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Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory 

services for Clients in the area of Polish real estate market in particular; office, retail, industrial 

and hotel. Our knowledge is supported by years of experience and devised analytical methods, 

which support our Clients in the decision-making processes, identifying opportunities and threats 

and possible scenarios resulting from the changing market conditions. 

 

Services provided by the Department include economic analysis and market studies of the real 

estate market with respect to future market trends, feasibility study, competition analysis, 

investment strategies, analysis of the location, etc. 

 

Our database includes the most current information on the real estate market in Poland, and our 

close cooperation with Colliers agency departments allows for a better understanding of individual 

needs of our Customers. 

  

 

 

Dział Badań Rynku i Doradztwa Colliers International zajmuje się badaniami i szeroko pojętym 

doradztwem dla Klientów w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce,                             

w szczególności: biurowych, handlowych, przemysłowych i hotelowych. Nasza wiedza poparta 

jest wieloletnim doświadczeniem i wypracowanymi metodami analitycznymi, którymi wspieramy 

naszych Klientów w procesach decyzyjnych, określając szanse i zagrożenia oraz możliwe 

scenariusze wynikające ze zmieniających się warunków rynkowych. 

 

Usługi działu obejmują analizy ekonomiczne i badania rynku nieruchomości komercyjnych                       

z uwzględnieniem przyszłych trendów rynkowych; analizy opłacalności; analizy konkurencji; 

strategie inwestycyjne; analizy lokalizacji, itp. 

 

Nasza baza danych obejmuje najbardziej aktualne informacje na temat rynku nieruchomości 

komercyjnych w Polsce, a ścisła współpraca z działami agencyjnymi firmy pozwala na lepsze 

zrozumienie indywidualnych potrzeb naszych Klientów. 
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Dear Clients and Friends, 

 

It is my pleasure to present our latest publication 

summarizing the new trends observed on the Polish 

commercial market during 2011 and an indication of 

our forecast for 2012.  

 

2011 turned out to be a very good year for commercial 

real estate in Poland. The total supply of office, 

industrial and retail space has increased, although not 

on every market the increase has been that 

significantly noticed. Tenants‟ activity remained at a 

high level, and on some regional markets, we could 

also see a record volume of transactions. 2012 will 

remain to be a good year, both in terms of the new 

supply as well as tenants' activity, which should remain 

also stable. 

 

As a leading advisor on a global market we were 

involved in successful negotiations for many 

prestigious clients in a several key deals. We have 

recorded impressive result in the Industrial  and 

Logistics Department, where our specialists leased 

580,000 m² in total. This gave us a dominant position 

among our competitors and over 50% of market share. 

Office Department also negotiated numerous of lease 

agreements. The biggest once include Orlen and 

Nordea Bank. 

 
As part of our company strategy we aim to deliver high 

standards and integrated scope of services. In order to 

answer our clients‟ needs and meet the market 

demands, with a recognition of the new trends and 

„GenerationY‟ group, we have launched the following 

business lines: Development Advisory Services, Green 

Building Certification, Office Agency – Landlord 

Representation.  
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As we want to continue to maintain high standards of 

business and ethics, five of our employees have 

recently become members of the Royal Institute of 

Chartered Surveyors (RICS), raising the number of 

Colliers RICS qualified professionals to 11 in Poland. 

  

Our professionalism and expertise have been 

recognized by our clients and acknowledged by the 

industry. Colliers International has been voted 

Number 1 Agency in Poland by the 2011 Global 

Euromoney Real Estate Awards. We have also 

received an award during Eurobuild Awards Gala 

2011 for Office Manager of The Year, voted by 

tenants. 

 
2011 has been for Colliers International Poland a year 

of further development of its business. We have 

opened new departments, consistently promoted 

strategy of our brand, and fully committed to provide 

Service Excellence. 

 

This year we also support global charity event - 

Everyone Gives. Colliers is backing a worldwide effort 

to unite a community of givers using power of social 

media. Join us on February 22, 2012. You can be a 

part of it too. 

 

 

Yours sincerely, 

 

 

 

 

 

 

Monika Rajska –Wolińska 

Managing Partner 
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RECENT TRENDS 

• Economy: The Polish economy continued to perform strongly in comparison to other 

European countries. GDP growth for the whole of 2011 is estimated to be 4.0%. 

• Hotels: 2011 was in reality a pretty good year for hotel operators in Poland. The 

capital of Poland again, registered high occupancies in the 5-star segment, with ADRs 

at around €103 and a very favorable occupancy of ca. 72.3%. 

• Investment: Poland is still perceived by the international community as the main CEE 

property investment market as liquidity remained high throughout 2011, leading to 

transaction volumes of over €2.6 billion.  

• Land: As expected 2011 saw a large number of transactions on the land market, as 

the total volume of concluded deals exceeded one billion PLN.  

• Industrial: During 2011, almost 380,000 m² of modern warehouse space was 

delivered to the market. A decrease in available space was observed in most markets. 

Rents remained stable and an upward trend was observed only in regions where the 

vacancy rate was low.  

• Offices: 2011 witnessed meagre changes in the total resources of modern office 

space as the total office stock grew by only 260,000 m2. Leasing activity maintained its 

high dynamics in Warsaw and major regional cities. At the end of the year nearly 

1 mln m2 of modern office space was under active construction. 

• Retail: 2011 can be considered an optimistic year for the Polish retail market, 

especially in terms of developers‟ activity – nearly 625,000 m2 of modern retail space 

was completed during the year. New international brands entered the Polish market, 

i.e. American brands GAP and Toys”R”Us and Scandinavian DIY retail chain Jula. 

MARKET PROGNOSIS 

• Economy: The Polish economic situation will remain stable in 2012, according to the 

Ministry of Economy, with GDP growth to reach ca. 3%. The inflow of foreign direct 

investments (FDI) to Poland will, however, continue its downward trend.  

• Hotels: In general, we estimate that the hospitality industry will again have a good 

year. We consider the following Economy brands to continue their expansion in 

Poland: Super 8, B&B, Hampton by Hilton and Best Western. 

• Investment: Poland will again be the main market in the CEE and drive the 

investment volumes. The pricing gap between core and non-core assets is expected to 

be maintained in 2012. 

• Land: If the financial markets manage to remain stable and the Eurozone can cope 

with their problems, 2012 should be a good year for the investment land market in 

Poland. 

• Industrial: It is estimated that new supply in 2012 will reach a similar level to that of 

2011. In the coming quarters, we can expect a further decrease in vacancy rates, while 

rents will grow slightly in selected markets. 

• Offices: The upcoming year will bring a significant increase in total modern office 

stock as new supply will double the level recorded in 2011. In H1 2012 tenants‟ activity 

should remain stable, however, the uncertain economic situation may translate into a 

weaker demand for office space in the second half of the year. 

• Retail: The uncertain situation on global financial markets may result in a more 

cautious approach from market players in 2012. Developers will try to attract tenants 

and clients by combining different retail formats within one retail destination, especially 

retail parks with traditional shopping centres. 
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Executive summary 

MARKET INDICATORS 

2011* 2012* 

GDP GROWTH  

UNEMPLOYMENT 

WAGES 

INFLATION 

INVESTMENT VOLUMES 

OFFICE RENTS                 

INDUSTRIAL RENTS 

RETAIL RENTS 

YIELDS 

* COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR 
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Source: International Monetary Fund, National Bank, 

Central Statistical Office 

Source: International Monetary Fund, National Bank 

Source: Eurostat 

SUMMARY 

• Poland is the largest country within Central Eastern Europe. It ascended to the EU in 

2004 and its six months at the helm of the EU‟s rotating presidency in 2011 was 

indicative of its growing maturity in international politics. The re-election of the Civic 

Platform in the summer also shows how Poland‟s political landscape is also maturing. 

Having won its second term it is expected that government will understand that it has 

an effective mandate for reform which in economic terms covers privatisation, 

institutional reform of the public sector and improvements to bureaucratic and judicial 

processes.  

• In Poland approximately 65% of people of working age (median age = 38.5 years) are 

concentrated in urban conurbations. Because of Poland‟s size these are not 

concentrated in just two or three large cities, as is the case with its smaller neighbours, 

and this presents opportunities for commercial real estate development outside of 

Warsaw.  

• Poland was the only country in the EU to avoid recession. This was due to the size 

domestics market; low levels of personal debt and well regulated banking sector which 

had not strayed too far from conservative risk focused banking. Poland was also aided 

in no small measure by the rapid recovery in Germany, her largest trading partner. 

• Germany remains Poland‟s largest trading partner and the expected contraction in 

German GDP poses a threat to Poland, and GDP growth will slow in 2012. Top export 

classifications are machinery and transport (41%) and manufactured goods (20%). 

• Despite nervousness throughout the EU‟s markets during 2011, Poland has been able 

to maintain a robust growth in industrial production, even de-coupling from Germany in 

the latter part of the third quarter. 

PROGNOSIS 

• Poland can also expect some GDP lift when it co-hosts the EUFA cup in 2012, though 

this might be seen simply as continuation of the GDP lift gained from the infrastructure 

spend made in order to co-host the event. 

• According to the IMF the expectation for GDP growth from 2012 until 2015 is between 

3-3.5%. 

• During 2011 the unemployment rate showed an increasing tendency and according to 

GUS stood at 12.3% at the end of the year. However, according to the IMF the 

unemployment rate is the same as the EU27 average ca. 10% and has been steadily 

increasing during 2011. This could bring into question the expectations from 2012 

which according to the IMF‟s World Book of September 2011 were to start falling to 

just below 9% by 2015. It might be more reasonable to expect unemployment to 

remain at around 10%, +/- 0.25% for the bulk of 2012 with any significant reduction 

being based on robust GDP growth.  

• The flipside of increasing unemployment is the stability of wage demands which 

peaked at 5.5% in 2007 but which now, according to GUS, are more manageable at 

1.4%. 

• While Poland may experience some turbulence in the debt market it is more due to 

association with its regional peers than in country fundamentals. Pre Lehman‟s crisis 

(2007) Poland‟s gross debt stood at 45% of GDP, according to Eurostat and the IMF 

for 2011 it is around 56%. It is still among the lowest in Europe but getting closer to its 

constitutional limit of 60%. It is projected that it will not accumulate much further. 

• The inflow of foreign direct investments (FDI) to Poland continues its downward trend 

when expressed as a percentage of GDP. Expected reforms to be implemented by the 

newly re-elected government offset this thereby reducing the strain on government 

debt. However, this does show how sensitive to government reforms debt levels are.  

 

Economic overview 
Population   

Poland 38,200,037 100% 

Top 3 Cities   3,213,679 8.41% 

Warsaw (Capital)   1,720,398 4.50% 

Kraków      756,183 1.98% 

Łódź      737,098 1.93% 

Source: Central Statistical Office 

Exports Imports 

Germany 26.2% Germany 22.3% 

UK   6.4% Russia 12.2% 

France   6.1% China   8.7% 

  GDP Labour 

Agriculture    3.4% 17.4% 

Industry 33.1% 29.2% 

Services 63.5% 53.4% 

Source: Central Statistical Office 

Source: CIA World Book 
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GENERAL OVERVIEW 

• 2011 was in reality a pretty good year for hotel operators in Poland. Much of this 

positive outcome was due to the EU Council Presidency; we estimate that this 6 month 

event produced approximately 47,000 room nights for the country. We can also say 

that Warsaw, and the Tricity region had an excellent year. The capital of Poland again, 

registered high occupancies in the 5-star segment, with ADRs at arround €103 and a 

very favorable occupancy of ca. 72.3%. 

• Some of the positive influencing factors in Poland were Poland‟s strong GDP growth, 

the strong exports and manufacturing sectors, the relatively well positioned (devalued) 

Polish Zloty and the domestic demand growth of 2.8%. FDI for 2011 is estimated at 

€11 billion jump of almost 40% from 2010. 

• As last year, the continuation of the infrastructure investments in roads, stadiums, 

railway, and airports, had helping factor to the economic development we experienced 

throughout the year. The continuing export and manufacturing positive outcomes 

combined with the devalued Polish currency, helps the economy in dealing with the 

influence of the EU economic slowdown.  

• The Polish Stock Exchange (WSE) performed at a negative 21% (WIG 20), influenced 

by the turbulent trading in world markets. These negative results were also in 

accordance with the major European trading bourses. The WSE still shows growth 

with additional listings, 13 (IPO‟s) coming to their main trading platform as well as the 

strong participation in New Connect, the small cap venue in the Polish Stock 

Exchange.  

HOTEL SECTOR IN MAJOR CITIES IN POLAND 

WARSAW  

• The hotel sector in the capital enjoyed a very good year. The strong demand for room 

nights in the business and small conference segments were noticed throughout the 

year. The 5-star hotels performed with an occupancy level of arround 72.3% and 

ADRs of circa €103. We also noticed the strengthening of weekend occupancies in 

2011 which is a healthy sign of the leisure tourism market in Poland. The 4-star hotels 

also enjoyed a good trading year, occupancies were reported at the level of 68% at an 

ADRs of €72 (estimated). The rest of the branded hotel products had circa 8% 

RevPAR year over year growth in Warsaw. 

• B&B hotels of France opened its first hotel in the capital (the second in Poland) in 

close proximity to the Warsaw Airport in December of 2011. The projects that started 

construction were the 365 room Doubletree by Hilton Conference Centre and the 250 

room Renaissance by Marriott at the Chopin Airport. An Express by Holiday Inn, is 

being built by the airport. This 124 room hotel will be opened in Q4 2012. There is also 

a 123 room Hampton by Hilton planned to start construction in the vicinity of the 

Airport. 

• Significant transactions for 2011, where the Sobieski Hotel, which sold for 

approximately €52 million to Wenaasgruppen, who in turn signed a Management 

Agreement with Rezidor. This hotel is now branded as the RadissonBlu Sobieski and 

will undergo major renovations in the coming 18 months. The Le Meridien Bristol‟s 

Perpetual Usufruct title was also sold by Orbis/Accor for €21.3 million to Starman 

Hotels of the UK. Additionally, in December of 2011 the Mercure Chopin Hotel was 

sold to Echo Investment S.A by Orbis/Accor for €31 million. The hotel was 

permanently closed to leave room for a new 47,000 m² commercial building to be built 

by the new owner.  

• We expect to have considerable occupied rooms in all hotel segments prior to the start 

of the championship. Technical media, UEFA staff, Russian, Greek and Polish teams 

as well as a very lucrative sponsor roster will stay in Warsaw. Our estimation on the 

Euro 2012 related room nights for Warsaw is 125,000. 

Source: Colliers International 

*4 and 5-star hotels 

Source: Colliers International 
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Hotels market OCCUPANCY AND ADR IN MAJOR 

POLISH CITIES   

CITY OCCUPANCY ADR 

Warsaw* 70% € 88 

Kraków 63% € 66 

Gdańsk 61% € 59 

Wrocław 66% € 59 

Poznań 46% € 67 

Łódź 54% € 62 

HOTEL NAME CITY 
NO. OF 

ROOMS 

Hilton Garden Inn **** Kraków 154 

Puro Hotel*** Wrocław 102 

Haston City Hotel**** Wrocław 111 

Focus Hotel*** Gdańsk 98 

Interferie Medical SPA**** Świnoujście 308 

SELECTED HOTELS OPENINGS    
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KRAKÓW 

• The city also performed positively versus 2010. The branded hotel products fared well, 

the occupancy in that segment was circa 63% at an ADR of arround €65. 5-star hotels 

fared well at occupancies of circa 71% with a yearend ADR of €91. 

• The city enjoyed a favorable summer season, which is predominantly leisure based 

travel. 54 % of all occupied rooms were produced by international guests in this time. 

The increase in tourist arrivals in 2011 is 6.7%, in part due to the EU Council 

Presidency. 

• The BPO business continues on creating corporate room nights. Kraków quietly is 

becoming the most popular destination for BPO activities.  

• The first Hilton Garden Inn in Poland was opened in January of 2011. The only 

significant transaction in 2011 was the Francuski hotel, which was sold for 22 million 

Polish Zloty. 

TRICITY 

• These three cities did relatively well, since they were able to host a few EU Council 

Presidency events. The hotels in Gdańsk did the best in terms of y-o-y RevPAR 

growth. There are no internationally branded hotel projects in the pipeline for 2012 in 

Tricity. The Focus Hotel, a 98 room 3-star property was opened in March of 2011 

(Gdańsk).  

• Gdańsk recorded a 61% occupancy through all hotel categories, with an average daily 

rate of €59. The 5 star branded hotels finished the year at a ca. 66% occupancy and 

an ADR of approximately €88.  

• Sopot‟s hotels also enjoyed a better year than 2010. We estimate that the 5-star hotel 

segment performed at the level of 58% in occupancy at an average achieved rate of 

€112.  

• Gdynia‟s occupancy was ca. 49% with an ADR of about €47. 

POZNAŃ 

• Some hotels in Poznań experienced some improvement in 2011. The Sheraton, IBB 

Andersia, IBIS and Campanile hotels are the city‟s best performers. The city in all 

categories managed to do ca. 46% in occupancy and achieved an ADR of 

approximately €67. The best performing hotel had a ca. 63% occupancy, at a €89 ADR 

(estimate).  

• The challenge for Poznań continues to be the MICE market, and in our opinion Poznań 

should do all it can to re position itself in this very lucrative segment. In 2011, Poznań 

had the Open European Bridge Championship, the International InterTech 

Conference, and the World Rowing Regatta Masters.  

SZCZECIN 

• 2011 was a better year for this city, and occupancies climbed to about 61%, with an 

overall ADR of arround €52. The Radisson Blu‟s Szczecin property, still the market 

leader, fared well in the city and is currently undergoing renovation of their 20 year old 

product. 

• The Neptun hotel was sold in 2011 to Echo Investment, which purchased the property 

with the plan of expanding the Galaxy retail gallery. So in fact we will see a reduction 

of room inventory for the next three years there. However, the owner of currently being 

developed, Hanza tower, J.W. Construction, is planning to have a small 5-start hotel in 

its office and retail mixed-use project in the city. 

