
www.dtz.com

Adres Lotnisko
Rozwój parków biznesowych 

przy portach lotniczych



Wraz z dynamicznym rozwojem transportu 

lotniczego oraz infrastruktury lotniskowej 

rośnie znaczenie otoczenia portów 

lotniczych jako lokalizacji biznesowych. 

Dostrzegając ten globalny trend DTZ 

przygotowało raport, który został 

poświęcony tematyce parków biznesowych 

powstających przy portach lotniczych oraz 

airport city.

Połączone spółki DTZ i UGL Services 

stanowią jedną z największych na świecie 

fi rm świadczących usługi na rynku 

nieruchomości. 

W ramach DTZ funkcjonuje Międzynarodowy 

zespół ds. portów lotniczych, posiadający 

bogate doświadczenia w zakresie projektów 

nieruchomościowych zlokalizowanych przy 

lotniskach. Nasi eksperci doradzali przy 

kluczowych projektach nieruchomościowych 

związanych z 15 z 30 największych portów 

lotniczych w regionie EMEA oraz Azja – 

Pacyfi k, o łącznej liczbie pasażerów ponad 

600 mln rocznie.
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Transport lotniczy i infrastruktura lotniskowa 
na świecie

Według danych międzynarodowej organizacji Airport 

Council International (ACI), skupiającej właścicieli 

i zarządców portów lotniczych z całego świata, w roku 

2010 łączna liczba pasażerów korzystających z transportu 

lotniczego na całym świecie przekroczyła 5 miliardów. 

Z portów europejskich w tym okresie skorzystało blisko 

1,5 miliarda pasażerów, co przekłada się na 29-procentowy 

udział w globalnym rynku przewozów pasażerskich. 

7 spośród 30 największych lotnisk na świecie znajduje się 

właśnie w Europie. 

Analiza struktury 30 największych portów lotniczych 

w dłuższym horyzoncie czasowym pokazuje, iż zauważalny 

jest spadek dominacji portów amerykańskich, głównie na 

skutek dynamicznego rozwoju rynku lotniczego w Azji.

Zmiany geografi cznej struktury 30 największych 
portów lotniczych wg liczby pasażerów
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Źródło: Airport Council International (ACI)

Największym portem lotniczym na świecie pod względem 

łącznej liczby pasażerów od wielu lat jest Międzynarodowy 

Port Lotniczy Hartsfi eld-Jackson w Atlancie, pełniący 

funkcję głównej bazy dla jednej z największych linii 

lotniczych na świecie – Delta Air Lines. 

W Europie znajdują się cztery duże porty lotnicze 

stanowiące główne węzły przesiadkowe – Heahtrow 

(Londyn), Charles de Gaulle (Paryż), port we Frankfurcie 

oraz Shiphol (Amsterdam). Porty te posiadają bardzo duży 

udział pasażerów w ruchu tranzytowym, sięgający 50% 

w przypadku Frankfurtu oraz 40% w przypadku lotniska 

Schiphol. Największe aglomeracje często obsługiwane są 

przez kilka portów lotniczych (m.in. Nowy Jork, Londyn, 

Tokio) i od dystrybucji ruchu pasażerskiego pomiędzy 

te porty w dużej mierze zależy ostateczny kształt listy 

największych lotnisk na świecie.

Liderem w klasyfi kacji portów lotniczych pod względem 

przeładunku towarów przez 18 lat z rzędu było lotnisko 

w Memphis w amerykańskim stanie Tennessee, będące 

globalnym centrum dystrybucyjnym FedEx Express – 

największej fi rmy na świecie w kategorii spedycji lotniczej. 

W 2010 roku Memphis utraciło jednak swoją pozycję 

na rzecz portu lotniczego w Hong Kongu, a wkrótce 

prawodpodobnie zostanie zdeklasowane również przez port 

w Szanghaju.

W kategorii spedycji lotniczej największe europejskie 

lotniska to Charles de Gaulle (Paryż) oraz port we 

Frankfurcie, które zajmują odpowiednio 6 i 7 miejsce na 

świecie. Charles de Gaulle również w dużej mierze swoją 

pozycję zawdzięcza funkcji regionalnego centrum FedEx 

Express.

