączenie Szczecin – Berlin, lokalizacja Portu  
Lotniczego Szczecin-Goleniów w odległości ok. 30 km oraz Portu Szczecin 
oddalonego o ok. 15 km.
W ramach SSE Miasto oferuje:
lokalizację Trzebusz
- 5 działek inwestycyjnych o powierzchni 2,09 ha; 2,20 ha; 2,27 ha; 2,36 ha  
   i 2,39 ha planowanych do zbycia w 2014 r. ; 
- 9 działek inwestycyjnych  o powierzchni ok. 2,0 ha każda, planowanych  
  do zbycia w 2015 r.
lokalizację Dunikowo
- 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,28 ha ; 1,46 ha i 4,25 ha planowane  
  do zbycia w 2014 r. 
- 3 działki inwestycyjne o powierzchni  1,77 ha; 5,88 ha i 6,56 ha planowane  
  do zbycia w 2015 r. 

Informacje:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – tel. 91 4245 587
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu – tel. 91 4245 086

Informacje:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – tel. 91 4245 592, 91 4245 768
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu – tel. 91 4245 788

LOKALIZACJE POD CENTRA HANDLOWO – USŁUGOWE - GALERIE 

Atrakcyjnym miejscem pod lokalizację wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowo-usługowych – galerii handlowych - z obiektem  
o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2, są nieruchomości  położone 
w północnej części Szczecina przy ul. Polickiej. Sprzyjające warunki  
do powstania nowych, komercyjnych inwestycji stwarzają nowo  
budowane osiedla mieszkaniowe, rozwijająca się infrastruktura  
techniczna, dobre skomunikowanie oraz korzystne położenie  
z widokiem na panoramę miasta.
Policka A
Działka nr 42/2 z obr. 3203 o powierzchni 21 109 m2; 
planowany termin przetargu - 24.04.2014 r.
Policka B 
Działki nr 34/4 i 41/4 z obr. 3203  o łącznej powierzchni 13 945 m2;
planowany termin przetargu - 14.05.2014 r.
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