 

 

 

 

Source: Colliers International on the base of Hotel 

Registered in Poland 

Source: Institute of Tourism 

RESEARCH & FORECAST REPORT  |  2012  |  POLAND  |  HOTELS MARKET 

8% 

16% 

48% 

20% 

8% 

HOTELS BY CATEGORY IN MAJOR 
POLISH CITIES 

Hotel ***** Hotel ****  

Hotel *** Hotel ** 

Hotel * 

0 

5 

10 

15 

20 

TOURIST ARRIVALS (mln) 



10  |  COLLIERS INTERNATIONAL 

ŁÓDŹ 

• The city experienced a minimal decrease on the hotel industry trading numbers. 

Regional and local conferences held in the city where smaller, with less overnight 

paying guests. The leader in the market continues on being the Andel‟s Hotel in 

Manufaktura, which practically owns the small to medium size MICE segment in Łódź. 

The city did 54% in occupancy across all branded hotels, and an achieved rate of €62. 

• The new 4-star, 191 room Doubletree by Hilton hotel is being built, we see this hotel 

opening in mid 2013. We also envision the 127 room Holiday Inn to finally come to its 

successful completion and opening by Q3 of the next year. The new 162 room Novotel 

hotel is also being built and is scheduled for opening in April 2013. 

• We foresee Łódź becoming a new hub for medium sized national conferences and 

MICE related events. This city will need to promote, and market their uniqueness and 

undertake the best opportunity for creating a distinctive destination product in the CEE.  

WROCŁAW 

• The branded and significant hotels leading in occupancy at levels of ca. 66% and an 

ADR of arround €59 was achieved across all categories. The 5-star significant hotels 

managed to deliver circa €86 in ADR and a 67% occupancy rate. These hotels are the 

Radisson Blu, Sofitel, Granary, Monopol, and Platinum Palace.  

• One very significant occurrence in 2011 was that Wrocław won the European Capital 

of Culture for 2016. This is not only an incredible achievement for the city, but also a 

monumental opportunity for Wrocław to become a top cultural destination city in the 

EU. 

• As we reported in 2010, there were no new hotel openings throughout the year, and 

the pipeline has a Hilton 5-star project which has been delayed for some time now due 

to the lack of financing. The same issue is affecting the Hilton Garden Inn. A dual 

branded Campanile and Premier Class facility is presently under construction, with an 

estimated opening date of Q2 2012. Puro Hotel Wrocław had its grand opening in April 

of 2011, the Polish company has already announced the development of another Puro 

hotel in Poznań. The 111 room, 4-star Haston City hotel was delivered at the end of 

2011. Its 1,500 m² conference center which will be completed early in 2012 will be a 

welcome addition to the city‟s MICE market. 

OTHER POLISH CITIES 

• In Bydgoszcz a Campanile is being built in the city. A 103 room Hampton by Hilton is 

also in the works. In Świnoujście, PGB Dom will open the first Hampton by Hilton hotel 

midyear. 

PROGNOSIS 

• The GDP growth for Poland next year, will again be one of the strongest in the EU. 

Poland continues to invest in infrastructure projects all over the country, with more 

than €8 billion in the plans to be spent in 2012. The ongoing preparations for the UEFA 

Euro 2012 championships will be really noticed in the first half of the year. In general, 

we estimate that the hospitality industry will again have a good year. Of course, we still 

predicate that new hotel development should be planned where the economics of the 

project make the investment rational. 

• We continue to support our last year‟s recommendations, seeing optimistic horizons 

for globally branded 1, 2, 3-star products in most regions, towns and cities.  

• History clearly shows that hotel industry grows successfully when there are efficient 

modes of communication available, such as: road, rail and air networks and these, 

thanks to the UEFA Euro 2012, are coming to be realized much ahead of what a 

natural timeline would have been in Poland. We consider the following Economy 

brands to continue their expansion in Poland - Super 8, B&B, Hampton by Hilton and 

Best Western. 
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Source: Colliers International on the base of Hotel 

Registered in Poland 

CATEGORY WARSAW KRAKÓW POZNAŃ 

Hotel ***** 10 10 1 

Hotel ****  7 25 5 

Hotel *** 22 74 22 

Hotel ** 13 20 15 

Hotel * 9 5 2 

Total: 61 134 45 

CATEGORY WROCŁAW GDAŃSK ŁÓDŹ SZCZECIN 

Hotel ***** 5 4 0 0 

Hotel ****  10 5 2 4 

Hotel *** 25 14 10 6 

Hotel ** 3 7 9 4 

Hotel * 4 0 2 5 

Total: 47 30 23 19 

FORMALLY RATED HOTELS AS OF 

END 2011 
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SUMMARY 

• Transaction volumes of approximately EUR 2.6 billion, approaching 2007 pre-crisis 

levels, were recorded in 2011. The market has entered into a phase of secondary 

trading of assets, where owners disposed of properties previously acquired from 

developers. 

• Approximately 65% of total volumes was located in Warsaw (as opposed to 2010, 

where the proportions were reversed), signalling investors flight to core, safety and 

liquidity offered by the capital city. 

• Activity in secondary cities has been predominantly driven by retail, with office and 

logistics transactions outside of Warsaw limited to a minimum, partly due to the limited 

availability of investment grade product.  

• Stabilization of core yields across all asset classes was witnessed towards the end of 

2011, however several post-Lehman yield benchmarks across all asset classes have 

been set during the year. 

• Prime office yields for Warsaw CBD core in 2011 were in the range of 6.25%-6.75% 

and 6.4%-6.75% for CBD Fringe; 6.7%-7.5% for Warsaw Mokotów (second largest 

office sub-district in the city).  

• Prime retail yields in 2011 were in the range of sub-6%-7% in Warsaw and sub-6% (for 

selected trophy assets) - 8.5% in secondary cities.  

• Prime logistics yields in 2011 were in the range of sub-8%-8.5% (selected locations 

only). 

• We note that the preferred single transaction volume has decreased across all asset 

classes. Any further movement in pricing is expected to depend largely on the impact 

of the sovereign debt crisis and the additional capital requirements of the main senior 

lenders in the market.  

• Poland is still perceived by the international community as the main CEE property 

investment market and the liquidity has remained high throughout 2011.  

PROGNOSIS 

• Poland will again be the main market in CEE and drive investment volumes across the 

region. That said, investment volume growth dynamics recorded in the last 2 years are 

unlikely to be maintained in 2012 as purchasers will continue to selectively pick their 

real estate investments. 

• The pricing gap between core and non-core assets is expected to be maintained in 

2012. 

• Core funds are expected to continue to dominate the investment landscape for the 

medium term, given the ability to transact by means of low leverage levels. However 

leveraged value-add investors are also maintaining their presence on the market. 

• Single transaction volumes are expected to decrease amid possible senior financing 

constraints. 

• Stabilization of core yields in the mid-term will continue to be dependent on the 

macroeconomic fundamentals of the Eurozone and the CEE region in the wake of the 

sovereign debt issues and capital requirements of the financial institutions. 

• Demand for Warsaw Class A institutional grade office assets and non-Warsaw retail 

properties is expected to be maintained, subject to their availability. Selected, well-

located modern logistics assets (with long weighted remaining average lease terms, 

leased on market levels  to strong covenants) are also expected to generate traction in 

the marketplace. 

 

 

Source: Colliers International 

Source: Colliers International 
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GENERAL OVERVIEW 

• As expected 2011 saw a large number of transactions on the land market, and the 

total volume of concluded deals exceeded one billion PLN. 

• This represents an impressive total in the market post crisis. However, putting these in 

perspective, during the period 2007 to 2008 this volume was reached individually in 

Warsaw, Kraków and Wroclaw. 

• Despite the high supply of investment land, demand remained unsatisfied, as much of 

the land on offer still fails to meet developers‟ criteria. Poor location and poor shape of 

site, preventing efficient development were among the main reasons why some plots 

could not transact. 

• 2011 saw large developers consolidate, seeking to replenish their land banks, and to 

seek joint venture partners. General contractors and smaller developers are also 

actively seeking partners for their projects. 

TRENDS  

• The market should remain active, and in the coming months we expect to see a 

continuation of transactions for office sites in Warsaw, Kraków, TriCity, Wrocław and 

Poznań. 

• The supply of land designated for the retail development in cities with populations over 

40,000 is likely to increase. 

• We will observe a further increase in demand for sites for small shopping malls and 

retail parks in small and medium cities. 

• Prices for retail land should retain their current level at around PLN 120 – 600 for retail 

parks and PLN 250 – 1 500 for shopping malls. 

• In 2011 a significant number of projects came to the market which, as a result of the 

crisis and difficulties with outstanding loans, had little chance of being implemented. 

These are being offered for transaction not only as ordinary sales, but also as 

opportunities to build a consortium, or simply in exchange for transfer of existing loans. 
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Land market TRENDS 2012                          OFFICE  
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TRENDS 2012                    RESIDENTIAL 
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TRENDS 2012                          RETAIL 
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PRICES 

Source: Colliers International 

Source: Colliers International 

Source: Colliers International 

CITY 
INVESTMENT 

POTENTIAL (m2) 
PURPOSE 

Warsaw 20,000 Retail/ Office 

Warsaw 20,000 Office 

Warsaw 50,000 Residential  

Warsaw 60,000 Retail 

PRELIMINARY AGREEMENTS 

SIGNED IN 2011 AND PLANNED TO 

BE CLOSED IN 2012 

Source: Colliers International 
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Source: Colliers International 

Source: Colliers International 

PROGNOSIS 

• As a result of new legislation which will come into force in April 2012, developers 

operating on the residential market will begin to consolidate, and only the largest 

companies will be able to meet the new legal requirements. This will result in 

development land being brought to the market, and the sale of some smaller 

developers. 

• If the financial markets manage to remain stable and the Eurozone can cope with their 

problems, 2012 should be a good year for the investment land market in Poland. 

 

 

 

LAND DEPARTMENT – ONGOING PROJECTS IN 2012 – SELLER’S REPRESENTATION 

PORTFOLIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRICES AND TRANSACTIONS  

PRICES FOR THE OFFICE 

DEVELOPMENT SITES (EUR/m² of GLA) 

Source: Colliers International 

PRICES FOR THE RESIDENTIAL 

DEVELOPMENT SITES (EUR/m² of PUM) 

Source: Colliers International 

INVESTOR LOCATION 
SIZE 

(ha) 

PRICE 

(mln PLN) 

J.W. 

Construction 

Kasprzaka, 

Warsaw 
8.1 174 

Dom 

Development 

Powązkowska, 

Warsaw 
9.9 168 

Echo 

Investment  

Konstruktorska, 

Warsaw 
7.4 63 

Echo 

Investment 

Hotel Mercure, 

Warsaw 
n/a 125 

Skanska Skargi, Wrocław 3.0 36 

CITY/REGION MIN MAX MID-POINT 

Warsaw - city centre 300 900 600 

Warsaw - suburbs* 140 380 260 

Kraków 120 300 210 

Łódź 70 180 125 

Poznań 80 280 180 

Silesia 60 200 130 

TriCity 100 300 200 

Wrocław 130 300 215 

* Mokotów, Ursynów 

CITY/REGION MIN MAX MID-POINT 

Warsaw 180 900 540 

Kraków 150 320 235 

Łódź 100 170 135 

Poznań 150 300 225 

Katowice 75 160 117,5 

TriCity 100 300 200 

Wrocław 100 350 225 

CLIENT PROJECT FUNCTION PLOT SIZE (ha) 
INVESTMENT 

POTENTIAL (m²) 

ASKING PRICES 

(mln PLN) 

FSO SA Toruńska, Warsaw Commercial 6.00 50,000 38 

FSO SA 
Żerański Chanel, 

Warsaw 
Mixed-use 8.26 50,000 47 

FSO SA Falenica, Warsaw Residential 2.80 25,000 12 

KCI SA Poznańska, Kraków Residential 2.50 33,000 - 

KCI SA Wrocławska, Kraków Residential 5.50 ca. 100,000 - 

KCI SA Rybitwy, Kraków Commercial 14.80 - - 

Sita Suez Group Brzezińska, Łódź Residential 11.00 - 12 

Sita Suez Group Darwina, Kraków Residential 1.80 - 5 

IGD Silesia Sp. z o.o. Bukowińska, Warsaw Residential 0.60 21,500 45 

IGD Mokotów Sp. z o.o. Emerald Tower, Warsaw Office 0.40 20,000 45 

BRJ Investment Beethovena II, Warsaw Office 0.91 16,000 34 

BP Investment Beethovena I, Warsaw Office 4.41 - 70 

Hala Koszyki Savleigh Hala Koszyki, Warsaw Mixed-use 0.94 20,000 48 

Metsa Tissue/Konstans Konstancin-Jeziorna Mixed-use n/a 120,000 n/a 

Polimex Development SA Roentgena, Warsaw Residential 0.87 5 ,625 - 

Polimex Development SA Wielicka, Kraków 
Residential/ 

services 
1.71 17 ,144 - 

Bumar  Sp. z o.o. Fort Wola, Warsaw Residential 25.34 ca. 350,000 - 

Bumar  Sp. z o.o. Grabiszyńska, Wrocław Residential 7.33 88,200 - 

RESEARCH & FORECAST REPORT  |  2012  |  POLAND  |  LAND MARKET 



14  |  COLLIERS INTERNATIONAL 

Source: Colliers International 

Source: Colliers International 

GENERAL OVERVIEW 

• 2011 in comparison with 2010 turned out to be a very good period for the Polish 

industrial market.  During 2011, almost 380,000 m² of modern warehouse space was 

delivered to the market, which representing a 40% growth in comparison to 2010. The 

largest amount of new projects was added to the Upper Silesia market. The total 

supply of warehouse space in Poland currently amounts to 6.8 million m². 

• In terms of transaction volume, 2011 represented an increase in comparison with 

2010. Almost 1.8 million m² of modern warehouse space was leased, resulting in a 

20% increase from the previous year. Demand throughout the year was fairly steady, 

however during the third quarter the highest volume of transactions was reached 

(nearly 30% of transactions generally). Most lease agreements were signed in Warsaw 

(Zone II) and in Upper Silesia. New deals constituted 60% of tenants‟ activity and a 

large part of them were „pre-lease”.     

• In comparison to Q4 2010 the vacancy rate in Poland dropped significantly from 13.8% 

at the end of 2010 to 11.4% at the end of 2011. A decrease in available space was 

observed in most markets.  

• Over the year, rents remained basically stable and an upward trend was observed only 

in regions where the vacancy rate was low. 

SUPPLY 

• Warsaw – supply of modern warehouse space in three zones in Warsaw at the end of 

2011 amounted to 3.67 million m². Throughout the year approximately 80,000 m² was 

delivered to the market, of which nearly 74% was in Warsaw zone II. The increase of 

new supply, in comparison to 2010, was higher by more than 44%. In terms of new 

supply Warsaw was in the second place just after Upper Silesia. There is currently 

77,000 m² under construction, of which 73% is in Warsaw zone II. 

• Central Poland - at the end of 2011 the total resources of warehouse space in Central 

Poland amounted to 950,000 m². During the full year about 25,500 m² was completed 

in 3 projects, owned by Panattoni and Segro. New supply has reached, in principle, the 

same level as 2010. 

• Poznań - the existing supply at the end of 2011 was slightly more than 846,000 m². 

Nearly 45,000 m² was delivered to the market, of which half was in the third quarter of 

2011. Currently 50,000 m² of modern warehouse space is under construction with an 

expected date of completion planned for 2012. 

• Upper Silesia - is the second largest warehouse market in Poland, the current supply 

is estimated at over 1.33 million m². Approximately 109,000 m² was completed in 8 

projects and about 20,000 m² is under construction. 

• Kraków – in terms of existing supply Kraków is still one of the smallest markets in 

Poland. The total warehouse space amounts to approximately 115,000 m², of which 

40% was opened in 2011. At the end of 2011 nearly 19,000 m² of warehouse space 

was under construction. 

• Wrocław - the current supply of modern warehouse space is over 640,000 m². In 2011 

22,000 m² was completed and another  64,000 m² is planned to be delivered in 2012. 

• Gdańsk - at the end of Q4 2011 warehouse resources in Gdańsk reached 136,000 m². 

During the year the supply increased only by 6%. There is currently almost 30,000 m² 

under construction. 

• Toruń - at the end of 2011 the city has less than 100,000 m² of modern warehouse 

space, the supply during the year increased by over 10%. Only one project with an 

area of about 10,000 m² was delivered to the market in Torun - BTS in Goodman 

Logistics Centre. 
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Source: Colliers International 

Source: Colliers International 

• Szczecin - in terms of existing supply is the smallest market in Poland. Its resources 

have remained unchanged for several years and amount to nearly 42,000 m². 

DEMAND 

• Warsaw - in terms of transaction volume three Warsaw zones dominated the market. 

During 2011 more than 735,000 m² was leased, with nearly 74% in Warsaw zone II. 

Most lease agreements were signed in the third quarter of 2011. Among the 

agreements, new contracts dominated the market and constituted 58% of tenants‟ 

activity and renewals approximately 36%. 

• Central Poland - leased space in 2011 surpassed 200,000 m². Most space was rented 

in the second half of the year. Renegotiations constituted 52% of the total transaction 

volume. 

• Poznań - in terms of tenants‟ activity Poznań recorded exceptional results in 2011. The 

transaction volume reached a level of about 168,500 m². Renegotiations and new 

contracts dominated and the market share stood at 47.5% and 51% respectively. 

• Kraków - in 2011 observed a significant increase in tenants‟ interest. New contracts 

accounted for more than 90% of all transactions. During the 12 month period the 

volume of transactions exceeded 54,000 m², which was a record since the beginning 

of the industrial market. Nearly 61% of the lease agreements  were "pre-lease". 

• Wrocław – the volume of transactions in comparison to 2010 increased by over 30% 

and at the end of 2011 reached over 226,000 m². Most contracts were signed in first 

and third quarters of 2011. New agreements constituted nearly 59% of all transactions.  

• Gdańsk - the market observed a significant increase in tenants‟ activity and the 

transaction volume amounted to nearly 55,500 m², compared to 15,000 m² rented in 

2010. Interestingly, "pre-lease" agreements constituted more than 90% of rented 

space. 

• Toruń - is the only region in Poland where no lease transactions of modern warehouse 

space were signed. 