Drogą powietrzną w ruchu międzynarodowym 

transportowane są towary stanowiące ok. 0,5% 

międzynarodowej wymiany handlowej w ujęciu ilościowym, 

według ekspertów Air Transport Action Goup (ATAG), 

organizacji zrzeszającej największych producentów 

samolotów pasażerskich oraz związki reprezentujące 

linie lotnicze. Biorąc pod uwagę wartość towarów, udział 

ładunku przewożonego drogą powietrzną wynosi już jednak 

ok. 35%, co potwierdza, jak ważną rolę odgrywa transport 

lotniczy we współczesnej gospodarce.

Największe porty lotnicze na świecie 
wg liczby pasażerów w 2010 roku

Źródło: Airport Council International (ACI)

Lp. Nazwa Miasto Państwo Liczba 
pasażerów 
(mln)

1 Hartsfi eld-Jackson Atlanta USA 89,3

2 Beijing Capital Pekin Chiny 73,9

3 O’Hare Chicago USA 66,8

4 Heathrow Londyn Wielka 
Brytania 

65,9

5 Haneda Tokio Japonia 64,2

6 LAX Los Angeles USA 59,1

7 Charles de Gaulle Paryż Francja 58,2

8 Dallas/Forth Worth 
International

Dallas/Forth 
Worth

USA 56,9

9 Frankfurt Airport Frankfrut Niemcy 53,0

10 Denver 
International

Denver USA 52,2
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Airport Cities

Wzrost liczby pasażerów oraz wolumenu towaróów

transportowanych drogą powietrzną to jedna z pppprzr yczyn, 

które powodują, iż coraz większa liczba fi rm ofefff rujących 

usługi związane z obsługą ąą transportut  powietrznego, 

jak również fi rm często korzystających z tego rodzaju

transportu, decyduje się na lokowanie swojej działalności 

w pobliżu lotnisk. Podążają za nimi przedsiębiorstwa 

zajmujące się działalnością handlową lub świadczące 

usługi dla podróżnych, jak i pracowników wcześniej 

wspomnianych fi rm. Porty lotnicze, rozszerzając swoją 

ofertę handlowo-usługową, oprócz zaspokajania 

potrzeb wspomnianych grup, generują bardzo istotne,

alternatywne źródło przychodów, które pozwala im na 

dalszy rozwój oraz zwiększanie konkurencyjności

w w rywalizacji z innymi portami. 

Nieruchomości stanowią coraz bardziej istotne źródło 

przychódów portów lotniczych i ich znaczenie dla portów 

wkrótce może być większe, niż przychody z działalności 

lotniczej.

Spektakularny wzrost podaży powierzchni handlowej 

w obrębie terminali lotniczyyych jest najbardziej widoczną 

częścią tego trendu. Na tyyyysiąc pasażerów w portach 

lotniczych przypada średdnio 0,7 m kw. powierzchni 

handlowej, która generujuje 3-4 razy wyższy przychód na

m kw. w porównaniu do lokalnych centrów handlowych.

Przychody związane zz nieruchomościami stanowią ok. 

40% przychodów pororoo tów lotniczych w ujęciu globalnym. 

W Europie udział tennnnnn wynosi jest nieznacznie niższy 

(wynosi ok. 30%), alaa e notowany jest trend wzrostowy*.

Zapewnienie portttom lotniczym warunków do rozwoju 

wymaga odpowwwwwiei dniej infrastruktury komunikacyjnej 

– w tym celu reaeaeaaae lizowane są znaczące inwestycje

infastrukturalneneee, w postaci budowy nowych połączeń 

drddd ogowych luub kolejowych, umożliwiających dogodny

dostęp do looooootnisk i otaczających je terenów. Dzięki temu 

lokalizacje prppp zylotniskowe zwiększają swoją atrakcyjność 

jakoo lokalizzzzzzzzzzacje dla biznesu.

Intensyfikkkkkkkkacja wspomnianych procesów wpływa na 

rozwój fffform urbanistycznych, powstających wokół 

portówwwwwww lotniczych. Formy te, w zależności od ich 

charakakakakakaaa terystycznych cech, defi niowane są jako airport 

city oooooooraz y aerotropolis*.

**Źródło: Raport Moodie / RDG, 2009

Airport city 

Airport city obejmuje obszar zlokalizowany wokoł 

portu lotniczego, wliczając sam port lotniczy (pasy 

startowe, terminale), elementy dodatkowej infrastruktury 

komunikacyjnej (stacje kolei, przystanki tramwajowe i 

autobusowe, postoje taksowek), jak rownież działalności 

biznesowe w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Airport city może stanowić centrum większego obszaru 

wokół portu lotniczego, defi niowanego czasem, 

szczególnie w USA, jako aerotropolis, stanowiące rozległą 

formę urbanistyczną, zbliżoną pod pewnymi wględami 

do metropolii, ktora powstaje wokoł portu lotniczego, 

będącego głownym motorem rozwoju zarowno dla airport 

city jak i dla całego obszaru wokół lotniska.

