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Załączone dokumenty:

Jak wynika z raportu „Market in Minutes - Rynek

magazynowy w Polsce" w pierwszym kwartale 2019 r.

popyt na nieruchomości magazynowe i przemysłowe

niemal dwukrotnie przewyższył podaż nowej powierzchni.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy roku na rynek

dostarczono ponad 505 000 m kw. nowej powierzchni (o

28% więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), a

wynajęto ponad 965 000 m kw. (21% mniej niż przed

rokiem). Najsilniejszy popyt odnotowano w Warszawie

(prawie 285 000 m kw., wzrost o 35%).

„Po raz pierwszy w historii najwięcej powierzchni

magazynowej i przemysłowej oddano poza głównymi

rynkami. Stało się tak za sprawą dwóch projektów: BTS dla

Zalando w Olsztynku (120 500 m kw.) oraz Panattoni Park

Kielce (22 200 m kw.). Dopiero za nimi uplasował się

Wrocław, gdzie w pierwszym kwartale przybyło niespełna

95 000 m kw. Nowe lokalizacje, które mają szanse rozwijać

się w najbliższym czasie to również Bolesławiec, Gorzów

Wielkopolski, Radom, Świebodzin, Słubice czy Zielona

Góra. Coraz więcej buduje się także projektów

przeznaczonych pod logistykę miejską. Na koniec marca w

trakcie realizacji znajdowało się blisko 65 000 m kw.

powierzchni tego typu, czyli o ponad 1/3 więcej niż trzy

miesiące wcześniej” – mówi Kamil Szymański, dyrektor w

dziale powierzchni magazynowych i przemysłowych w

Savills.

Zgodnie z danymi Savills na koniec marca 2019 r. Polska

dysponowała 16,2 mln m kw. nowoczesnej powierzchni

magazynowej i przemysłowej. Największym rynkiem

magazynowym pozostaje Warszawa i okolice (4 mln m
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kw.). Na drugim miejscu jest Górny Śląsk (2,62 mln m kw.),

do którego jednak bardzo szybko zbliża się Polska

Centralna (2,60 mln m kw.). Po pierwszym kwartale w

budowie znajdowało się kolejne 2,1 mln m kw. (13% więcej,

niż przed rokiem), z czego zdecydowana większość

powinna zostać oddana do użytku do końca roku. Ponad

60% powierzchni w budowie jest już zabezpieczone

umowami najmu.
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