• Szczecin - recorded a growth in number of transactions. Three contracts were signed 

for a total area of 13,500 m². In comparison to 2010 and 2009 it is a significant 

increase. 

VACANCY 

• Vacancy in Poland over the first three quarters declined systematically. However in Q4 

of 2011 a slight increase was noted and vacancy stood at less than 11.4%. In 

comparison to 2010 the vacancy rate, in principle, dropped in all Polish regions. 

• Warsaw – the vacancy rate in 2011 showed a decreasing tendency and stood at 16% 

at the end of the year. Each zone was as follows: 8.5% (zone I), 18.9% (zone II) and 

12.7% (zone III). A decrease was recorded in Warsaw zone I and III, while a slight 

increase in zone II. 

• Regional cities - in relation to the end of 2010, the vacancy rate declined in most 

regions. The lowest rate was recorded in Torun and Poznan and the highest in 

Szczecin, although it is worth noting that in this region the biggest drop in vacancy 

rates were seen. 
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SELECTED LEASE TRANSACTIONS 

  

TENANT AREA (m2) BUILDING 

Unilever 50,300  Prologis Park Piotrków I 

DSV 36,500  Panattoni Park Teresin 

Amica 30,000  
Poznań Logistics Centre 

(Goodman) 

Metsa Tissue 27,700  
BTS Krapkowice 

(Goodman) 

TJX (TK Maxx) 25,500  
Wrocław East Logistics 

Centre 

Delphi 21,600  Panattoni Park Błonie 

Faurecia 17,600  
BTS Gorzów Wlk. 

(Panattoni) 

Rhenus 16,900  Prologis Park Błonie 

Valeo  16,700  
Cracow Airport Logistics 

Centre (Goodman) 

Hellmann 15,000  
Tulipan Park Stryków 

(Segro) 
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Source: Colliers International 

RENTAL RATES 

• Throughout the year rental rents remained rather stable, with a slight upward trend in 

regions where demand was the highest and vacancy rates were the lowest. 

PROGNOSIS 

• It is estimated that new supply in 2012 will reach a similar level to that of 2011. At the 

end of 2011 approximately 340,000 m² of warehouse space was under construction, of 

which 74% should be completed in 2012. It is worth mentioning that 72% of space in 

active construction is already leased. Therefore, in the coming quarters, we can expect 

a further decrease in vacancy rates. Markets with low vacancy and limited total supply 

of industrial space will continue to attract developers. We can also expect growth in the 

number of projects built speculatively, but certainly it will not be the next boom, due to 

restrictions in obtaining funds. Therefore, leading and most experienced developers 

who can finance investments from their own resources or have easier access to 

external financing may achieve further success on the market. 

• It is expected that in 2012 demand will remain relatively stable, both in Warsaw and in  

most regional markets. Although it does not exclude a small drop in the second half of 

the year. 

• Given the relatively limited supply planned for 2012, and the fact that more than 70% 

of this space is already leased, we can expect that in the next two quarters, the 

vacancy rate will be gradually reduced, while rents will grow slightly in selected 

markets. 
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REGION MIN. (EUR/m²) MAX. (EUR/m²) 

 

Warsaw I 4.00  5.50  

Warsaw II 2.20  2.80  

Warsaw III 2.10  2.50  

Central Poland 2.00  2.85  

Poznań 2.35  2.85  

Upper Silesia 2.60  3.10  

Kraków 3.50  4.50  

Wrocław 2.50  3.00  

Gdańsk 2.80  3.30  

Szczecin 2.40  2.85  

EFFECTIVE RENTAL LEVEL 

(EUR/m²) 
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Office market 

GENERAL OVERVIEW 

• 2011 witnessed meagre changes in the total resources of modern office space in 

Poland. During the year the total office stock grew by only 260,000 m², which was a 

36% drop compared to the same period of 2010.  

• Demand for modern office space maintained its high dynamics as the total leasing 

activity across all major markets grew by 11.4% in comparison with 2010. Favourable 

market conditions encouraged tenants to sign pre-let agreements, which accounted to 

ca. 20% of take-up (against 12% in 2010). The majority of registered agreements were 

new deals, yet renegotiations/renewals also held a substantial share in the total 

transaction volume. 

• Strong tenants‟ activity encouraged developers to start the construction phase of their 

office schemes. As a result, by the end of December nearly 1 mln m² of office space 

was under active construction. 

• Limited new supply and booming leasing activity resulted in a drop in vacancy in 

almost all office markets.  

• Rental rates have stabilised, however, an upward trend for prime office space was 

noticed.  

SUPPLY 

• Warsaw – the total resources of modern office space in Warsaw amounted to 

ca. 3.59 mln m² by the end of 2011. In comparison with Q4 2010 the total stock grew 

by 4% as only 120,000 m² of new office space entered the market. The first quarter 

recorded the weakest results in terms of developers‟ activity, which, however, 

accelerated in the second half of the year. Ca. 90% of new completions concentrated 

in three Warsaw zones Upper South, South West and City Centre. The major office 

buildings completed in 2011 were: phase I of Mokotów Nova (25,000 m², Upper 

South), Equator II (21,300 m², South West) and Hortus (10,600 m², City Centre). 

• Regional cities – regional markets saw completion of ca. 138,000 m² of office space, 

which constituted a 36% decrease in a y-o-y analysis. Weaker supply dynamics was 

also reflected in the scale of completed schemes – more than half of new 

developments were projects below 5,000 m². Kraków and TriCity registered the most 

significant increases in total office stock, while Katowice and Wrocław recorded only 

marginal growth. The supply of office space in Szczecin remained unchanged. Notable 

schemes delivered in the discussed period were Olivia Gate (18,000 m², Gdańsk), two 

buildings within the Bonarka 4 Business complex (15,700 m², Kraków) and Gray Office 

Park A (13,500 m², Lublin). 

DEMAND 

• Warsaw – the total tenants‟ activity registered in 2011 reached over 573,400 m², which 

was a 4.4% growth compared to the previous year. The greatest transaction volume 

was recorded in the Upper South and the City Centre fringe, which accumulated to 

30% and 25% respectively of total take-up. Leasing activity was dominated by new 

deals, of which an important part constituted pre-let agreements (22%). The most 

significant transactions signed in the discussed period were: TP S.A. in Miasteczko 

Orange (pre-let, 43,700 m²), Ernst  & Young in Rondo 1 (renewal, 11,000  m²), 

Mostostal in Adgar Business Centre (new deal, 7,800 m²) and Nordea in Green Corner 

(pre-let, 7,200 m²). 
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 KEY OFFICE FIGURES 

 TAKE-UP STRUCTURE IN WARSAW 

 TAKE-UP IN WARSAW (in thous. m2) 

Source: Colliers International  
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 (m2)  (%)  

Warsaw  3,597,000   6.7  

Kraków 434,320   8.5 

Wrocław 315,430   5.1 

TriCity  252,100 10.8 

Poznań  203,160   8.4 

Łódź 190,320 24.2 

Katowice 188,630 13.7 

Lublin   61,980   4.6 

Szczecin   43,100   2.9 

63% 

29% 

7% 
1% 

New deals 
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Owner-occupied space 
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TENANT  
SIZE 

(m2)  
BUILDING  

TP S.A.  
Pre-lease:  

43,700 

Miasteczko 

Orange 

Warsaw 

Shell  

Renewal / 

Renegotiation:  

16,000 

KBP 

Kraków 

Infosys BPO 

Poland 

Pre-lease: 

11,500 

Green Horizon 

Łódź 

PKN Orlen 
Pre-lease: 

9,000 

Senator 

Warsaw 

Nordea  
Pre-lease: 

7,200 

Green Corner  

Warsaw 

Credit Suisse  
Expansion:  

5,880 

Grunwaldzki  

Center   

Wrocław 

Polbank  

Renewal / 

Renegotiation:  

5,375 

Riverside Park  

Warsaw 

Tieto  
Pre-lease:  

4,700 

Aquarius  

Business House 

Wrocław 

• Regional cities – in comparison to 2010 the regional cities witnessed a substantial 27% 

growth in total take-up activity. In terms of leased space Kraków remained a leader 

among major regional markets (over 82,000 m² of leased space). However, the 

growing activity in other regional cities (mainly Poznań, TriCity and Katowice) clearly 

shows that tenants were increasingly interested in these locations. A further 

development of the BPO/SSC sector was the main drive for demand for modern office 

space. The biggest transactions concluded in the discussed period were: renegotiation 

of 16,000 m² by Shell in Kraków Business Park and two pre-let agreements: 11,500 m² 

by Infosys BPO Poland in Green Horizon (Łódź) and  14,600 m² rented by Allegro in 

Pixel (Poznań). 

VACANCY 

• Warsaw – by the end of December 2011 the overall vacancy rate in Warsaw stood at 

6.7%, which was a 46 basis point drop compared to the same period of 2010. The 

limited new supply of office space combined with strong tenants‟ activity in the CBD 

resulted in a decrease in vacancy rate from 8.1% in Q1 2011 to 6.7% at the end of 

Q4 2011. In contrast, the vacancy in non-central locations showed an increasing 

tendency throughout the year and reached 6.7% at the end of 2011. 

• Regional cities – the vacancy rates in the majority of regional markets demonstrated a 

downward trend. In comparison with 2010 the most significant changes were 

registered in Katowice (from 22% to 13.7%) and TriCity (from 16.8 to 10.8%). Łódź 

remained the market with the highest vacancy rate (24.2%). 

RENTS 

• Warsaw – in comparison to 2010 asking rents in the CBD registered a 5% increase, 

whereas non-central locations recorded only feeble changes. After Q1 2011, which 

was a continuation of an upward trend recorded in the second half of 2010, rental rates 

stabilised. The average headline rents in the CBD stood at €22.60/m²/pcm, while in 

non-central locations modern office space was offered for ca. €15.50/m2/pcm. 

Throughout 2011 we observed a slight upward trend in headline rents for prime office 

space. 

• Regional cities – rental levels in the regional markets recorded no significant changes 

during the past 12 months. The average headline rents varied from €12.00/m²/pcm to 

€15.50/m²/pcm. Łódź was the market with the lowest rents ranging between 

€11.00-12.50/m²/pcm.  

PROGNOSIS 

• The upcoming year will bring a significant increase in total modern office stock as new 

supply will double the level recorded in 2011. The Warsaw market will witness a 

growth of ca. 250,000 m², 50% of which will be delivered within two zones: City Centre 

and Upper South. In the major regional markets the largest quantity of office space will 

be completed in Wrocław, Kraków, Poznań and Szczecin. 

• In H1 2012 tenants‟ activity should remain stable at a level comparable to the last 

quarter of 2011. Nevertheless, the volatile economic situation may translate into a 

weaker demand for office space in the second half of the year. 

• We predict that in 2012 the overall vacancy rate in Warsaw might be subject to a slight 

increase, mainly due to the rise in vacancy in non-central locations. The vacancy rates 

in regional cities may undergo temporary increases. 

• Rental rates will remain stable across all office markets. 

 

 

SELECTED LEASE TRANSACTIONS 
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Source: Colliers International  

Source: Colliers International 
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17.00  27.00  

Warsaw: 
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12.00  16.00  

Kraków  12.00  14.50  

Wrocław  11.00  16.00  

TriCity   12.75  15.00  

Poznań  14.00  16.50  

Katowice  11.00  13.50  

Łódź  11.00  12.50  
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OVERVIEW 

• 2011 can be considered an optimistic year for the Polish retail market, especially in 

terms of developers‟ activity – nearly 625,000 m2 of modern retail space was 

completed during the year. 

• Developers have returned to the market with retail projects, not only in the eight major 

Polish agglomerations, but also in smaller cities.  

• During the course of 2011 an increase in tenants‟ activity has also been observed. 

Retailers mainly targeted medium-sized and small cities, which was possibly due to 

developers‟ activity in these locations. However, retail chains carefully analysed each 

potential location and particularly at the end of the year were very cautious about 

expansion plans. The debt crisis in the Eurozone and quite poor sentiments on the 

global financial markets had a negative impact on retailers, including the strengthening 

of the Euro, which resulted in the increase of their operational costs.  

• New international brands entered the Polish market, i.e. American brands GAP and 

Toys”R”Us and Scandinavian DIY retail chain Jula. 

• Despite the high new supply level the vacancy rate has slightly decreased in the 

majority of cities.  

SUPPLY 

• The total stock of modern retail space in Poland reached 8.8 million m2 at the end of 

2011. Nearly 625,000 m2 of new retail space was delivered to the market during the 

year - a 27% increase in comparison to the previous year. 

• Developers‟ activities were mainly concentrated on medium-sized and small cities, 

where 52% of new supply was delivered, e.g., Millenium Hall in Rzeszów, Turawa Park 

in Opole, Galeria Ostrovia in Ostrów Wielkopolski and Galeria Leszno. At the end of 

2011 modern retail space in medium-sized and small cities reached 45% of the total 

supply in Poland.  

• Meanwhile, the main projects completed in the eight major Polish agglomerations were 

Galeria Kaskada in Szczecin, Futura Park in Kraków and Dom Mody vitkAc in Warsaw. 

• Developers were also active in the major regional cities (with populations between 

200,000 – 400,000 inhabitants), where 130,000 m2 was delivered to the market in the 

following projects: Galeria Słoneczna in Radom, Plaza Toruń in Toruń, as well as 

extensions to Galeria Echo in Kielce  and Auchan Hetmańska in Białystok. 

• Nearly 17% of new supply was extensions of existing retail schemes. The biggest 

extension was Galeria Echo in Kielce (of 40,000 m2); other main extended shopping 

centres included Silesia City Centre in Katowice, M1 in Zabrze and Jantar in Słupsk.  

• The highest modern retail supply at the end of 2011 was recorded in the Warsaw 

Agglomeration and amounted to 1.3 million m2, nearly 80% of which are traditional 

shopping centres. However, in terms of retail space saturation the highest indicators 

were recorded in Wrocław and Poznań, both are above the level of 600 m2 per 1,000 

inhabitants, with the average for the eight major agglomerations at the level of approx. 

545 m2. 

• In terms of retail formats the Polish retail market is dominated by shopping centres, 

which constitute more than 90% of existing retail schemes. Other formats present in 

Poland are retail parks, outlets and theme-oriented shopping centres. 

• The share of retail parks is gradually increasing, as it becomes a more popular retail 

concept supported by traditional shopping centre retailers looking to extend their 

product range whilst not wanting to increase their rental overheads.  

 

 

 

Source: Colliers International 

Source: Colliers International 
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Retail market TRENDS 2012 

SUPPLY 

  DEMAND 

  RENTS 

  VACANCY  

MAIN RETAIL SCHEMES 

COMPLETED IN 2011 

CITY PROJECT  DEVELOPER 
SIZE 

(m²) 

Rzeszów Millenium Hall 
Develop 

Investment 
52,000 

Szczecin 
Galeria 

Kaskada 
ECE 43,000 

Radom 
Galeria 

Słoneczna 
AIG Lincoln 42,000 

Toruń Toruń Plaza Plaza Centers 40,000 

Ostrów 

Wlk. 

Galeria 

Ostrovia 

Saller Group 

West 

Investment 

36,000 

Opole Turawa Park Helical Poland 35,500 
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• Developers are seeking new ideas to attract clients and combine different retail 

formats within one retail destination. The increasing trend is to build shopping centres 

together with retail parks within one project offering consumers a one stop shopping 

experience such as Turawa Park in Opole or the planned Siódemka Shopping Centre 

in Elbląg and Europa Centralna in Gliwice. Another interesting example is Futura Park 

in Kraków opened by Neinver in October 2011. In one building there are two retail 

formats present with a retail park on the ground floor and factory outlet on the first 

floor. 

• Another new trend in developers‟ activity is building certification. To increase the 

attractiveness of shopping centres, developers apply for an environmental certificate 

for their retail projects. The first shopping centre, which obtained the BREEAM 

certificate was 3 Stawy in Katowice, followed by Manufaktura in Łódź (both owned by 

Apsys) and Futura Park in Kraków (Neinver). These are existing shopping centres, 

whereas investors of the Plac Unii complex in Warsaw (Liebrecht & wooD and BBI 

Development NFI) began efforts to get the certificate during the planning stage of the 

project. 

• At the end of 2011 nearly 750,000 m2 of modern retail space was under construction. 

In 2012 new retail supply is estimated to reach a level of about 550,000 m2. Main retail 

schemes planned to be delivered to the market in 2012 are Europa Centralna in 

Gliwice, Korona in Kielce, City Center in Rzeszów, Nova Park in Gorzów Wielkopolski 

and Auchan Łomianki in Warsaw. 

DEMAND 

• Significant developers‟ activity has translated into higher interest from tenants in 

expanding retail chains. In 2011 retail chains were relatively active in entering new 

locations; however they have carefully considered any potential new locations and 

been cautious in making final decisions. 

• International retail chains, which dynamically expanded in 2011, were e.g. TK Maxx, 

H&M and Starbucks. In particular they sought expansion possibilities in medium-sized 

and small cities, which was possibly due to increased developers‟ activity in these 

locations.  

• 2011 was also interesting in terms of new brands entering the Polish market. More 

than 30 international brands have opened their first stores in Poland. The most 

significant entries were American brands GAP and Toys”R”Us, British fashion brand 

Dorothy Perkins, Scandinavian DIY/household store Jula and Tiger retail chain offering 

a diverse range of products, such as stationery, toys, cosmetics and home 

accessories. The Polish retail market was also targeted by international café and 

confectionery chains, such as the Chocolate Company (3 stores already in Poland),  

Cinnabon or Yogen Fruz and Redberry offering frozen yoghurts. 

• Some new international retail chains have already announced plans for further 

expansion, thereby posing considerable challenges to brands already present on the 

market. One example of this is  Toys”R”Us, which will compete with Smyk stores.  

• The above mentioned Toys”R”Us and Jula retail chains open stores of about 2,000 – 

3,000 m2 becoming significant tenants which will be able to anchor any future retail 

park developments. 

• At the end of 2011 the first luxury department store in Poland, Dom Mody vitKac, was 

opened in Warsaw offering high quality retail space designed for luxury brands. In the 

department store brands such as Dolce & Gabbana, Gucci, Yves Saint Laurent, 

Lanvin, Bottega Veneta and La Perla can be found.  