W obrębie obszaru wokół portu lotniczego (aerotropolis) 

powstają parki biznesowe, parki technologiczne oraz 

nowoczesne ośrodki przemysłowe i logistyczne, w 

ktorych w pierwszej kolejności swoją działalność 

lokalizują przedsiębiorstwa związane z obsługą transportu 

lotniczego. Kolejne są fi rmy, dla których kluczowe 

znaczenie ma szybki i sprawny dostęp do dostawców, 

klientów lub partnerów biznesowych z całego świata, 

możliwy jedynie z wykorzystaniem transport lotniczego. W 

pobliżu portów lotniczych często powstają rownież centra 

handlowe, hotele oraz parki rozrywki.

*Źródło: J.D. Kassard, Global Airport Cities, Londyn 2010
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Źródło: DTZ na podst. J.D. Kassard, Global Airport Cities, Londyn 2010

Koncepcja airport city oraz aerotropolis

W obrębie airport cities lokalizowane są głównie funkcje związane z działalnością 

portu lotniczego, które są mocno zależne, choć nie uzależnione, od 

funkcjonowania portu (hotele, handel). Na większym obszarze wokół lotniska 

rozwijają się natomiast działalności korzystające z infrastruktury, wizerunku 

oraz pośredniego wpływu ekonomicznego lotniska na region.  Abstrahując od 

stosowanej terminologii, skala przedstawionego zjawiska jest coraz większa, 

niezależnie od tego, czy polega ono na powstawaniu pojedynczych parków 

biznesowych, czy też całych obszarów skupiających różnorodne działalności 

i funkcje. Projekty te często realizowane są przy współpracy partnerów 

publicznych i prywatnych.

W przypadku nowych portów lotniczych, powstających zupełnie od podstaw, 

tak jak porty w Hong Kongu, Kuala Lumpur czy Dubaju uwzględnia się model 

airport city / aetropolis na etapie ich planowania. Przykłady jego zastosowania 

uwzględniające zarówno istniejące, jak i planowane obiekty, przedstawiono 

w dalszej części niniejszego opracowania.
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Realizacja komercyjnych projektów deweloperskich 

w postaci pojedynczych obiektów, parków bądź 

całych dzielnic biznesu w pobliżu lotnisk przynosi 

wymierne korzyści deweloperom zaangażowanym w te 

przedsięwzięcia. Warto natomiast zadać sobie pytanie, 

jakie korzyści osiągają najemcy z lokalizowania swojej 

działalności w pobliżu lotnisk? Poniżej przedstawiono 

najważniejsze z nich.

Lokalizacja przedsiębiorstwa przy portach 

lotniczych niewątpliwie wiąże się również z pewnymi 

niedogodnościami. Jedną z nich, szczególnie uciążliwą 

dla działów sprzedaży, wymagających bezpośredniego 

kontaktu z klientami, może być czasochłonność związana 

z koniecznością częstych podróży do centrum miast. Innym 

problemem jest wysokie natężenie hałasu, nierozerwalnie 

związane z działalnością lotniska. Zjawisko to może 

być jednak minimalizowane poprzez zastosowanie 

nowoczesnych technologii w budownictwie, które 

wprawdzie podnoszą koszty samej budowy, a obniżają 

w efekcie koszty eksploatacji.

Znaczące korzyści, wynikające z lokalizacji działalności 

gospodarczej w otoczeniu portów lotniczych sprawiają 

jednak, iż utrudnienia związane z tymi lokalizacjami 

nie są tak odczuwalne przez najemców. Zdaniem DTZ 

tereny wokół istotnych i dynamicznie rozwijających się 

portów lotniczych mogą być dobrym miejscem na rozwój 

działalności biznesowej.

Korzyści związane z infrastrukturą

• Rozwinięta infrastruktura transportowa (transport 

drogowy, kolejowy, lotniczy) – dogodne możliwości 

dojazdu do miejsca pracy z różnych części miasta,

• Bliskość portu lotniczego – oszczędność czasu, 

szczególnie dla fi rm często korzystających z transportu 

lotniczego lub powiązanych z biznesem lotniczym,

• Dostęp do rozwiniętej bazy hotelowej – konkurencja 

pomiędzy licznymi obiektami hotelowymi 

zlokalizowanymi w otoczeniu lotnisk wpływa na 

atrakcyjność ich oferty dla klientów,

• Dostępność miejsc parkingowych – znacznie wyższy 

stosunek liczby miejsc parkingowych do wynajmowanej 

powierzchni w porównaniu do lokalizacji centralnych.