 

Source: Colliers International 

Source: Colliers International 
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MAIN RETAIL SCHEMES PLANNED 

TO BE DELIVERED IN 2012 

CITY PROJECT  DEVELOPER 
SIZE 

(m²) 

Gliwice 
Europa 

Centralna 
Helical Poland 67,000 

Rzeszów City Center 
Star Europa 

Holding 
26,000 

Kielce Korona 
Church Land 

Development 
34,000 

Gorzów 

Wlk. 
Nova Park 

Futureal, 

Caelum 

Development 

32,400 

Warszawa 
Auchan 

Łomianki 
Immochan 37,000 

Grudziądz 
Alfa 

Centrum 
JWK Invest 22,000 

NEW RETAIL SUPPLY BY THE 

CITIES SIZE 

27% 

21% 

52% 

major agglomerations 

regional cities 

medium-sized & small cities 
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• In 2011 the e-commerce sector was also dynamically developing. Many retail chains 

from different categories have opened their first internet stores, including hypermarket 

operator Auchan, drugstore Douglas, Tchibo store and fashion brands like C&A, Solar, 

Monnari and brands from the Inditex Group (Zara, Bershka, Pull&Bear). Online 

shopping is becoming even more popular in Poland and a further increase in internet 

sales is expected in coming years. 

• In the forthcoming years an increase in the number of developments and centres 

offering “big box units” can be expected, as more and more traditional shopping centre 

retailers  enter retail parks, e.g. Empik, Smyk ,C&A and Superpharm. This is partly the 

result of the retailers cost-awareness policy, as operational costs in retail parks are 

much lower than within traditional shopping centres. 

• Despite quite favourable results from the Polish economy in 2011 retail chains were 

very cautious about their expansion plans, especially at the end of the year. The 

strengthening of the Euro, in which rents are generally paid, resulted in an increase of 

operational costs. The debt crisis in the Eurozone and general poor sentiments on 

global financial markets, have also had a  negative impact on retailers.  In 2012 an 

even more cautious approach may be expected and tenants‟ decision making 

processes may be noticeably prolonged. On the other hand, some retail chains may 

want to take advantage of favourable investment conditions (weaker Zloty and price 

declines on the real estate market) and strengthen their position by expansion before 

the return of consumer confidence. 

VACANCY 

• In the eight major agglomerations the vacancy rate ranged between 0.5% - 3%, with 

the lowest level, below 1%, recorded in Warsaw and Szczecin. During the course of 

2011 vacancy rate has slightly decreased, mainly in Silesia and Tricity.  

• Some increase of this indicator could be observed in older generation shopping 

centres, whose standard do not let them compete with new schemes.  

RENTS 

• Rental levels in 2011 were relatively stable. Due to the high supply of new retail space  

owners of existing shopping centres had to adopt a rational rental policy. 

• The highest rental levels were recorded in Warsaw. The average rent in the best 

shopping centres for the unit of 100 – 150 m2 ranged between EUR 60 – 80 /m2/pcm.  

• Retail parks offered lower rates. A typical unit of 800 – 1,000 /m2 could be rented for 

EUR 11 – 12 /m2/pcm. 

• In terms of high streets the highest rents were recorded again in Warsaw on such 

streets as Nowy Świat, Trzech Krzyży Square, Chmielna, Marszałkowska and Aleje 

Jerozolimskie. The average rental level for the unit of 100 – 150 m2 was EUR 85 

/m2/pcm. Kraków was ranked next with only slightly lower rents at the level of about 

EUR 75 – 80 /m2/pcm on average on Floriańska, Grodzka and the Market Square. 

 

 

Source: Colliers International 

Source: Colliers International 
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SELECTED LEASE TRANSACTION 

IN 2011  

  TENANT                 AREA    

                                       (m²)                  

LOCATION 

 

Jula 3,970 OKAY Centre, Gdańsk 

Jula 2,960 
Europa Centralna, 

Gliwice 

TK Maxx 2,460 M1, Kraków 

Smyk 2,320 
Europa Centralna, 

Gliwice 

RTV Euro AGD 1,160 
Europa Centralna, 

Gliwice 

Superpharm 540 Turawa Park, Opole 

Duka 180 Złote Tarasy, Warsaw 

Reporter 162 
Galeria Słoneczna, 

Radom 

Green Coffee 95 Plac Unii, Warsaw 
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PROGNOSIS 

• The uncertain situation on global financial markets may result in a more cautious 

approach from market players in 2012.  

• The pipeline supply in 2012 will be slightly lower than previous year‟s results and is 

estimated at nearly 550,000 m2.   

• Developers are especially interested in medium-sized and smaller cities, where the 

majority of planned retail schemes are located. 

• The majority of planned retail developments are smaller schemes of about 10,000 – 

20,000 m2. There is also a clear upward trend of developing small convenience 

shopping centres of local impact. 

• Developers will try to attract tenants and clients by combining different retail formats 

within one retail destination, especially retail parks with traditional shopping centres. 

• Due to lower costs the increasing trend of traditional shopping retailers entering retail 

parks may be expected.  

• In 2012 tenants will present an even more careful attitude to the market situation and 

their decision making process may be noticeably prolonged. Tenants will revise their 

expansion plans and thoroughly analyse potential new locations. However, some retail 

chains will try to take advantage of favourable investment conditions, such as a 

weaker Zloty and lower prices and strengthen their position. 

• Rental levels in 2012 should remain stable, as demand versus supply continues to be 

relatively well matched. 

 

 

 

 

 

Source: Colliers International 
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ENTRIES OF NEW BRANDS IN 2011  

BRAND  CATEGORY  ORIGIN  
FIRST 

LOCATION  

GAP  Fashion  US  Arkadia, Warsaw  

Jula  DIY  S  
Janki Park 

Handlowy, 

Warsaw  

Toys”R”Us  
Children & 

Maternity  
US  Blue City, Warsaw  

Dorothy 

Perkins  
Fashion  GB  

Złote Tarasy, 

Warsaw  

Catimini  
Children & 

Maternity  
FR  

Stary Browar, 

Poznań  

Chocolate 

Company  
Cafe  NL  

Galeria Mokotów, 

Warsaw  

Change Lingerie DK Port Łódź, Łódź 

Gocco 
Children & 

Maternity  
ES 

Galeria Malta, 

Poznań 

Cinnabon Food US  
Silesia City 

Center, Katowice 

Groovy Kids 
Children & 

Maternity  
AUS Reduta, Warsaw 



23  |  COLLIERS INTERNATIONAL 

Legal overview 

BASIC FORMS OF TITLE 

• In Poland there are four basic forms of title to real estate: (i) full ownership (“własność”) which is similar to “freehold” title and entitles 

the owner to a full range of perpetual rights to use and enjoy real property; (ii) the right of perpetual usufruct (“użytkowanie 

wieczyste”) which is a form of ownership where the State Treasury or units of local government own the underlying title and grant the 

user full rights to use and enjoy the property for up to 99 years subject to an annual statutory fee; subject to certain conditions, the 

right of perpetual usufruct may be changed into full ownership; (iii) a long term lease (“dzierżawa”), which was originally designated 

for agricultural land but is often used to lease commercial property for up to a maximum period of thirty (30) years; and (iv) a lease 

for a fixed period of time (“najem”) which has a maximum term of ten (10) years or thirty (30) years, if the agreement is entered into 

between commercial entities.   

ACQUISITION OF REAL ESTATE BY FOREIGNERS 

• Generally, the direct or indirect acquisition of commercial property by entities which are “controlled” by foreigners require a permit 

from the Minister of Internal Affairs and Administration.  However, due to amendments arising from Poland‟s EU accession, entities 

from the EEA no longer require such a permit. However, certain restrictions and transitional rules relating to the purchase of specific 

types of real estate (e.g. agricultural land or land located in border zones) remain in place. 

REGISTRATION SYSTEM 

• In Poland, District Courts maintain land and mortgage registers (“księgi wieczyste”) which can sometimes date back more than 100 

years, depending upon the jurisdiction.  These registers show the owner of the property in question and also indicate the extent to 

which the land is encumbered by mortgages and other limited property rights or limitations.  As a general rule, “good faith” 

purchasers of land are entitled to rely upon information contained in the registers.  

TRANSFER TAXES 

• Generally, the supply of immovable property is subject to VAT.  The supply of undeveloped land other than building land or land 

designated for development is exempt from VAT. As regards developed land, the VAT exemption also covers: 

A. the supply of buildings, constructions or any part thereof (together with the land), except where: 

• the supply is made within the first occupancy (as defined by VAT Law) or before the first occupancy took place; 

• the period between the first occupancy and the supply of a building, construction or any part thereof was shorter than 2 

years; 

B.    the supply of buildings, constructions or any part thereof (together with the land)  which is not subject to the exemption referred to 

in A, provided that: 

• the seller had no right to reduce the amount of output tax by the amount of input tax connected with these items; 

• the seller did not incur expenses for their improvement in respect of which the seller had the right to reduce the amount of 

output tax by the amount of input tax, and if such expenses were incurred, they were lower than 30 per cent of the initial 

value of these items. 

 

• However, taxpayers who fall within the VAT exemption referred to in point A above, may opt for taxation of the supply made (if the 

formal requirements provided by VAT Law are met). The exemption referred to in point B above is obligatory for taxpayers (i.e. they 

may not waive this exemption and opt for VAT taxation). 

• Where a sale of immovable property is either VAT exempt or not subject to VAT, the sale is subject to a transfer tax at the rate of 2% 

(the buyer is liable for the payment of the transfer tax). Transfer tax is charged on the market value of the immovable property 

subject to its being transferred.  

LEASES 

• Leases in Poland are freely negotiable, but subject to certain mandatory provisions of the Civil Code which cannot be varied by 

contract.  The most important restrictions concern the length of lease terms (although in commercial leases the maximum period for 

which a lease agreement can be signed was recently extended from 10 to 30 years, however this relates solely to those leases, in 

the case of which both parties are commercial entities) and termination rights.  
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RESTITUTION CLAIMS 

• There is no comprehensive restitution law in Poland.  Instead, there is a complex web of laws which, under limited circumstances, 

permit certain former owners of real estate to assert claims against governmental authorities. Restitution claims may be registered in 

the land and mortgage books; however, the absence of such registration does not necessarily indicate that no such claims exist.  

NOTARIES AND NOTARIAL FEES 

• Legal agreements for the sale of real estate and the transfer of perpetual usufruct rights to real estate need to be in notarial form in 

order to be enforceable in Poland. Notarial fees are calculated on the value of the transaction up to a set maximum. The new law on 

Court Registration Fees (effective as of March 2006), introduces fixed fees for entering the following rights into the Land and 

Mortgage Registers: the right of ownership, the right of perpetual usufruct and limited property rights (e.g. mortgages and 

easements). 

CONSTRUCTION LAW 

• As a general rule, all major construction requires a building permit in a form of an administrative decision. Following the amendments 

made in 2006, administrative requirements for the construction of media access have been relaxed. 

PLANNING AND DEVELOPMENT LAW 

• The local development plan is the main document deciding which investments are to be allowed on a given site. However, many 

Polish communes still have no local plans in force and therefore, in such cases prior to obtaining a building permit, an administrative 

decision on the site development conditions is required. 

LANGUAGE 

• Most legal agreements do not need to be executed in Polish in order to be enforceable in Poland. Nevertheless, the notarial form of 

real estate transfer can only be executed in Polish. 

 

 

 

 

      For more information please contact:   

      Piotr Szafarz 

      Partner, Head of Warsaw Real Estate  

      T: +48 22 24 25 647 

      E: pszafarz@salans.com 
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Information contained in this general outline does not constitute a legal opinion and is not meant to be comprehensive.  As a result of pending and new legislation, laws and 

regulations change frequently in Poland and are often subject to varying interpretations.  Professional advice should be sought regarding all aspects of real estate in Poland. 
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Key metric definitions 

• Prime Headline Capital Value (derived): This is a calculation of market value derived 

from the annual prime headline rent divided by the prime (net initial) yield. 

• Prime Net Initial Yield:  The yield an investor is prepared to pay to buy a Grade A 

building, fully-let to high quality tenants at an open market rental value in a prime 

location. Lease terms should be commensurate with the market. As a calculation Net 

Initial Yield = first years‟ net income/purchase price (prior to deducting fees and taxes)  

• Prime Headline Rent: Represents the top open-market tier of rent that could be 

expected for a unit of standard size commensurate with demand, of the highest quality 

and specification  in the best location in the market at the survey date. This should 

reflect the level at which relevant transactions are being completed at the time but 

need not be exactly identical to any of them, particularly if deal flow is very limited or 

made up of unusual one-off deals. If there are no relevant transactions during the 

survey period, the quoted figure will be more hypothetical, based on expert opinion of 

market conditions, but the same criteria on building size and specification will apply. 

• Prime Net Effective Rent: Prime Net Effective Rent is the lowest rent payable, based 

on a calculation of the Prime Headline Rent, less the monetary equivalent of the 

highest of either the rent-free period or fit-out contribution available at the time of the 

survey date. 

• Average Headline Rent: Average Headline Rent represents the average open-market 

tier of rent that could be expected for a unit of standard size commensurate with 

demand, based on a blend of Grade A & B space across a range of locations in the 

market at the survey date.  

• Total Competitive Stock: Includes the gross leasable floor space in all A and B class 

buildings. 

• Space Under Active Construction: Represents the total amount of gross leasable 

floor space of properties where construction has commenced on a new development 

or in existing properties where a major refurbishment/renovation is ongoing at the 

survey date. 

• Space Under Construction – Inactive: Represents the total amount of gross 

leasable floor space of properties where construction had started/where a major 

refurbishment/renovation was ongoing, but activity has since stopped for a period of 3 

months or longer. 

• Vacant Space: The total gross leasable floor space in existing properties that meet 

the Competitive Stock definition, which is physically vacant and being actively 

marketed at the survey date. Space should be available for immediate occupation. 

COLLIERS RESEARCH 

Colliers Research Services Group is recognized as a knowledge leader in the 

commercial real estate industry, providing clients with valuable market intelligence to 

support business decisions. Colliers research analysts provide multi-level support across 

all property types, ranging from data collection to comprehensive market analysis. 

Across the CEE-SEE-Russia region of EMEA, Colliers researchers regularly collect and 

update data on key real estate metrics, set to consistent definitions. This information is 

constantly managed using databases, enabling staff to readily produce analysis on key 

regional markets including supply, demand, absorption, pricing and transaction data on 

capital markets and the office, industrial and retail sector. In most CEE-SEE-Russian 

markets, the office definitions used are consistent with those set out by the CEE 

Research Forum – an umbrella group, of which Colliers is a founding member - 

established to ensure consistent research methodologies are used, bringing greater 

transparency and reliability to the analysis of real estate markets in the region.  
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Drodzy Klienci i Przyjaciele, 

 

Mam zaszczyt zaprezentować naszą najnowszą 

publikację – roczny raport podsumowujący trendy na 

rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2011r. 

oraz prognozy na rok 2012. 

 

Rok 2011 okazał się dobrym okresem dla rynku 

nieruchomości komercyjnych w Polsce. Podaż 

powierzchni zarówno biurowych, handlowych jak           

i magazynowych zwiększyła się, choć nie na 

wszystkich rynkach możemy mówić o znaczących 

wzrostach. Aktywność najemców utrzymywała się na 

wysokim poziomie, a na niektórych rynkach 

regionalnych możemy mówić nawet o rekordowych 

wolumenach zawartych transakcji. Wynikiem tej 

sytuacji jest uzyskanie bardzo dobrych rezultatów 

naszej firmy, odzwierciedlonych również                        

w otrzymanych wyróżnieniach branżowych. Rok 2012 

zapowiada się optymistycznie zarówno pod względem 

podaży nowej powierzchni jak i aktywności najemców, 

która powinna utrzymywać się na stabilnym poziomie. 

 

Jako wiodąca firma doradcza w 2011 roku wzięliśmy 

udział w procesach negocjacyjnych wielu prestiżowych 

klientów. Rekordowe wyniki zostały odnotowane przez 

Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych. 

Nasi specjaliści pośredniczyli w wynajmie 580 000 m², 

co daje  ponad 50% udział w rynku i pierwszą pozycję 

wśród naszej konkurencji. Dział Powierzchni Biurowych 

również negocjował liczne umowy najmu. Największe 

transakcje dotyczyły firm Orlen i Nordea Bank.  

 

W ramach realizacji wizji naszej firmy, dostarczamy 

wysoki standard i zintegrowany pakiet usług. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz naszych 

klientów postanowiliśmy poszerzyć zakres naszej 

działalności otwierając nowe działy: Dział Certyfikacji 

Zielonych Budynków, Dział Powierzchni Biurowych - 

Reprezentacja Właściciela oraz Dział Doradztwa            

i Rozwoju Projektów Inwestycyjnych.  
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Powyższe działania są także reakcją na zmieniające 

się trendy oraz wkraczającą na rynek pracy grupę 

„Generation Y”. 

 

Podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników jest 

ważnym elementem doskonalenia jakości 

świadczonych przez nas usług. W 2011 roku pięć 

kolejnych osób zostało członkami Royal Institute of 

Chartered Surveyors (RICS) powiększając w ten 

sposób grupę profesjonalistów Colliers RICS             

w Polsce do 11 osób.  

 

Jest nam bardzo miło, że nasze doświadczenie           

i profesjonalizm zostały docenione przez naszych 

klientów i rynek, czego dowodem są przyznane nam 

nagrody: dla Najlepszej Agencji w Polsce według 

Global Euromoney Real Estate Awards 2011 oraz dla 

Zarządcy Roku według głosów najemców, przyznanej 

podczas gali Eurobuild Awards 2011. 

  

Dla Colliers International Polska był to znaczący rok 

utrzymania pozycji lidera na rynku nieruchomości. 

Skupiliśmy swoje działania na rozwoju strategii naszej 

marki; otworzyliśmy nowe działy oraz poszerzyliśmy 

zakres świadczonych usług niezmiennie dbając            

o najwyższy poziom jakości obsługi klienta. 

 

W tym roku wspieramy także społeczną kampanię – 

Everyone Gives, o globalnym zasięgu, umożliwiającą 

osobom z całego świata, zaangażowanie się w pomoc 

organizacjom charytatywnym za pośrednictwem 

mediów społecznych. Zapraszamy do przyłączenia 

się do nas. 
 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Rajska –Wolińska 

Partner Zarządzający 
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TRENDY 

• Gospodarka: Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej uniknęła recesji. Wstępne 

szacunki wskazują, że PKB rósł w tempie około 4%. 

• Rynek inwestycyjny: Polska jest wciąż postrzegana jako wiodący rynek 

nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, który cechował się wysoką 

płynnością w 2011r. 

• Rynek gruntów inwestycyjnych: Zgodnie z przewidywaniami rok 2011 obfitował       

w relatywnie wiele transakcji na rynku inwestycyjnych nieruchomości gruntowych. 

Zawarte akty notarialne sprzedaży nieruchomości osiągnęły wysoką wartość, łącznie 

ponad miliard złotych. 

• Rynek magazynowy: Rok 2011 w porównaniu do 2010 okazał się bardzo dobrym 

okresem dla polskiego rynku nieruchomości magazynowych. W całym roku do użytku 

oddano blisko 380 tys. m² nowoczesnej powierzchni magazynowej. Spadek ilości 

powierzchni niewynajętej obserwowany był na większości rynków. W całym roku 

czynsze w zasadzie pozostawały na stabilnym poziomie. 

• Rynek biurowy: Z uwagi na niewielką nową podaż – 260 000 m2, rok 2011 przyniósł 

nieznaczne zmiany w całkowitych zasobach nowoczesnej powierzchni biurowej. 

Aktywność najemców utrzymała się na wysokim poziomie zarówno w Warszawie, jak 

i miastach regionalnych. Na koniec roku w budowie znajdował się blisko 1 mln m2 

nowoczesnej powierzchni biurowej. 

• Rynek handlowy: 2011 rok można uznać za optymistyczny dla polskiego rynku 

handlowego, zwłaszcza pod względem aktywności deweloperów, którzy dostarczyli na 

rynek blisko 625 000 m2 nowoczesnej powierzchni handlowej. Na polski rynek weszły 

nowe międzynarodowe sieci handlowe, m.in. amerykańskie marki takie jak GAP                

i Toys”R”Us, czy skandynawska sieć dla majsterkowiczów Jula.  

PROGNOZY 

• Gospodarka: W 2012 roku tempo wzrostu gospodarczego pozostanie na stabilnym 

poziomie. Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa Gospodarki wzrost PKB w 2012 

roku wyniesie około 3%.  

• Rynek inwestycyjny: Polska znów będzie liderem na rynku inwestycyjnym wśród 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spread pomiędzy stopami kapitalizacji dla 

najlepszych nieruchomości a stopami dla budynków niższej jakości zostanie 

utrzymany w 2012r. 

• Rynek gruntów inwestycyjnych: Jeżeli sytuacja na rynkach finansowych się nie 

pogorszy, a strefa euro upora się ze swoimi problemami rok 2012 powinien być 

dobrym rokiem dla obrotu gruntami inwestycyjnymi. 

• Rynek magazynowy: Szacuje się, że nowa podaż w 2012r. osiągnie poziom zbliżony 

do tego z 2011r. Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 70% tej powierzchni jest już 

wynajęta, możemy spodziewać się, że w najbliższych dwóch kwartałach współczynnik 

wolnych powierzchni będzie stopniowo się obniżał, natomiast czynsze nieznacznie 

będą wzrastały na wybranych rynkach.  

• Rynek biurowy: Nadchodzący rok przyniesie znaczący wzrost podaży nowoczesnej 

powierzchni biurowej – w porównaniu z 2011r. na rynek trafi dwa razy więcej nowych 

biur. W pierwszej połowie roku aktywność najemców powinna utrzymać się 

na stabilnym poziomie, natomiast niepewna sytuacja ekonomiczna może przełożyć się 

na osłabienie popytu w drugiej połowie roku. 

• Rynek handlowy: Niepewna sytuacja na światowych rynkach finansowych może 

odzwierciedlić się w bardziej ostrożnym nastawieniu graczy rynkowych w 2012 roku. 

Deweloperzy będą się starać przyciągnąć najemców i klientów poprzez łączenie 

różnych formatów handlowych w jednej lokalizacji, zwłaszcza parków handlowych        

z tradycyjnymi centrami handlowymi.  
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Zarys ogólny 

WSKAŹNIKI RYNKOWE 

2011* 2012* 

PKB  

BEZROBOCIE 

WYNAGRODZENIA 

INFLACJA 

WOLUMEN TRANSAKCJI 

INWESTYCYJNYCH 

STAWKI CZYNSZU: 

BIURA 

STAWKI CZYNSZU: 

MAGAZYNY 

STAWKI CZYNSZU: 

POW. HANDLOWE 

STOPY ZWROTU 

* W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO 
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Gospodarka 

ZARYS OGÓLNY 

• Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2004 roku 

dołączyła do Unii Europejskiej, a przez ostatnich 6 miesięcy 2011r. przewodniczyła 

Radzie UE. Objęta prezydencja wskazuje na rosnące znaczenie Polski w polityce 

międzynarodowej. Ponowny wybór tej samej partii rządzącej również pokazuje jak 

zmienia się i dojrzewa polski krajobraz polityczny. Wygrane drugie z rzędu wybory 

stawiają rosnące oczekiwania wobec rządu, który otrzymał kolejną szansę na 

przeprowadzenie oczekiwanych reform, uwzględniających prywatyzację, reformę 

sektora publicznego oraz poprawę przepisów dotyczących biurokratyzacji państwa       

i przepisów sądowych. 

• W Polsce około 65% osób w wieku produkcyjnym (średnia wieku 38,5 l.) skupionych 

jest w aglomeracjach miejskich. Ze względu na wielkość kraju populacja nie jest 

skoncentrowana w dwóch lub trzech największych miastach, jak ma to miejsce            

u mniejszych polskich sąsiadów. Pozostawia to możliwość rozwoju nowoczesnych 

nieruchomości komercyjnych poza granicami stolicy Polski. 

• Jako jedyny kraj w Unii Europejskiej Polska uniknęła recesji. Powodem tego była 

wielkość krajowego rynku, niski poziom indywidualnego zadłużenia oraz dobre 

regulacje prawne sektora bankowego. Duże znaczenie miało także szybkie ożywienie 

w niemieckiej gospodarce, która jest głównym polskim partnerem eksportowym. 

• Niemcy pozostają największym partnerem handlowym Polski. Przewidywane 

spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego Niemiec sprawia, że Polska jest 

szczególnie narażona na ryzyko pogorszenia się sytuacji ekonomicznej w 2012 roku. 

Do najważniejszych sektorów handlu zagranicznego należą maszyny i transport oraz 

wyroby przemysłowe, które stanowią odpowiednio 41% i 20 %.   

• Pomimo zawirowań na europejskich rynkach Polska była w stanie utrzymać solidny 

wzrost produkcji przemysłowej.  

PROGNOZY 

• W najbliższych miesiącach, podczas współorganizowanych mistrzostw UEFA Euro 

2012, Polska może spodziewać się wzrostu PKB. Może być to jednak postrzegane 

jedynie jako kontynuacja, która wynika z już wydanych środków na poprawę 

infrastruktury. 

• Zgodnie z przewidywaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego tempo 

wzrostu gospodarczego będzie na poziomie 3-3,5% od 2012 do 2015 roku. 

• W 2011 roku stopa bezrobocia prezentowała tendencję wzrostową i według danych 

GUS na koniec roku wyniosła 12,3%. Natomiast zgodnie z przewidywaniami 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego bezrobocie dla Polski rosło i było takie 

samo jak średnie dla krajów UE około 10%. Z kolei biorąc pod uwagę ostatni raport 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który wskazywał na zmniejszające się 

bezrobocie (do poziomu 9% przed 2015r.), rozsądniej byłoby oczekiwać,                     

że bezrobocie pozostanie na poziomie około 10%, +/- 0,25% dla całego 2012r. 

• Drugą stroną rosnącego bezrobocia jest stabilność żądań płacowych, których wzrost   

w 2007r. wyniósł średnio 5,5%, natomiast zgodnie z GUS będą obecnie łatwiejsze do 

utrzymania na stabilnym poziomie. 

• W nadchodzących miesiącach Polska może doświadczyć pewnych zawirowań na 

rynku długu, głównie ze względu na współpracę z innymi krajami UE. Podczas kryzysu 

w 2007r. polski dług publiczny wyniósł 45% PKB. Zgodnie z przewidywaniami 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Eurostatu w 2011r. państwowy dług 

publiczny może wynieść około 56%. Będzie on nadal jednym z najniższych w Europie, 

ale zbliży się do zasadniczego limitu 60%. Natomiast nie przewiduje się jego dalszego 

wzrostu. 

• Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski będzie utrzymywał trend 

spadkowy. Zapowiadane przez nowo wybrany rząd reformy zrównoważą zmniejszenie 

obciążenia długiem publicznym. 

 

PODSTAWOWE DANE  

Populacja   

Polska 38 200 037  100%  

3 główne miasta   3 213 679  8,41% 

Warszawa   1 720 398  4,50% 

Kraków      756 183  1,98% 

Łódź      737 098 1,93% 

  PKB Siła robocza 

Rolnictwo    3,4% 17,4% 

Przemysł 33,0% 29,2% 

Usługi 63,5% 53,4% 

Źródło: Publikacja CIA World Book 

Eksport   Import   

Niemcy 26,2% Niemcy 22,3% 

Wielka 

Brytania 
  6,4% Rosja 12,2% 

Francja   6,1% Chiny   8,7% 

Źródło: GUS 
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ZARYS OGÓLNY 

• Rok 2011 w rzeczywistości okazał się całkiem dobrym rokiem dla operatorów 

hotelowych w Polsce. Ten pozytywny wynik w dużym stopniu związany był z unijną 

prezydencją Polski. Szacuje się, że to trwające sześć miesięcy wydarzenie 

wygenerowało w Polsce około 47 000 dodatkowych noclegów. Bardzo dobrym rokiem 

cieszyły się szczególnie hotele w Warszawie i Trójmieście. Stolica ponownie 

zanotowała dobre wyniki w segmencie 5-gwiazdkowym, ze średnią dzienną stawką za 

pokój (ADR) na poziomie 103 EUR oraz średnim poziomem obłożenia wynoszącym 

72,3%.  

• Do czynników pozytywnie wpływających na rynek w Polsce należał stosunkowo 

wysoki wzrost PKB, silna pozycja sektora eksportowego i produkcyjnego, relatywnie 

dobra pozycja złotówki oraz 2,8% wzrost popytu krajowego. Wartość Bezpośrednich 

Inwestycji Zagranicznych w roku 2011 szacowana jest na około 11 mld EUR, co 

stanowi około 40% skok w porównaniu z rokiem 2010. 

• Tak jak w roku poprzednim pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy jakiego 

doświadczyliśmy w roku 2011, miała dalsza realizacja inwestycji w drogi, stadiony, 

kolej i lotniska. Dalszy ciąg pozytywnych wyników eksportu i produkcji w połączeniu     

z dewaluacją polskiej waluty pomogło gospodarce narodowej przezwyciężyć 

negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego Unii Europejskiej. 

• Indeksy na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) były niższe o 21% (WIG 

20), na co wpływ miały zawirowania na światowych rynkach. Te negatywne wyniki były 

podobne do wyników innych giełd europejskich. Na GPW wciąż wzrasta liczba nowych 

ofert (13 debiutów na głównym parkiecie w 2011r.), jak również coraz mocniej 

zaznacza swój udział giełda New Connect, oddział dla spółek o niższym kapitale. 

SEKTOR HOTELOWY W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH POLSKI 

WARSZAWA  

• Rok 2011 był bardzo dobrym okresem dla sektora hotelowego w stolicy. W ciągu 

całego roku zauważalny był silny popyt na noclegi w segmencie biznesowym oraz 

małych konferencji. Hotele w kategorii 5 gwiazdek działały na poziomie 72,3% 

średniego obłożenia pokoi przy średniej stawce za pokój (ADR) wynoszącej około 103 

EUR. Dostrzegalny był również trend wzrostu poziomu obłożenia hoteli w weekendy, 

co stanowi pozytywny sygnał wskazujący na rozwój turystyki wypoczynkowej              

w Polsce. Dobre wyniki odnotował także segment hoteli 4-gwiazdkowych, w którym 

średnie obłożenie pokoi wyniosło 68%, a ADR 72 EUR. Markowe hotele w pozostałych 

segmentach w Warszawie odnotowały około 8% wzrost RevPAR (przychód                

w przeliczeniu na 1 pokój) w stosunku do 2010r.  

• Inwestycje hotelowe, których realizacja rozpoczęła się w 2011 roku to budowa 365-

pokojowego obiektu DoubleTree by Hilton Hotel and Conference oraz oferującego 250 

pokoi hotelu Renaissance by Marriott na terenie lotniska. W pobliżu lotniska powstaje 

również 124 pokojowy Express by Holiday Inn, którego otwarcie planowane jest na 4 

kwartał 2012 roku. W planach jest także budowa w okolicach lotniska, oferującego 123 

pokoje hotelu marki Hampton by Hilton. 

• Najważniejsze transakcje 2011r. to sprzedaż hotelu Sobieski za kwotę około 52 mln 

EUR spółce Wenaasgruppen, która podpisała kontrakt na zarządzanie hotelem           

z grupą Rezidor, dzięki czemu hotel funkcjonuje obecnie pod marką RadissonBlu 

Sobieski i w ciągu nadchodzących 18 miesięcy poddany zostanie gruntownej 

renowacji. Wieczyste użytkowanie hotelu Le Meridien Bristol zostało sprzedane przez 

Orbis/Accor za kwotę 21,3 mln EUR pochodzącej z Wielkiej Brytanii firmie Starman 

Hotels. W grudniu 2011, za cenę 31 mln EUR, Echo Investment S.A. kupiła od 

Orbis/Accor hotel Mercure Chopin. Hotel został zamknięty, a na jego miejscu nowy 

właściciel wybuduje nowoczesny budynek komercyjny o powierzchni 47 000 m2.  

 

 

 

 

Źródło: Colliers International 

*4 i 5-gwiazdkowe hotele 

Źródło: Colliers International 

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI  |  2012  |  POLSKA  |  RYNEK HOTELOWY 

Rynek hotelowy OBŁOŻENIE I ADR W 

NAJWIĘKSZYCH MIASTACH POLSKI 

  

WYBRANE OTWARCIA HOTELI        

W 2011 ROKU   

HOTEL  MIASTO 
LICZBA 

POKOI 

Hilton Garden Inn **** Kraków 154 

Puro Hotel*** Wrocław 102 

Haston City Hotel**** Wrocław 111 

Focus Hotel*** Gdańsk 98 

Interferie Medical SPA**** Świnoujście 308 

MIASTO OBŁOŻENIE ADR 

Warszawa* 70% € 88 

Kraków 63% € 66 

Gdańsk 61% € 59 

Wrocław 66% € 59 

Poznań 46% € 67 

Łódź 54% € 62 
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• Warszawa będzie gospodarzem 5 meczy rozegranych w ramach mistrzostw UEFA 

Euro 2012. W hotelach zakwaterowane zostaną: obsługa techniczna, przedstawiciele 

UEFA, drużyny Rosji, Grecji i Polski oraz bardzo lukratywny segment sponsorów. 

Szacujemy, że mistrzostwa UEFA Euro 2012 wygenerują około 125 000 dodatkowych 

noclegów w stolicy. 

KRAKÓW 

• Hotele w Krakowie również odnotowały wyniki lepsze niż w roku 2010. Poziom 

obłożenia w segmencie hoteli markowych wyniósł około 63%, a wskaźnik ADR 

kształtował się na poziomie około 65 EUR. Hotele 5-gwiazdkowe odnotowały 71% 

obłożenie, z ADR na poziomie 91 EUR. 

• Miasto cieszyło się bardzo korzystnym sezonem letnim, który opiera się głównie na 

turystyce wypoczynkowej. 54% pokoi wynajętych zostało przez gości zagranicznych. 

Wzrost przyjazdów turystycznych w 2011r kształtował się na poziomie 6,7%. Część 

tego wzrostu wynikała z faktu pełnienia przez Polskę prezydencji w UE.  

• Sektor BPO wciąż generuje znaczną liczbę noclegów w segmencie korporacyjnym. 

Kraków po cichu staje się jedną z najbardziej popularnych destynacji dla sektora BPO. 

W styczniu uruchomiony został pierwszy w Polsce hotel marki Hilton Garden Inn. 

Jedyną znaczącą transakcją jaka miała miejsce w 2011 roku była sprzedaż hotelu 

Francuski, za cenę 22 mln PLN.  

TRÓJMIASTO 

• W 2011r. te trzy miasta radziły sobie stosunkowo dobrze, głównie dzięki organizacji 

kilku ważnych wydarzeń związanych z unijną prezydencją Polski. Największym 

wzrostem (r/r) RevPAR cieszyły się hotele w Gdańsku. Obecnie brak jest oficjalnych 

planów budowy nowych sieciowych hoteli w Trójmieście w 2012r. W marcu 2011 

otwarty został oferujący 98 pokoi, 3-gwiazdkowy hotel Focus (Gdańsk). Średnie  

obłożenie w gdańskich hotelach wyniosło około 61%, przy średniej dziennej stawce za 

pokój (ADR) wynoszącej około 59 EUR. Hotele 5-gwiazdkowe osiągnęły około 66% 

poziom obłożenia oraz ADR w wysokości około 88 EUR.  

• Również hotele w Spocie cieszyły się lepszymi wynikami niż w 2010r. Szacujemy, że 

segment 5-gwiazdkowy zakończył rok ze średnim poziomem obłożenia około 58% 

oraz średnim ADR około 112 EUR. W Gdyni poziom obłożenia pokoi hotelowych 

osiągnął poziom około 49%, przy wskaźniku ADR wynoszącym około 47 EUR. 

POZNAŃ 

• W 2011r. poprawę wyników odnotowały niektóre hotele w Poznaniu. Sheraton, IBB 

Andresia, IBIS i Campanile były liderami na poznańskim rynku. Hotele we wszystkich 

kategoriach osiągnęły średnio 46% obłożenia pokoi oraz wskaźnik ADR na poziomie 

67 EUR. Średnie obłożenie najlepiej prosperującego hotelu to 63%, przy ADR na 

poziomie około 89 EUR.  