Korzyści związane ze środowiskiem 
biznesowym

• Przyjazne otoczenie biznesowe – niższe budynki 

(ze względu na odgórne ograniczenia wysokościowe 

związane ze strefą nalotu) zlokalizowane w otoczeniu 

terenów zielonych mają korzystny wpływ na 

pracowników,

• Rozpoznawalność i identyfi kacja obiektów – korzyści 

z możliwości umiejscowienia logotypu fi rmy na budynku, 

ze względu na duży ruch wokół portu lotniczego,

Perspektywa najemcy

Pozostałe korzyści

• Niższe koszty działalności gospodarczej (w porównaniu 

do lokalizacji centralnych),

 — Koszty bezpośrednie – czynsze, opłaty 

eksploatacyjne,

 — Koszty pośrednie – hotele, restauracje itp.,

• Duża liczba potencjalnych klientów (pasażerowie i osoby 

pracujące w porcie lotniczym oraz jego otoczeniu) – 

duży rynek zbytu dla fi rm handlowych i usługowych,

• Dostępność punktów handlowych i usługowych o różnej  

specyfi ce,

• Efekt synergii – korzyści wynikające z wzajemnego 

wspierania się różnych funkcji komercyjnych 

lokalizowanych w obrębie airport city i aerotropolis.
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Transport lotniczy i infrastruktura lotniskowa
w Polsce

Polski rynek lotniczy do 2008 roku cechował przyrost 

łącznej liczby pasażerów, przy czym najwyższa dynamika 

wzrostu notowana była w latach 2005 i 2006. W 2009 roku, 

z powodu ogólnoświatowego kryzysu, w Polsce, podobnie 

jak na większości rynków zagranicznych, odnotowano 

spadek liczby pasażerów. W latach 2010 i 2011 ponownie 

zaobserwowano wzrost – odpowiednio o 8,1% i 6,1% 

w porównaniu do lat poprzednich.

Rynek lotniczy w Polsce cechuje się bardzo dużym 

potencjałem rozwoju – według prognoz Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego (ULC) liczba pasażerów korzystających 

z polskich lotnisk wzrośnie z blisko 21,7 mln w roku 2011 

do ok. 39 mln w roku 2020, co oznaczałoby wzrost 

o ponad 80%.

Dominującą pozycję na polskim rynku posiada Port Lotniczy 

im. Fryderyka Chopina w Warszawie, jednak dynamiczny 

rozwój lotnisk regionalnych sprawił, iż udział warszawskiego 

lotniska w krajowym rynku spadł z 68,9% w roku 2004 do 

42,9% w roku 2011. 

Poza warszawskim lotniskiem, znaczący udział w polskim 

rynku lotniczym ma również pięć dużych portów regionalnych: 

Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań. Rola 

pozostałych polskich lotnisk, wśród których można wymienić 

porty w Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie i Zielonej Górze, jest 

niewielka – w 2011 roku stanowiły one zaledwie 6,5% rynku.

Zmiany liczby pasażerów polskich portów lotniczych, 
2004-2011

Liczba pasażerów największych polskich portów 
lotniczych, 2011

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

W celu zapewnienia sprawnej obsługi coraz większej 

liczby pasażerów, z uwzględnieniem wzmożonego ruchu 

oczekiwanego w trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej, 

prawie we wszystkich portach lotniczych realizowane 

są obecnie szeroko zakrojone inwestycje w rozbudowę 

infrastruktury lotniskowej. 

Pod koniec lutego 2012 roku oddano do użytku nowy 

terminal na lotnisku we Wrocławiu. W kwietniu 2012 r. 

dobiegła końca większość prac nad nowym terminalem 

w Gdańsku, natomiast do końca drugiego kwartału br. 

powinny zakończyć się prace związane z rozbudową 

terminalu w Poznaniu oraz modernizacją terminalu 

w Katowicach. Równolegle w Modlinie oraz Lublinie trwa 

budowa nowych portów lotniczych. Wspomniane przykłady 

inwestycji, jak i inne obecnie realizowane projekty, znacząco 

wpłyną na wzrost przepustowości polskich lotnisk oraz 

podniesienie komfortu pasażerów. 

Projektom tym towarzyszą znaczące inwestycje 

w infrastrukturę okołolotniskową, mające na celu 

podniesienie dostępności portów lotniczych, np. droga 

ekspresowa S79 (tzw. Trasa NS) w Warszawie, której 

budowa jest bliska ukończenia, czy też linia Pomorskiej 

Kolei Metropolitarnej, która ma zostać oddana do użytku 

do roku 2015, zapewniając bezpośredni dojazd do portu 

lotniczego w Gdańsku.
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Rynek nieruchomości komercyjnych
Warszawa

Inwestycjom w infrastrukturę lotniskową i okołolotniskową 

towarzyszy coraz większa liczba projektów komercyjnych. 

Najwięcej z nich zlokalizowanych jest w otoczeniu Lotniska 

Chopina w Warszawie.

Znajdują się tutaj m.in. obiekty hotelowe takie jak Courtyard 

by Marriott Warsaw Airport, Hotel Airport Okęcie i Hotel 

Gromada Airport. Liczba obiektów hotelowych w otoczeniu 

lotniska w najbliższych latach ma się powiększyć 

o Hampton by Hilton oraz Renaissance by Marriott. 

W otoczeniu portu zlokalizowanych jest również kilka 

znaczących inwestycji biurowych, takich jak Okęcie 

Business Park przy ul. 17 Stycznia, Poleczki Business Park 

czy Business Garden przy ul. Żwirki i Wigury (obecnie 

w budowie). 

Poleczki Business Park to projekt realizowany przez UBM 

wspólnie z CA Immo, który na terenie 14 ha zakłada 

zlokalizowanie docelowo 15 budynków. Pierwsza faza 

kompleksu o powierzchni najmu ok. 45 000 m kw. została 

oddana do użytku w roku 2010, natomiast druga faza 

o powierzchni ok. 21 000 m kw. ma zostać ukończona 

w maju 2012 roku. 

W ramach inwestycji Okęcie Business Park istnieją obecnie 

trzy budynki biurowe o pow. blisko 28 000 m kw., natomiast 

planowane są trzy kolejne obiekty o łącznej powierzchni 

zbliżonej do istniejących. 

Strefa oddziaływania Lotniska Chopina w Warszawie

1  Obiekty zbudowane po roku 1989 lub 

zmodernizowane, przynajmniej do standardu klasy B.

2  Nowoczesne obiekty handlowe o powierzchni najmu 

minimum 5 000 m kw.

3  Nowoczesne obiekty magazynowe oraz obiekty lekkiej 

produkcji, przeznaczone na wynajem.

Projekt Business Garden oprócz powierzchni biurowej 

oferować będzie również hotel z ok. 200 pokojami. 

Zakładana łączna powierzchnia najmu to ok. 90 000 m kw.

Okęcie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wokół 

ulic: Krakowskiej, Łopuszańskiej czy Modularnej, stanowi 

również jedno z głównych zagłębi magazynowych stolicy.

Port Lotniczy im. Chopina cechują pewne ograniczenia 

rozwoju związane m.in. z położeniem lotniska w obrębie 

granic miasta. Wokół portu znajduje się jednak wiele 

terenów, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje 

w nieruchomości komercyjne. W bezpośrednim sąsiedztwie 

terminalu pasażerskiego, na terenie o powierzchni 22,5 ha 

należącym do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty 

Lotnicze”, możliwe jest powstanie pierwszego polskiego 

airport city. Duży projekt komercyjny może zostać 

zrealizowany także wzdłuż ulicy 17 Stycznia na 10,6 ha 

gruntów, które aktualnie czekają na inwestora.

Obecność portu lotniczego jest czynnikiem sprzyjającym 

realizacji inwestycji komercyjnych również w nieco dalszej 

odległości od lotnisk. Dogodny dojazd do Portu Lotniczego 

w Warszawie jest niewątpliwym atutem lokalizacji na 

Służewcu Przemysłowym, który w ciągu ostatnich lat 

przeistoczył się w główne centrum biznesowe stolicy. Budynki 

biurowe powstające w tej części miasta oferują wysoki 

standard, przy czym stawki czynszu dla najlepszych obiektów 

są na Okęciu o 45% niższe niż stawki obowiązujące 

w centralnej części miasta.
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Strefa zasięgu – do 7 minut

Średni czas dojazdu samochodem 

do terminalu pasażerskiego

Powierzchnia biurowa1 800 000 m kw.