• Wyzwanie dla Poznania w dalszym ciągu stanowi rynek MICE. Poznań powinien 

dołożyć wszelkich starań, aby polepszyć swoją pozycję w tym segmencie. W 2011r.     

w Poznaniu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Europy w Brydżu Sportowym, 

Międzynarodowa Konferencja InterTech oraz Światowe Regaty Wioślarskie 

Weteranów.  

SZCZECIN 

• Rok 2011 okazał się dla Szczecina lepszy od poprzedniego. Średnie obłożenie pokoi 

hotelowych skoczyło do 61%, z ADR na poziomie około 52 EUR.  Hotel Radisson Blu 

wciąż utrzymał pozycję lidera osiągając stosunkowo dobre wyniki.  

• W 2011r. sprzedany został hotel Neptun. Obiekt kupiła spółka Echo Investment           

z zamiarem rozbudowy galerii handlowej Galaxy. W związku z tym w kolejnych trzech 

latach zobaczymy redukcję podaży pokoi hotelowych w Szczecnie. Właściciel będącej 

w budowie inwestycji biurowo-handlowej Hanza Tower, J.W. Construction planuje 

umiejscowienie niewielkiego 5-gwiazdkowego hotelu w tym nowoczesnym budynku. 

 

 

Źródło: Colliers International na podstawie Ewidencji 

Obiektów Hotelarskich w Polsce 

Źródło:  Instytut Turystyki 
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ŁÓDŹ 

• Łódź w 2011r. odnotowała niewielki spadek wyników hoteli. Zmniejszyły się 

organizowane w mieście lokalne i regionalne konferencje, jak również liczba 

uczestników korzystających z noclegów w mieście. Miejsce lidera rynku wciąż 

zajmował hotel Andel‟s, który praktycznie przejął segment małego i średniego MICE    

w  Łodzi. Średnie obłożenie wszystkich markowych hoteli w mieście wyniosło około 

54%, natomiast wskaźnik ADR wyniósł średnio 62 EUR.  

• W budowie jest nowy 4-gwiazdkowy, oferujący 191 pokoi hotel DoubleTree by Hilton, 

którego otwarcie planowane na jest na 2013r. Prognozujemy również, że w 3 kwartale 

2012r. zakończy się ostatecznie budowa 127-pokojowego hotelu Holiday Inn.              

W budowie jest również hotel marki Novotel, którego otwarcie planowane jest na 

kwiecień 2013. 

• Przewidujemy, że Łódź stanie się nowym centrum średnich krajowych konferencji         

i imprez z sektora MICE. Miasto musi wypromować i korzystnie spozycjonować swoją 

unikalność oraz wykorzystać możliwość wykreowania wyróżniającego się w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej produktu typu „destination”. 

WROCŁAW 

• Obłożenie w znaczących markowych obiektach wszystkich kategorii we Wrocławiu 

wyniosło średnio 66%, przy wskaźniku ADR na poziomie 59 EUR. ADR uzyskany 

przez ważne hotele 5-gwiazdkowe wyniósł średnio 86 EUR, a obłożenie około 67%. 

Tymi hotelami są: Radisson Blu, Sofitel, Granary, Monopol i Platinium Palace. 

• Ważnym wydarzeniem było dla Wrocławia wygranie konkursu na Europejską Stolicę 

Kultury 2016. To ogromny sukces miasta oraz wielka szansa na wykreowanie 

wizerunku Wrocławia jako topowej destynacji kulturalnej w Unii Europejskiej.  

• Jak wspominaliśmy w raporcie 2010, w ciągu całego roku brak było nowych otwarć,     

a na liście przyszłych inwestycji wciąż pozostaje 5-gwiazdkowy Hilton, którego 

realizacja opóźnia się ze względu na brak finansowania. Te same problemy dotykają 

projekt hotelu Hilton Garden Inn. Obecnie w realizacji znajduje się inwestycja 

składająca się z hoteli dwóch marek t.j. Campanile i Premier Classe, których otwarcie 

planowane jest na 2 kwartał 2012r. W kwietniu 2011 miało miejsce wielkie otwarcie 

Puro Hotel Wrocław. Polska spółka już zapowiedziała budowę drugiego obiektu tej 

marki, który zlokalizowany będzie w Poznaniu. Pod koniec 2011r. do użytku oddany 

został oferujący 111 pokoi 4-gwiazdkowy hotel Haston City. Należące do hotelu 

centrum konferencyjne o powierzchni 1 500 m², które zrealizowane ma zostać na 

początku 2012r. stanowić będzie mile widziany suplement wrocławskiej podaży 

obiektów z segmentu MICE.  

INNE POLSKIE MIASTA 

• W Bydgoszczy w budowie znajduje się hotel Campanile. Prace trwają także nad 

hotelem marki Hampton by Hilton, który  w 2012r. zostanie otwarty w Świnoujściu. 

PROGNOZY 

• Wzrost PKB Polski w przyszłym roku będzie znów jednym z najwyższych w Europie. 

Polska będzie nadal inwestować w projekty infrastrukturalne na obszarze całego kraju, 

na które w 2012r. planuje wydać ponad 8 mld EUR. Duże znaczenie będzie miało 

również ukończenie wszystkich obiektów realizowanych w związku z mistrzostwami 

UEFA Euro 2012. 

• Przewidujemy, że przemysł hospitality będzie cieszył się kolejnym dobrym rokiem.  

Podtrzymujemy nasze zeszłoroczne rekomendacje, widząc optymistyczny horyzont dla 

markowych produktów 1-,2- i 3-gwiazdkowych w większości regionów i miast. 

• Historia wyraźnie pokazuje, że nasz sektor efektywnie rozwija się jeśli tylko dostępne 

są wydajne środki komunikacji i możliwości transportu takie jak: drogi, kolej, 

połączenia lotnicze, a te dzięki organizacji mistrzostw UEFA Euro 2012 rozwijane są 

szybciej niż miałoby to miejsce w naturalnym dla Polski tempie. Strategię ekspansji na 

terenie Polski  będą kontynuowały następujące ekonomiczne marki hotelowe – Super 

8, B&B, Hampton by Hilton oraz Best Western  

 

 

Źródło:  Colliers International na podstawie Ewidencji 

Obiektów Hotelarskich w Polsce 

LICZBA OFICJALNIE 

SKATEGORYZOWANYCH HOTELI 

NA KONIEC 2011 ROKU 
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KATEGORIA WARSZAWA KRAKÓW POZNAŃ 

Hotel ***** 10 10 1 

Hotel ****  7 25 5 

Hotel *** 22 74 22 

Hotel ** 13 20 15 

Hotel * 9 5 2 

Total: 61 134 45 

KATEGORIA WROCŁAW GDAŃSK ŁÓDŹ SZCZECIN 

Hotel ***** 5 4 0 0 

Hotel ****  10 5 2 4 

Hotel *** 25 14 10 6 

Hotel ** 3 7 9 4 

Hotel * 4 0 2 5 

Total: 47 30 23 19 
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ZARYS OGÓLNY 

• Wolumen transakcji inwestycyjnych w 2011r. wyniósł prawie 2.6 mld EUR, osiągając 

poziom sprzed kryzysu (2007 r.). Zanotowano zwiększone obroty na rynku wtórnym, 

gdzie właściciele sprzedawali nieruchomości zakupione wcześniej od deweloperów. 

• Około 65% całkowitego wolumenu transakcji dotyczyło nieruchomości zlokalizowanych 

w Warszawie (w odróżnieniu od 2010r., kiedy proporcje były odwrotne), sygnalizując 

tym samym zwiększone zainteresowanie bezpiecznymi i płynnymi inwestycjami            

o charakterze instytucjonalnym, które może zaoferować tylko stolica. 

• Inwestorzy poza stolicą skupiali się głównie na obiektach handlowych. Poza 

Warszawą zanotowano nieliczne transakcje nieruchomościami biurowymi oraz 

magazynowymi, częściowo z powodu braku produktu o odpowiedniej jakości. Pod 

koniec roku zaobserwowano stabilizację stóp kapitalizacji dla wszystkich klas 

nieruchomości, a w kilku przypadkach osiągnięte stopy w 2011r. stały się 

benchmarkami dla rynku.  

• Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w centrum Warszawy          

w 2011r. kształtowały się w przedziale 6.25%-6.75%, poza centrum 6.4%-6.75% oraz 

6.7%-7.5% dla Mokotowa (drugiej największej dzielnicy biurowej w Warszawie). 

• Dla najlepszych nieruchomości handlowych w 2011r. w Warszawie stopy kapitalizacji 

kształtowały się w przedziale lekko poniżej 6.0%-7.0%, a dla miast poza stolicą lekko 

poniżej 6% (wybrane nieruchomości)- 8.5%. 

• Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości magazynowych w 2011r. 

kształtowały się w przedziale 8.00%-8.50%. 

• Preferowana wartość pojedynczej transakcji obniżyła się dla wszystkich klas 

nieruchomości. Dalsza zmiana stóp kapitalizacji zależeć będzie w dużym stopniu od 

wpływu kryzysu związanego z zadłużenia państw oraz konieczności dodatkowego 

dofinansowania głównych kredytodawców na rynku. 

• Polska jest wciąż postrzegana jako wiodący rynek nieruchomości w Europie 

Środkowo-Wschodniej, który cechował się wysoką płynnością w 2011r. 

PROGNOZA 

• Polska znów będzie liderem na rynku inwestycyjnym wśród krajów Europy Środkowo-

Wschodniej, pomimo faktu, że kupujący będą wciąż selektywnie podchodzić do 

transakcji i dynamika wzrostu odnotowana w ciągu ostanich dwóch lat raczej nie 

będzie utrzymana. 

• Spread pomiędzy stopami kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości, a stopami dla 

budynków niższej jakości zostanie utrzymany w 2012r. 

• Fundusze instytucjonalne będą wciąż dominować na rynku inwestycyjnym w średnim 

terminie, z uwagi na możliwość sfinansowania zakupu za pomocą własnego kapitału 

(albo przy znacznym jego udziale), jednak inwestorzy typu „valu-add” wykorzystujący 

zewnętrzne sposoby finansowania również będę obecni na rynku. 

• Wolumen pojedynczej transakcji obniży się w związku z antycypowanym 

pogorszeniem się możliwości finansowania dłużnego. 

• Stabilizacja poziomu stóp kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości w średnim 

terminie zależeć będzie w dużym stopniu od sytuacji makroekonomicznej krajów Unii 

Monetarnej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, związanej z zadłużeniem państw 

oraz koniecznością dodatkowego dokapitalizowania głównych instytucji finansowych. 

• Popyt na najlepsze biurowce klasy A w Warszawie oraz obiekty handlowe poza 

Warszawą wciąż będzie na wysokim poziomie, ale aktywność inwestorów będzie 

zależała od dostępnego produktu na rynku. Wybrane, dobrze zlokalizowane, 

nowoczesne centra logistyczne również powinny znaleźć nabywców w nadchodzącym 

okresie. 

 

 

Źródło: Colliers International 

Żródło: Colliers International 
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ZARYS OGÓLNY 

• Zgodnie z przewidywaniami w 2011r. odnotowano wzrost liczby transakcji gruntami 

inwestycyjnymi, których całkowita wartość przekroczyła 1 mld PLN. 

• Jest to imponujący wynik biorąc pod uwagę rynek po kryzysie, jednakże analizując 

dane historyczne z lat 2007-2008, zbliżona wartość transakcji była rejestrowana na 

pojedynczych rynkach w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. 

• Pomimo dużej podaży, popyt na grunty inwestycyjne nie został w pełni zaspokojony, 

przede wszystkim z uwagi na brak nieruchomości, które spełniałyby wymagania 

deweloperów. Niekorzystna lokalizacja czy kształt działki, uniemożliwiające efektywne 

zagospodarowanie nieruchomości, stanowią główne przyczyny, dla których niektóre 

grunty nie podlegały obrotowi na rynku. 

• W 2011r. mogliśmy obserwować konsolidację na rynku, szczególnie wśród większych 

deweloperów, którzy starali się uzupełniać swoje banki ziemi, a także szukali 

partnerów do wspólnych przedsięwzięć. Podobną strategię przyjęły również mniejsze 

firmy deweloperskie oraz główni wykonawcy. 

TRENDY  

• Aktywność podmiotów na rynku gruntów inwestycyjnych powinna utrzymać się na 

stabilnym poziomie. W nadchodzących miesiącach będziemy obserwować dalsze 

zainteresowanie gruntami przeznaczonymi pod zabudowę biurową, szczególnie         

w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu. 

• Przewidujemy wzrost podaży ziemi przeznaczonej pod projekty handlowe w miastach 

powyżej 40 000 mieszkańców. 

• Oczekujemy dalszego wzrostu popytu na grunty przeznaczone pod małe centra oraz 

parki handlowe w małych i średnich miastach. 

• Ceny ziemi przeznaczonej pod inwestycje handlowe powinny utrzymać się na 

podobnym poziomie, co w 2011 roku tj. 120 – 600 PLN dla parków handlowych i 250 – 

1 500 PLN dla centrów handlowych. 

• W 2011 roku pojawiła się na rynku znaczna liczba projektów na sprzedaż, które          

w wyniku trudnej sytuacji na rynku związanej z kryzysem oraz trudnościami w spłacie 

zaciągniętych, wielomilionowych kredytów, miały nikłe szanse na realizację. W takich 

przypadkach transakcje mogą przyjąć formę prostej sprzedaży, jak również budowania 

konsorcjów, na przejmowaniu kredytów kończąc. 
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PROGNOZY 

• W wyniku nowych rozwiązań prawnych, które uprawomocnią się w kwietniu 2012r., 

deweloperzy mieszkaniowy rozpoczną proces konsolidacji, jako że  tylko największe 

firmy będą w stanie spełnić wymogi nałożone przez ustawodawcę. W efekcie niektóre 

z mniejszych firm deweloperskich zostaną wystawione na sprzedaż a na rynku 

pojawią się nowe oferty inwestycyjne. 

• Zakładając że sytuacja na rynkach finansowych pozostanie względnie stabilna,          

a strefa Euro poradzi sobie z obecnymi trudnościami, 2012 rok powinien być 

optymistyczny dla rynku gruntów inwestycyjnych w Polsce. 

 

DZIAŁ GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH – TRWAJĄCE PROJEKTY W 2012r. 

– REPREZENTACJA SPRZEDAJĄCEGO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENY I TRANSAKCJE  

CENY ZA GRUNT POD INWESTYCJE 

BIUROWE (EUR/m² GLA) 

CENY ZA GRUNT POD INWESTYCJE 

MIESZKANIOWE (EUR/m² PUM) 

 

INWESTOR LOKALIZACJA 
POW. 

(ha) 

WARTOŚĆ 

TRANSAKCJI 

(mln PLN) 

J.W. 

Construction 

Kasprzaka, 

Warszawa 
8,1 174 

Dom 

Development 

Powązkowska, 

Warszawa 
9,9 168 

Echo 

Investment  

Konstruktorska, 

Warszawa 
7,4 63 

Echo 

Investment 

Hotel Mercure, 

Warszawa 
b/d 125 

Skanska 
Skargi, 

Wrocław 
3,0 36 

MIASTO/REGION MIN. MAX. ŚREDNIA 

Warszawa COB 300 900 600 

Warszawa – poza COB* 140 380 260 

Kraków 120 300 210 

Łódź 70 180 125 

Poznań 80 280 180 

Górny Śląsk 60 200 130 

Trójmiasto 100 300 200 

Wrocław 130 300 215 

* Mokotów, Ursynów 

MIASTO/REGION MIN. MAX. ŚREDNIA 

Warszawa 180 900 540 

Kraków 150 320 235 

Łódź 100 170 135 

Poznań 150 300 225 

Katowice 75 160 117,5 

Trójmiasto 100 300 200 

Wrocław 100 350 225 

KLIENT PROJEKT FUNKCJA 
OBSZAR 

(ha) 

POTENCJAŁ 

INWESTYCYJNY (m²) 

CENA 

WYWOŁAWCZA 

(mln PLN) 

FSO SA Toruńska, Warszawa Handlowy 6,00 50 000 38 

FSO SA 
Żerański Chanel, 

Warszawa 
Wielofunkcyjny 8,26 50 000 47 

FSO SA Falenica, Warszawa Mieszkaniowy 2,80 25 000 12 

KCI SA Poznańska, Kraków Mieszkaniowy 2,50 33 000 - 

KCI SA Wrocławska, Kraków Mieszkaniowy 5,50 około 100 000 - 

KCI SA Rybitwy, Kraków Handlowy 14,80 - - 

Sita Suez Group Brzezińska, Lódź Mieszkaniowy 11,00 - 12 

Sita Suez Group Darwina, Kraków Mieszkaniowy 1,80 - 5 

IGD Silesia Sp. z o.o. Bukowińska, Warszawa Mieszkaniowy 0,60 21 500 45 

IGD Mokotów Sp. z o.o. Emerald Tower, Warszawa Biurowy 0,40 20 000 45 

BRJ Investment Beethovena II, Warszawa Biurowy 0,91 16 000 34 

BP Investment Beethovena I, Warszawa Biurowy 4,41 - 70 

Hala Koszyki Savleigh Hala Koszyki, Warszawa Wielofunkcyjny 0,94 20 000 48 

Metsa Tissue/Konstans Konstancin-Jeziorna Wielofunkcyjny b/d 120 000 b/d 

Polimex Development SA Roentgena, Warszawa Mieszkaniowy 0,87 5 625 - 

Polimex Development SA Wielicka, Kraków 
Mieszkaniowy 

/Usługowy 
1,71 17 144 - 

Bumar  Sp. z o.o. Fort Wola, Warszawa Mieszkaniowy 25,34 około 350 000 - 

Bumar  Sp. z o.o. Grabiszyńska, Wrocław Mieszkaniowy 7,33 88 200 - 
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Rynek magazynowy 

ZARYS  OGÓLNY 

• Rok 2011 w porównaniu do 2010 okazał się bardzo dobrym okresem dla polskiego 

rynku nieruchomości magazynowych. W całym roku do użytku oddano blisko 380 tys. 

m² nowoczesnej powierzchni magazynowej co stanowi 40% wzrost w stosunku do 

roku 2010. Najwięcej powierzchni dostarczono na rynek Górnego Śląska. Obecne 

całkowite zasoby rynku magazynowego w Polsce wynoszą 6,8 mln m². 