Powierzchnia handlowa2 60 000 m kw.

Powierzchnia magazynowa3 60 000 m kw.

Liczba pracowników 75 000
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Rynek nieruchomości komercyjnych
Miasta regionalne

1  Obiekty zbudowane po roku 1989 lub 

zmodernizowane, przynajmniej do standardu klasy B.

2  Nowoczesne obiekty handlowe o powierzchni najmu 

minimum 5 000 m kw.

3  Nowoczesne obiekty magazynowe oraz obiekty lekkiej 

produkcji, przeznaczone na wynajem.

Strefa oddziaływania Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Gdańsk

Nieruchomości komercyjne lokalizowane są również 

wokół regionalnych portów lotniczych. Przykładem 

takiego projektu jest BCB Business Park – nowoczesny 

park biznesowy powstający przy nowym terminalu Portu 

Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W skład 

kompleksu realizowanego na 11 ha docelowo wejdzie 5 

biurowców o powierzchni ponad 45 000 m kw., centrum 

konferencyjno-wystawiennicze, centrum usługowo-

handlowe oraz czterogwiazdkowy hotel. Kompleksowość 

oraz lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie 

międzynarodowego lotniska są niewątpliwymi atutami 

projektu. Pierwsza faza inwestycji – budynek biurowy B1 

o powierzchni najmu blisko 9 300 m kw. już funkcjonuje. 

Kolejne fazy inwestycji będą realizowane etapami do 2015 

roku. Innym projektem biurowym, który także powstał blisko 

gdańskiego lotniska i już zdążył się wpisać w biznesowy 

krajobraz Trójmiasta jest Allcon@Park. 

Potencjał tych terenów jako lokalizacji biznesowych 

wzrośnie jeszcze bardziej, gdy oprócz dwupasmowej drogi 

łączącej tę lokalizację z obwodnicą Trójmiasta, w 2015 roku 

zostanie uruchomiona Kolej Metropolitarna łącząca port 

lotniczy z centrum Gdańska i Gdyni.

W pozostałych miastach regionalnych położenie portów 

lotniczych również miało wpływ na decyzje o lokalizacji 

parków biurowych. 

Poznań 

W odległości ok. 3 km od Portu Lotniczego Poznań-Ławica 

im. Henryka Wieniawskiego, przy ulicach Bułgarskiej 

i Marcelińskiej, powstać ma park biurowy Business Garden 

Poznań. Planuje się oddanie do użytkowania w 2013 roku 

pierwszych dwóch budynków o powierzchni najmu 

22 000 kw. Docelowo park będzie składał się z 9 obiektów 

o powierzchni najmu blisko 80 000 m kw.

Wrocław, Kraków 

Wśród nowoczesnych parków magazynowych 

zlokalizowanych w pobliżu lotnisk warto wymienić 

kompleksy takie jak Prologis Park Wrocław III, zlokalizowany 

ok. 4 km na wschód od nowego terminalu portu lotniczego 

we Wrocławiu, czy też Kraków Airport Logistic Centre, 

oddalony również o ok. 4 km od lotniska Kraków-Balice.

Wraz z dalszym wzrostem rynku lotniczego w Polsce oraz 

rozwojem infrastruktury niezbędnej do jego obsługi, 

w otoczeniu portów lotniczych należy spodziewać się 

kolejnych inwestycji o charakterze komercyjnym. Atuty 

lokalizacji w pobliżu lotnisk powinny przyczynić się do tego, 

iż w Warszawie, a w późniejszym czasie również 

w Trójmieście oraz w innych miastach regionalnych rozwijać 

się będą dzielnice biznesu lub zalążki airport city, podobne 

do tych, które funkcjonują za granicą. Wybrane przykłady 

airport city, jak również parków biznesowych, które 

rozwinęły się wokół portów lotniczych przedstawiono 

w dalszej części raportu.
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Strefa zasięgu – do 7 minut

Średni czas dojazdu samochodem 

do terminalu pasażerskiego

Powierzchnia biurowa1 20 000 m kw.

Powierzchnia handlowa2 110 000 m kw.

Powierzchnia magazynowa3 90 000 m kw.

Liczba pracowników 7 000
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Brussels Airport, Belgia

Port lotniczy w Brukseli jest największym portem lotniczym 

w Belgii. W 2010 roku skorzystało z niego 17 mln 

pasażerów (z warszawskiego lotniska w tym czasie 

skorzystało blisko 9 mln osób).