• Pod względem wolumenu transakcji rok 2011 okazał się znacznie lepszy od 2010. W 

ciągu czterech kwartałów wynajęto blisko 1,8 mln m² powierzchni magazynowej co 

stanowi blisko 20% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Popyt w poszczególnych 

kwartałach rozkładał się dość równomiernie, jednak najlepszy pod względem 

wolumenu transakcji okazał się 3 kwartał (blisko 30% ogółu transakcji). Najwięcej 

powierzchni wynajęto w Warszawskiej strefie II oraz na Górnym Śląsku. Najczęściej 

podpisywano nowe umowy najmu, które stanowiły 60% wszystkich zawartych 

transakcji, duża część z nich to umowy typu „pre-lease”.  

• W stosunku do 4 kwartału 2010r. współczynnik powierzchni niewynajętej w Polsce 

obniżył się dość znacząco z 13,8% na koniec 2010r. do 11,4% na koniec 2011r. 

Spadek ilości powierzchni niewynajętej obserwowany był na większości rynków. 

• W całym roku czynsze w zasadzie pozostawały na stabilnym poziomie, wzrosty 

odnotowywane były jedynie w regionach, w których współczynnik powierzchni 

niewynajętej był niski. 

PODAŻ 

• Warszawa – podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w trzech warszawskich 

strefach na koniec 2011r. wyniosła 3,67 mln m². W całym roku na rynek dostarczono 

około 80 tys. m², z czego blisko 74% w warszawskiej strefie II. Przyrost powierzchni     

w stosunku do 2010r. był większy o ponad 44%. Pod względem nowej podaży 

Warszawa znalazła się na drugim miejscu zaraz po Górnym Śląsku. W budowie jest 

aktualnie 77 tys. m², z czego 73% w warszawskiej strefie II. 

• Polska Centralna – na koniec 2011r. całkowite zasoby powierzchni magazynowych      

w Centralnej Polsce wynosiły 950 tys. m². W całym roku do użytku zostało oddanych 

około 25,5 tys. m² w trzech projektach, należących do Panattoni i Segro. Nowa podaż 

osiągnęła w zasadzie poziom z 2010r.  

• Poznań – istniejąca podaż wyniosła niewiele ponad 846 tys. m². Oddano do użytku 

blisko 45 tys. m² z czego połowę w 3 kwartale 2011r. Obecnie w budowie znajduje się 

50 tys. m² nowoczesnej powierzchni magazynowej, której termin realizacji 

przewidziany jest na rok 2012. 

• Górny Śląsk – jest drugim co do wielkości rynkiem magazynowym w Polsce, obecne 

zasoby szacowane są na ponad 1,33 mln m². Do użytku oddano około 109 tys. m² w 8 

projektach, natomiast w budowie znajduje się obecnie około 20 tys. m². 

• Kraków – pod względem wielkości Kraków nadal jest jednym z najmniejszych rynków 

magazynowych w Polsce. Całkowite zasoby wynoszą około 115 tys. m², z czego 40% 

została oddana do użytku w 2011r. Na koniec roku w budowie znajdowało się blisko 

19 tys. m² powierzchni magazynowej. 

• Wrocław – obecna podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej wynosi ponad 640 

tys. m². W 2011r. ukończono 22 tys. m², na rok 2012 planowane jest oddanie do 

użytku kolejnych 64 tys. m². 

• Gdańsk – na koniec 4 kwartału 2011r. zasoby powierzchni magazynowych w Gdańsku 

osiągnęły poziom 136 tys. m². W ciągu roku podaż zwiększyła się zaledwie o 6%.       

W trakcie budowy znajduje się obecnie blisko 30 tys. m². 

• Toruń – na koniec roku miasto dysponowało niespełna 100 tys. m² nowoczesnej 

powierzchni magazynowej, w ciągu roku zasoby zwiększyły się o niewiele ponad 10%. 

Na rynek został dostarczony zaledwie jeden projekt BTS o powierzchni około 10 tys. 

m² w Goodman Toruń Logistics Centre. 

• Szczecin – pod względem istniejącej nowoczesnej podaży jest najmniejszym rynkiem 

magazynowym w Polsce. Jego zasoby pozostają niezmienne od kilku lat i wynoszą 

blisko 42 tys. m².   
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POPYT 

• Warszawa – pod względem wolumenu transakcji trzy strefy Warszawskie zdominowały 

rynek. W całym roku wynajęto ponad 735 tys. m², z czego około 52% przypadło na 

Warszawską strefę II. Najwięcej powierzchni zostało wynajętej w 3 kwartale. Spośród 

zawieranych umów dominowały nowe umowy, które stanowiły około 58% oraz 

przedłużenia 36%. 

• Polska Centralna – powierzchnia wynajęta w 2011r. przekroczyła poziom 200 tys. m². 

Najwięcej powierzchni zostało wynajętej w drugiej połowie roku. Wśród umów 

dominowały renegocjacje, które stanowiły blisko 52% wszystkich transakcji. 

• Poznań – rok 2011 okazał się rekordowym pod względem wynajętej powierzchni. 

Wolumen transakcji osiągnął poziom około 168,5 tys. m². Dominowały renegocjacje      

i nowe umowy, których udział w rynku wyniósł odpowiednio 47,5% i 51%. 

• Kraków – w roku 2011 obserwowany był podobnie jak w Gdańsku znaczny wzrost 

zainteresowania najemców Krakowem, nowe umowy stanowiły ponad 90% wszystkich 

transakcji. W całym roku wolumen transakcji przekroczył 54 tys. m² i był rekordowym 

od początku istnienia tego rynku. Blisko 61% wynajętej powierzchni to umowy typu 

„pre-lease”. 

• Wrocław – wolumen transakcji w porównaniu do roku 2010 wrósł o ponad 30% i na 

koniec 2011r. osiągnął poziom ponad 226 tys. m². Najwięcej umów podpisano w 1 i 3 

kwartale 2011r. Blisko 59% wszystkich transakcji stanowiły nowe umowy. 

• Gdańsk – region ten również odnotował znaczący wzrost zainteresowania wśród 

najemców, wolumen transakcji wyniósł blisko 55,5 tys. m², wobec 15 tys. m² 

wynajętych w 2010r. Co ciekawe ponad 90% wynajętej powierzchni to umowy typu 

„pre-lease”. 

• Toruń – jest jedynym regionem w Polsce, który nie odnotował w 2011r. żadnej 

transakcji najmu nowoczesnej powierzchni magazynowej.  

• Szczecin – w ostatnim roku Szczecin odnotował wzrost liczby zawartych transakcji. 

Podpisane zostały 3 umowy najmu na łączną powietrznię 13,5 tys. m². W porównaniu 

do roku 2010 i 2009 jest to znaczący wzrost.  

 

DOSTĘPNE POWIERZCHNIE 

• Współczynnik wolnych powierzchni w Polsce w ciągu pierwszych trzech kwartałów 

2011r. regularnie spadał, natomiast w czwartym kwartale nieznacznie wzrósł i wyniósł 

niespełna 11,4%. W porównaniu do 2010r. współczynnik wolnych powierzchni spadł 

praktycznie we wszystkich regionach Polski. 

• Warszawa – współczynnik powierzchni niewynajętej w 2011r. wykazywał tendencję 

spadkową i na koniec roku wynosił 16%. W poszczególnych strefach kształtował się 

on następująco: 8,5% (strefa I); 18,9% (strefa II) i 12,7% (strefa III). Spadek 

odnotowany został w warszawskiej strefie I i III, natomiast nieznaczny wzrost w II. 

• Miasta regionalne – w stosunku do końca 2010r. współczynnik powierzchni 

niewynajętej spadł w większości regionów. Najniższy współczynnik odnotowany został 

w Toruniu i Poznaniu, najwyższy natomiast w Szczecinie, choć warto zauważyć że 

właśnie w tym regionie nastąpił największy spadek współczynnika wolnych 

powierzchni. 
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4 kw. 2010 4 kw. 2011 

NAJEMCA POW. (m2) BUDYNEK 

Unilever 50 300  Prologis Park Piotrków I 

DSV 36 500  Panattoni Park Teresin 

Amica 30 000  
Poznań Logistics Centre 

(Goodman) 

Metsa Tissue 27 700  
BTS Krapkowice 

(Goodman) 

TJX (TK Maxx) 25 500  
Wrocław East Logistics 

Centre 

Delphi 21 600  Panattoni Park Błonie 

Faurecia 17 600  
BTS Gorzów Wlk. 

(Panattoni) 

Rhenus 16 900  Prologis Park Błonie 

Valeo  16 700  
Cracow Airport Logistics 

Centre (Goodman) 

Hellmann 15 000  
Tulipan Park Stryków 

(Segro) 
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STAWKI CZYNSZU  

• Stawki czynszów przez cały rok utrzymywały się na względnie stabilnym poziomie,      

z niewielką tendencją wzrostową w regionach, w których popyt był najwyższy,             

a wskaźniki pustostanów najniższe. 

 

PROGNOZY 

• Szacuje się, że nowa podaż w 2012r. osiągnie poziom zbliżony do tego z 2011r.         

W trakcie budowy na koniec 2011r. było około 340 tys. m² nowoczesnej powierzchni 

magazynowej, z czego 74% z planowanym terminem oddania do użytku na rok 2012. 

Warto zaznaczyć, że około 72% powierzchni planowanej do oddania do użytku            

w 2012r. jest już wynajęta. W związku z powyższym możemy spodziewać się             

w nadchodzących kwartałach dalszego spadku współczynnika powierzchni 

niewynajętej. Rynki o niskim współczynniku powierzchni niewynajętej oraz stosunkowo 

niewielkiej całkowitej podaży, będą nadal w kręgu zainteresowań developerów. 

Możemy spodziewać się również wzrostu liczby projektów budowanych spekulacyjnie, 

natomiast na pewno nie będziemy mieli do czynienia z kolejnym boomem, co 

związane jest z restrykcjami dotyczącymi pozyskania finansowania. Szansę będą mieli 

zatem najsilniejsi, najbardziej doświadczeniu deweloperzy, którzy mogą finansować 

inwestycje z własnych środków lub mają ułatwiony dostęp do finansowania 

zewnętrznego. 

• Przewiduje się że w roku 2012 popyt będzie utrzymywał się na dość stabilnym 

poziomie, zarówno w Warszawie jak i na większości rynków regionalnych, chociaż nie 

wyklucza się niewielkich spadków w drugiej połowie roku. 

• Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką podaż planowaną na rok 2012, oraz fakt że 

ponad 70% tej powierzchni jest już wynajęta, możemy spodziewać się, że                    

w najbliższych dwóch kwartałach współczynnik wolnych powierzchni będzie stopniowo 

się obniżał, natomiast czynsze nieznacznie będą wzrastały na wybranych rynkach.  
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Źródło: Colliers International 

REGION MIN. (EUR/m²) 

MAX. 

 (EUR/m²) 

Warszawa I 4,00  5,50  

Warszawa II 2,20  2,80  

Warszawa III 2,10  2,50  

Polska Centralna 2,00  2,85  

Poznań 2,35  2,85  

Górny Śląsk 2,60  3,10  

Kraków 3,50  4,50  

Wrocław 2,50  3,00  

Gdańsk 2,80  3,30  

Szczecin 2,40  2,85  
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ZARYS OGÓLNY 

• Rok 2011 przyniósł niewielkie zmiany w całkowitych zasobach nowoczesnej 

powierzchni biurowej w Polsce. W ciągu całego roku podaż powierzchni biurowej 

wzrosła o prawie 260 000 m2, co stanowiło 36% spadek w porównaniu do 2010r. 

• Rynki odnotowały wysoki popyt na powierzchnię biurową, o czym świadczy wzrost 

aktywności o 11,4% w porównaniu do 2010r. Korzystna sytuacja na rynku zachęcała 

najemców do podpisywania umów typu pre-let, których udział w całkowitym wolumenie 

transakcji wzrósł do około 20% (wobec 12% w 2010r.). 

• Wysoka aktywność najemców skłoniła deweloperów do rozpoczynania nowych 

inwestycji. W rezultacie, pod koniec grudnia 2011r. w budowie znajdował się blisko 

1 mln m2 powierzchni biurowej. 

• Ograniczona nowa podaż w połączeniu z rosnącym popytem przyczyniły się do 

spadku wskaźnika pustostanów na większości rynków. 

• Chociaż czynsze utrzymywały się na stabilnym poziomie, odnotowany został wzrost 

stawek za najlepszą powierzchnię biurową. 

PODAŻ 

• Warszawa – na koniec 2011r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej 

w Warszawie wyniosły około 3,59 mln m2. W porównaniu z 4 kwartałem 2010r. podaż 

wzrosła jedynie o 4%, co wiązało się z niewielką ilością dostarczonej na rynek 

powierzchni biurowej (120 000 m2). 1 kwartał okazał się najsłabszy pod względem 

aktywności deweloperskiej, która przyspieszyła dopiero w drugiej połowie roku. Około 

90% nowych inwestycji skoncentrowało się w trzech strefach: Południowej Górnej, 

Południowej Zachodniej oraz Centrum. Wśród największych budynków biurowych 

dostarczonych na warszawski rynek w 2011r. można wymienić: I fazę Mokotów Nova 

(25 000 m2, strefa Południowa Górna), Equator II (21 300 m2, strefa Południowa 

Zachodnia) i Hortus (10 600 m2, Centrum). 

• Miasta regionalne – nowa podaż na rynkach regionalnych wyniosła blisko 138 000 m2, 

co stanowi 36% spadek w analizie r-d-r. Osłabienie aktywności deweloperów było 

widoczne również w skali realizowanych projektów – ponad połowę nowych inwestycji 

stanowiły budynki o powierzchni poniżej 5 000 m2. Najwięcej nowych biur 

zrealizowano w Krakowie i Trójmieście , podczas gdy Katowice i Wrocław zanotowały 

najmniejsze przyrosty. W przypadku Szczecina całkowite zasoby nowoczesnej 

powierzchni biurowej nie uległy zmianie. Do użytku oddano m.in. Oliva Gate  

(18 000 m2, Gdańsk), dwa budynki kompleksu Bonarka 4 Business (15 700 m2, 

Kraków) i Gray Office Park A (13 500 m2, Lublin). 

POPYT 

• Warszawa – całkowita aktywność najemców w  2011r. sięgnęła ponad 573 400 m², co 

w porównaniu z poprzednim rokiem stanowiło 4,4% wzrost. Największy popyt 

odnotowany został w streach Południowej Górnej oraz Centrum, które zgromadziły 

odpowiednio 30% i 25% całkowitego wolumenu transakcji. Na rynku dominowały nowe 

umowy, wśród których znaczący udział stanowiły transakcje typu pre-let (22%). 

Największe umowy zawarte w omawianym okresie to przednajem 43 700 m2 przez TP 

S.A. w Miasteczku Orange (43 700 m2 ), renegocjacja 11 000 m2 przez Ernst & Young 

w Rondo 1, 7 800 m2 wynajęte przez Mostostal w Adgar Business Centre (nowa 

umowa) oraz przednajem 7 200 m2 przez Nordea w budynku Green Corner. 
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Warszawa 3 597 000 6,7 

Kraków 434 320 8,5 

Wrocław 315 430 5,1 

Trójmiasto 252 100 10,8 

Poznań  203 160 8,4 

Łódź 190 320 24,2 

Katowice 188 630 13,7 

Lublin 61 980 4,6 

Szczecin 43 100 2,9 
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• Miasta regionalne – w porównaniu z 2010r. miasta regionalne zarejestrowały 27% 

wzrost całkowitej aktywności najemców. Pod względem ilości wynajętej powierzchni 

Kraków pozostał liderem wśród rynków regionalnych (ponad 82 000 m2 wynajętych 

biur). Jednakże, rosnąca aktywność w innych miastach regionalnych (głównie 

w Poznaniu, Trójmieście i Katowicach) wskazuje na coraz większe zainteresowanie 

najemców tymi lokalizacjami. Rozwój sektora BPO/SSC był nadal głównym czynnikiem 

napędzającym popyt na nowoczesną powierzchnię biurową. Największe transakcje 

zawarte w omawianym okresie to renegocjacja 16 000 m2 podpisana przez Shell 

w kompleksie Kraków Business Park oraz dwie umowy przednajmu: 11 500 m2 

wynajęte przez Infosys BPO Poland w Green Horizon (Łódź) oraz 14 600 m2 

podpisane przez Allegro w budynku Pixel (Poznań). 

WOLNA POWIERZCHNIA 

• Warszawa – na koniec grudnia 2011 poziom pustostanów dla Warszawy wyniósł 6,7% 

i był niższy o 46 punków bazowych w porównaniu do tego samego okresu 2010r. 

Ograniczona nowa podaż połączona z wysoką aktywnością rynkową przyczyniły się 

do spadku wskaźnika pustostanów w Centralnym Obszarze Biznesu (COB) z 8,1%  

(w 1 kwartale 2011r.) do poziomu 6,7% odnotowanego na koniec roku. W przypadku 

lokalizacji poza COB współczynnik wykazywał tendencję rosnącą i osiągnął 6,7% 

na koniec 2011r. 

• Miasta regionalne – w przypadku większości miast regionalnych współczynnik 

pustostanów zarejestrował tendencję malejącą. W porównaniu do 2010r. największe 

spadki odnotowano w Katowicach (z 22% do 13,7%) oraz Trójmieście (z 16,8% 

do 10,8%). Łódź pozostała rynkiem z najwyższym współczynnikiem pustostanów 

(24,2%). 

STAWKI CZYNSZU 

• Warszawa – w porównaniu z ubiegłym rokiem stawki wywoławcze w COB 

zarejestrowały 5% wzrost, podczas gdy lokalizacje poza centrum wykazały tylko 

niewielkie zmiany. Po 1 kwartale 2011r., który to stanowił kontynuację tendencji 

wzrostowej zaobserwowanej w drugiej połowie 2010r., czynsze ustabilizowały się. 