Już w latach 80. XX w. w okolicy lotniska zaczęły 

powstawać pierwsze obiekty biurowe. Obecnie zasoby 

powierzchni biurowej zlokalizowanej w obrębie dzielnicy, 

której centralnym punktem jest port lotniczy, szacowane 

są na ponad 1 080 000 m kw. Zdecydowana większość 

tej powierzchni zlokalizowana jest w obrębie parków 

biznesowych – dwa z nich przedstawiono poniżej.

Sukces tych parków jest przede wszystkim efektem 

doskonałej sieci autostrad wokół portu lotniczego, niskich 

czynszów i stawek podatku jak również bardzo wysokich 

współczynników miejsc parkingowych.

Keiberg Business Park – park biurowy zlokalizowany na 

południowy zachód od portu lotniczego, w pobliżu węzła 

transportowego w którym krzyżują się autostrada A201 

i trasa R0, pełniąca rolę autostradowej obwodnicy Brukseli. 

W Keiberg Business Park znajduje się blisko 95 000 m kw. 

powierzchni biurowej, zlokalizowanej w 80 budynkach 

powstałych w latach 1981–1988. Obiekty te mają bardzo 

charakterystyczną formę dwu lub trzykondygnacyjnych 

pawilonów o powierzchni od 1 200 m kw. do 3 000 m kw.

Corporate Village – nowoczesny park biurowy, 

zlokalizowany naprzeciwko parku biznesowego Keiberg, 

po północno-wschodniej stronie trasy R0. W skład 

parku wchodzi sześć budynków biurowych (od 6 do 11 

kondygnacji), które były oddawane do użytku w latach 

2003–2009. Ich łączna powierzchnia wynosi blisko 

77 000 m kw. Kolejny obiekt, który ma pomieścić hotel na 

315 pokoi oraz centrum konferencyjne, jest obecnie 

w budowie.

Amsterdam Schiphol, Holandia

Amsterdam Schiphol (AMS) z liczbą pasażerów na poziomie 

45 mln w roku 2010 jest piątym co do wielkości w Europie 

i piętnastym na świecie portem lotniczym. Biorąc pod 

uwagę całkowity wolumen towarów przewiezionych 

w tym samym roku, port ten zajmuje odpowiednio czwarte 

i siedemnaste miejsce. 

Amsterdamskie lotnisko jest prekursorem koncepcji airport 

city, którą ofi cjalnie wprowadzono tutaj w 1998 roku. 

W otoczeniu lotniska znajduje się aż sześć dużych parków 

biznesowych, oferujących różnego rodzaju powierzchnie 

komercyjne. 

Sukces amsterdamskiego airport city jest związany 

z lokalizacją portu lotniczego w obrębie miasta oraz 

doskonałym połączeniem lotniska z miastem i pozostałą 

częścią kraju. Czynsze najmu powierzchni biurowej są 

zbliżone do stawek notowanych w obrębie Centralnej 

Dzielnicy Biznesu, natomiast wskaźnk pustostanów jest na 

znacznie niższym poziomie.

Schiphol Centre – najbardziej znany park biznesowy, 

zlokalizowany w samym centrum amsterdamskiego portu 

lotniczego. Doskonałą dostępność zapewnia transport 

drogowy, jak i kolejowy. 

W obrębie parku znajduje się ok. 165 000 m kw. 

nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanej w kilku 

kompleksach biurowych, m.in. Triport 1, 2, 3 (powstały 

w roku 1995, powierzchnia ok. 36 100 m kw.), WTC 

Schiphol Centre (I faza oddana do użytku w roku 1996, 

II faza w 2003 roku, powierzchnia ok. 56 500 m kw.) oraz 

The Outlook (oddany do użytku w roku 2009, powierzchnia 

ok. 34 000 m kw.). W obrębie parku funkcjonuje również 

wiele obiektów hotelowych oraz handlowo-rozrywkowych, 

w tym centrum handlowe Schiphol Plaza, kasyno, centrum 

spa, a nawet fi lia Rijksmuseum oraz pierwsza w porcie 

lotniczym biblioteka.

Park biznesowy Keiberg (prawy dolny róg)
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Frankfurt International Airport, Niemcy

Port lotniczy we Frankfurcie, z którego w 2010 roku 

skorzystało 53 mln pasażerów, jest trzecim co do wielkości 

lotniskiem w Europie (za londyńskim Heathrow i paryskim 

Charles de Gaulle) i dziewiątym pod tym względem na 

świecie (dane ACI za 2010 rok). W kategorii przewozu 

towarów analizowany port zajmuje odpowiednio drugie 

i siódme miejsce w rankingu.

W bezpośrednim sąsiedztwie lotniska znajdują się obiekty 

oferujące ponad 300 000 m kw. powierzchni biurowej 

na wynajem, blisko 250 sklepów i restauracji, hotele, 

centrum konferencyjne oraz dwa kompleksy magazynowe 

o powierzchni ok. 360 000 m kw. Zarządzająca portem 

lotniczym spółka Fraport AG bardzo aktywnie zabiega 

o realizację kolejnych inwestycji o charakterze komercyjnym. 

Poniżej przedstawiono wybrane projekty.

The Squaire – unikalny, 9-kondygnacyjny budynek 

o długości 660 m, wznoszący się bezpośrednio nad 

dworcem kolejowym, naprzeciwko Terminalu 1. W obrębie 

obiektu znajdują się biura (94 500 m kw.), dwa hotele grupy 

Hilton International (łącznie ponad 580 pokoi), a także 

centrum konferencyjne, lokale handlowe i restauracje. 

Inwestycja została zrealizowana w 2011 roku.

Gateway Gardens – wielofunkcyjny kompleks o docelowej 

powierzchni użytkowej ok. 700 000 m kw., który ma postać 

na obszarze 35 ha w bezpośrednim otoczeniu Terminala 2. 

Zgodnie z przygotowaną koncepcją zagospodarowania, 

w obrębie terenu zlokalizowane zostaną głównie biura 

i hotele, ale znaleźć ma się tam rónież centrum targowo-

wystawiennicze, centrum konferencyjne oraz obiekty 

handlowo-rozrywkowe. W obrębie kompleksu ma powstać 

również uniwersytecka placówka badawcza – House of 

Logistics and Mobility (HoLM).  Projekt prowadzony jest 

w formule PPP przez miasto Frankfurt oraz trzy podmioty 

prywatne.

Hong Kong International Airport, Hong Kong

Port lotniczy w Hong Kongu z ponad 50 mln pasażerów 

w 2010 roku jest trzecim co do wielkości lotniskiem w Azji 

oraz jedenastym na świecie. Ponadto port ten w 2010 

roku został największym portem lotniczym na świecie pod 

względem przewozu towarów, detronizując amerykańskie 

Memphis. Port lotniczy w Hong Kongu cechu się wyjątkową 

lokalizacją – powstał on na sztucznej wyspie o powierzchni 

blisko 12,5 km kw., usypanej na morzu dzięk niwelacji 

dwóch istniejących w tym miejscu wcześniej wysp. W 

efekcie lotnisko zlokalizowane w ścisłym centrum jednego z 

największych na świecie obszarów przemysłów (Shenzen, 

miasta w delcie Rzeki Perłowej, Makau). Port połączony jest 

ze stałym lądem za pomocą autostrady trasy kolejowej oraz 

stałego połączenia promowego.

W planach władz portu lotniczego w Hong Kongu jest 

stworzenie „SkyCity” – wielofunkcyjnego kompleksu 

łączącego funkcje biznesowe i rozrywkowe, opartego 

na koncepcji airport city i aerotropolis. Kompleks ten ma 

powstać na obszarze 57 ha w obrębie wyspy, na której 

znajduje się port lotniczy. 

AsiaWorld-Expo – międzynarodowe centrum wystawiennicze, 

oddane do użytku w 2005 roku. Centrum oferuje ponad 

70 000 m kw. powierzchni najmu, wliczając m.in. halę 

widowiskową AsiaWorld-Arena mogącą pomieścić 14 000 

osób oraz obiekt konferencyjny AsiaWorld-Summit, 

w którym można zorganizować konferencję lub bankiet 

nawet na 5 000 osób. 

SkyPlaza - kompleks łączący funkcje związane z obsługą 

pasażerów z funkcjami komercyjnymi. Znajduje się tu 

m.in. cenrum handlowo-rozrywkowe o powierzchni 

ok. 35 000 m kw. oraz dwa budynki biurowe o łącznej 

powierzchni 30 000 m kw.

SkyPier – przystań promowa pozwalająca mieszkańcom 

Chin na podróż do Hong Kongu za pomocą transportu 

morskiego, hotel działający pod marką Mariott oraz pole 

golfowe.
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