Przeciętny czynsz wywoławczy w COB wyniósł 22,60 EUR/m2/miesiąc, natomiast  

w przypadku lokalizacji poza centrum stawki kształtowały się na poziomie 

15,50 EUR/m2/miesiąc. Stawki czynszu za najlepszą powierzchnię biurową 

wykazywały niewielką tendencję wzrostową. 

• Miasta regionlane – w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stawki czynszu w miastach 

regionalnych nie zanotowały znaczących zmian. Przeciętny czynsz wywoławczy 

kształtował się między 12,00 a 15,50 EUR/m2/miesiąc. Łódź oferowała najniższe 

stawki czyszu na poziomie 11,00 – 12,50 EUR/m2/miesiąc. 

PROGNOZY 

• Nadchodzący rok przyniesie znaczący wzrost całkowitych zasobów nowoczesnej 

powierzchni biurowej – nowa podaż przekroczy dwukrotnie poziom odnotowany 

w 2011r. Około 250 000 m2 nowych biur trafi na rynek warszawski, z czego 50% 

zostanie ukończone w dwóch strefach: Centrum oraz Południowej Górnej. 

W przypadku miast regionalnych największy wzrost zanotują Wrocław, Kraków, 

Poznań i Szczecin. 

• W pierwszej połowie 2012 roku aktywność najemców powinna kształtować się 

na stabilnym poziomie zbliżonym do 4 kwartału 2011r. Jednakże, niestabilna sytuacja 

ekonomiczna może przełożyć się na osłabienie popytu w drugiej połowie roku. 

• Przewidujemy, że w 2012r. współczynnik pustostanów w Warszawie może 

nieznacznie wzrosnąć, głównie z uwagi na rosnącą dostępność powierzchni w strefach 

poza centrum. Wskaźniki pustostanów w miastach regionalnych mogą podlegać 

krótkookresowym wzrostom. 

• Czynsze utrzymają się na stabilnym poziomie. 

 

 

WYBRANE TRANSAKCJE NAJMU 

ZAWARTE W 2011  

PRZECIĘTNE STAWKI CZYNSZU  
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POWIERZCHNIA 

(m2)  
BUDYNEK 

TP S.A.  
Pre-lease:  

43 700 

Miasteczko 

Orange 

Warszawa 

Shell  

Renegocjacja / 

Przedłużenie: 

16 000 

KBP 

Kraków 

Infosys BPO 

Poland 

Pre-lease: 

11 500 

Green Horizon 

Łódź 

PKN Orlen 
Pre-lease: 

9 000 

Senator 

Warszawa 

Nordea  
Pre-lease: 

7 200 

Green Corner  

Warszawa 

Credit Suisse  
Ekspansja: 

5 880 

Grunwaldzki  

Center   

Wrocław 

Polbank  

Renegocjacja / 

Przedłużenie: 

5 375 

Riverside Park  

Warszawa 

Tieto  
Pre-lease:  

4 700 

Aquarius  

Business House 

Wrocław 

MIASTO 
MIN.  

(EUR/m2)  

MAX.  

(EUR/m2)  

Warszawa: 

centrum 
17,00 27,00 

Warszawa: 

poza centrum 
12,00 16,00 

Kraków  12,00 14,50 

Wrocław  11,00 16,00 

Trójmiasto 12,75 15,00 

Poznań  14,00 16,50 

Katowice  11,00 13,50 

Łódź  11,00 12,50 
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ZARYS OGÓLNY 

• 2011 rok można uznać za optymistyczny dla polskiego rynku handlowego, zwłaszcza 

pod względem aktywności deweloperów, którzy dostarczyli na rynek blisko 625 000 m2 

nowoczesnej powierzchni handlowej. 

• Deweloperzy powrócili na rynek z projektami handlowymi, nie tylko w ośmiu głównych 

aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach.  

• W ciągu 2011 zaobserwowano również wzrost aktywności najemców. Sieci handlowe 

interesowały się głównie miastami średniej i małej wielkości, co umożliwiła zwiększona 

aktywność deweloperów w tych lokalizacjach. Jednak sieci handlowe uważnie 

analizowały każdą nową potencjalną lokalizację i zwłaszcza pod koniec roku bardzo 

ostrożnie podchodziły do planów dalszej ekspansji. Kryzys zadłużeniowy w strefie euro 

i mało optymistyczne nastroje panujące na światowych rynkach finansowych miały 

negatywny wpływ na najemców, m.in. z powodu umocnienia się euro, co spowodowało 

wzrost kosztów operacyjnych działalności. 

• Na polski rynek weszły nowe międzynarodowe sieci handlowe, m.in. amerykańskie 

marki takie jak GAP i Toys”R”Us, czy skandynawska sieć dla majsterkowiczów Jula.  

• Pomimo wysokiej podaży współczynnik powierzchni niewynajętej w większości miast 

nieznacznie zmalał. 

PODAŻ 

• Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wyniosła na koniec 

2011 roku 8,8 mln m2. W ciągu roku na rynek dostarczono blisko 625 000 m2 

powierzchni handlowej, co w porównaniu do 2010 stanowi wzrost o 27%. 

• Aktywność deweloperów była skoncentrowana głównie na miastach średniej i małej 

wielkości, w których dostarczono 52% nowej podaży, w takich projektach jak np. 

Millenium Hall w Rzeszowie, Turawa Park w Opolu, Galeria Ostrovia w Ostrowie 

Wielkopolskim czy Galeria Leszno. Na koniec 2011 roku 45% całkowitej podaży 

nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce było zlokalizowane właśnie w tych 

miastach.  

• Natomiast do głównych projektów ukończonych w ośmiu największych polskich 

aglomeracjach należą Galeria Kaskada w Szczecinie, Futura Park w Krakowie oraz 

Dom Mody vitkAc w Warszawie. 

• Deweloperzy byli również aktywni w głównych miastach regionalnych (o liczbie 

mieszkańców pomiędzy 200 000 – 400 000), gdzie dostarczono na rynek 130 000 m2 

w następujących projektach: Galeria Słoneczna w Radomiu, Plaza w Toruniu, jak 

również rozbudowy Galerii Echo w Kielcach i Auchan Hetmańska w Białymstoku. 

• Blisko 17% nowej podaży stanowiły rozbudowy istniejących obiektów handlowych. 

Największą z nich była rozbudowa Galerii Echo w Kielcach (o 40 000 m2), poza tym 

głównymi rozbudowanymi centrami były Silesia City Center w Katowicach, M1             

w Zabrzu i Jantar w Słupsk.  

• Największy poziom podaży nowoczesnej powierzchni handlowej na koniec 2011 został 

odnotowany w Aglomeracji Warszawskiej i wyniósł 1,3 mln m2, z czego blisko 80% 

stanowiły tradycyjne centra handlowe. Jednak pod względem nasycenia powierzchnią 

handlową najwyższe współczynniki odnotowano we Wrocławiu i Poznaniu, oba 

powyżej 600 m2 na 1 000 mieszkańców, przy średniej dla ośmiu największych 

aglomeracji na poziomie ok. 545 m2. 

• Pod względem formatów handlowych polski rynek handlowy zdominowany jest przez 

tradycyjne centra handlowe, które stanowią ponad 90% wszystkich istniejących 

obiektów. Pozostałe formaty obecne w Polsce to parki handlowe, centra 

wyprzedażowe (tzw. outlety) oraz specjalistyczne centra tematyczne, oferujące 

artykuły danej kategorii, np. wyposażenia wnętrz.    
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• Udział parków handlowych na polskim rynku stopniowo wzrasta. Format ten staje się 

coraz bardziej popularny  wśród sieci handlowych  dotychczas obecnych tylko             

w tradycyjnych centrach handlowych. Najemcy ci szukają możliwości rozszerzenia 

swojej oferty asortymentowej jednak bez ponoszenia wyższych kosztów wynajmu,          

a takie możliwości dają właśnie parki handlowe. 

• Deweloperzy szukając nowych pomysłów na przyciągnięcie klientów łączą różne 

formaty handlowe w danej lokalizacji. Wzrastającym trendem jest budowanie              

w ramach jednego projektu tradycyjnego centrum handlowego wraz z parkiem 

handlowym, oferującego klientom możliwość zrobienia zróżnicowanych zakupów            

w jednym miejscu, przykładami takich projektów są Turawa Park w Opolu oraz 

planowana Siódemka w Elblągu i regionalny kompleks handlowy Europa Centralna              

w Gliwicach.  Kolejny ciekawy przykład stanowi Futura Park w Krakowie otwarta przez 

Neinver w październiku 2011. W jednym budynku znajdują się dwa różne formaty 

handlowe, park handlowy na parterze i centrum wyprzedażowe Factory Outlet na 

piętrze. 

• Kolejnym nowym trendem na rynku deweloperskim jest certyfikacja budynków. W celu 

zwiększenia atrakcyjności centrów handlowych deweloperzy ubiegają się o certyfikaty 

ekologiczne dla swoich projektów. Pierwszym centrum, które uzyskało certyfikat 

BREEAM były 3 Stawy w Katowicach, następnie Manufaktura w Łodzi (oba centra 

należą do Apsys) oraz Futura Park w Krakowie (Neinver). Wymienione powyżej 

obiekty są  już istniejącymi centrami handlowymi, natomiast inwestorzy kompleksu 

Plac Unii w Warszawie (Liebrecht & wooD oraz BBI Development NFI) rozpoczęli 

starania o uzyskanie certyfikatu już na etapie projektowym inwestycji.  

• Na koniec 2011 roku blisko 750 000 m2 nowoczesnej powierzchni handlowej było           

w budowie. Ocenia się, że w 2012 nowa podaż handlowa wyniesie około 550 000 m2. 

Główne projekty handlowe planowane do ukończenia w 2012 to Europa Centralna              

w Gliwicach, Korona w Kielcach, City Center  w Rzeszowie, Nova Park w Gorzowie 

Wielkopolskim i Auchan Łomianki w Warszawie. 

POPYT 

• Znacząca aktywność deweloperów przekłada się na większe zainteresowanie 

najemców rozwojem sieci handlowych. W 2011 sieci handlowe rozwijały się 

stosunkowo aktywnie, przy czym każda potencjalna lokalizacja była uważnie 

rozważana a decyzje były podejmowane bardzo ostrożnie. 

• Najemcy sieciowi szukali możliwości ekspansji szczególnie w miastach średniej 

wielkości i małych, co było możliwe dzięki zwiększonej aktywności deweloperów            

w tych lokalizacjach. Międzynarodowe sieci handlowe, które dynamicznie rozwijały się 

w 2011 to m.in. TK Maxx, H&M i Starbucks.  

• 2011 był również ciekawym rokiem pod względem wejść nowych marek na polski 

rynek. Pierwsze sklepy w Polsce otworzyło ponad 30 międzynarodowych sieci. Do 

najbardziej istotnych wejść można zaliczyć amerykańskie marki GAP i Toys”R”Us, 

brytyjską markę modową Dorothy Perkins, skandynawską sieć dla majsterkowiczów 

Jula oraz sieć Tiger oferującą szeroką gamę produktów, takich jak akcesoria, artykuły 

papiernicze, zabawki, kosmetyki i artykuły wyposażenia wnętrz. Polski rynek cieszył 

się również znacznym zainteresowaniem ze strony międzynarodowych sieci kawiarni 

oraz cukierni, takich jak Chocolate Company (już trzy lokalizacje w Polsce),  Cinnabon, 

czy Yogen Fruz i Redberry oferujących mrożone jogurty. 

• Nowe sieci handlowe już zapowiedziały dalszą ekspansję, tym samym stawiając 

znaczne wyzwania markom obecnym od dłuższego czasu na polskim rynku. Dobrym 

przykładem jest Toys”R”Us, który może stanowić istotną konkurencję dla sieci Smyk.  

• Wspomniane powyżej sieci Toys”R”Us i Jula otwierają sklepy wielkości ok. 2 000 – 

3 000 m2, stając się tym samym znaczącymi potencjalnymi najemcami, którzy              

w przyszłości mogą spozycjonować powstające parki handlowe. 
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• Pod koniec 2011 w Warszawie otworzono pierwszy luksusowy dom handlowy              

w Polsce – Dom Mody vitkAc, który oferuje powierzchnię handlową przeznaczoną dla 

luksusowych marek. Znajdują się w nim kolekcje takich marek jak Dolce & Gabbana, 

Gucci, Yves Saint Laurant, Lanvin, Bottega Veneta czy La Perla. 

• W 2011 dynamicznie rozwijał się sektor sprzedaży internetowej. Wiele sieci 

handlowych oferujących asortyment różnych kategorii otworzyło swoje pierwsze sklepy 

internetowe, w tym hipermarket Auchan, perfumeria Douglas, sieć Tchibo oraz marki 

modowe takie jak C&A, Solar, Monnari i marki z grupy Inditex (Zara, Bershka, 

Pull&Bear). Zakupy internetowe stają się coraz popularniejsze w Polsce                         

i w najbliższych latach będziemy obserwować dalszy rozwój sprzedaży internetowej. 

• W najbliższych latach można spodziewać się rozwoju projektów oferujących duże 

powierzchnie handlowe w stosunkowo niskich cenach, ponieważ coraz więcej sieci 

handlowych dotychczas obecnych głównie w centrach handlowych lub innych 

prestiżowych lokalizacjach rozpoczyna działalność w parkach handlowych, m.in. takie 

sieci jak Empik, Smyk, C&A i Superpharm. Częściowo jest to rezultatem prowadzenia 

przez sieci polityki ograniczania kosztów, a koszty operacyjne w parkach handlowych 

są znacznie niższe od tych ponoszonych w centrach handlowych.  

• Pomimo dosyć korzystnych wyników polskiej gospodarki w 2011, sieci handlowe były 

bardzo ostrożne przy podejmowaniu decyzji o dalszej ekspansji, zwłaszcza pod koniec 

roku. Umocnienie się euro, w którym w większości płacone są czynsze, spowodowało 

wzrost kosztów operacyjnych. Mało optymistyczne nastroje panujące na światowych 

rynkach finansowych również miały negatywny wpływ na najemców. W 2012 roku 

można spodziewać się jeszcze ostrożniejszego podejścia najemców do dalszej 

ekspansji, a proces decyzyjny może się znacząco wydłużyć. Z drugiej strony niektóre 

sieci handlowe mogą chcieć wykorzystać korzystne możliwości inwestycyjne (słabszy 

złoty oraz spadki cen na rynku nieruchomości) i poprzez ekspansję umocnić swoją 

pozycję przed powrotem koniunktury konsumenckiej. 

DOSTĘPNE POWIERZCHNIE  

• W ośmiu największych polskich aglomeracjach poziom pustostanów wahał się                 

w przedziale 0,5% - 3%, przy czym najniższy współczynnik powierzchni niewynajętej, 

poniżej 1%, odnotowano w Warszawie i Szczecinie. Natomiast w ciągu roku 

nieznaczny spadek współczynnika odnotowano zwłaszcza na Śląsku i w Trójmieście.  

• Pewien wzrost współczynnika pustostanów można odnotować w centrach handlowych 

starszej generacji, które ze względu na niski standard nie są w stanie konkurować              

z nowszymi obiektami. 

STAWKI CZYNSZU 

• Czynsze w 2011 były relatywnie stabilne. Wysoka podaż nowych obiektów 

handlowych wymogła na właścicielach centrów handlowych  racjonalną politykę 

czynszową. 

• Najwyższy poziom czynszów odnotowywano w Warszawie. W najlepszych centrach 

handlowych średnia wysokość czynszu za lokal wielkości 100 – 150 m2 wahała się               

w przedziale 60 – 80 EUR / m2 / miesiąc.  

• Parki handlowe oferują znacznie niższe stawki. Typowy lokal wielkości 800 – 1 000 m2 

można było wynająć za 11 – 12 EUR / m2 / miesiąc. 

• Pod względem ulic handlowych ponownie najwyższe stawki były odnotowywane           

w Warszawie na takich ulicach jak Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Chmielna, 

Marszałkowska czy Aleje Jerozolimskie. Średnia wysokość czynszu za lokal wielkości 

100 – 150 m2 wynosiła 85 EUR / m2 / miesiąc. Za Warszawą uplasował się Kraków            

z tylko nieco niższymi stawkami, średnio na poziomie 75 – 80 EUR / m2 / miesiąc przy 

Floriańskiej, Grodzkiej i na Rynku. 
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PROGNOZY 

• Niepewna sytuacja na światowych rynkach finansowych może odzwierciedlić się           

w bardziej ostrożnym nastawieniu graczy rynkowych w 2012 roku.  

• Planowana podaż w 2012 będzie nieco niższa od poziomu odnotowanego                  

w poprzednim roku i szacuje się, że wyniesie około 550 000 m2.   

• Deweloperzy są szczególnie zainteresowani miastami średniej i małej wielkości, gdzie 

zlokalizowana jest większość planowanych obiektów. 

• Większość planowanych centrów handlowych jest mniejszymi obiektami wielkości ok. 

10 000 – 20 000 m2. Można również zauważyć wyraźny trend wzrostowy budowania 

małych centrów osiedlowych o lokalnym zasięgu, tzw. centrów wygodnych zakupów.  

• Deweloperzy będą się starać przyciągnąć najemców i klientów poprzez łączenie 

różnych formatów handlowych w jednej lokalizacji, zwłaszcza parków handlowych            

z tradycyjnymi centrami handlowymi.  

• Z powodu niższych kosztów można się spodziewać wzrastającego trendu otwierania 

sklepów w parkach handlowych przez najemców dotychczas prowadzących 

działalność w tradycyjnych centrach handlowych.   

• W 2012 najemcy będą jeszcze ostrożniej nastawieni do sytuacji rynkowej i proces 

podejmowania decyzji może się znacznie wydłużyć. Najemcy będą rewidować 

dotychczasowe plany ekspansji i szczegółowo analizować potencjalne nowe 

lokalizacje. Jednak, niektóre z sieci handlowych mogą chcieć wykorzystać korzystne 

warunki inwestycyjne, takie jak słabszy złoty i niższe ceny na rynku do umocnienia 

swojej pozycji.  

• Czynsze w 2012 roku powinny być stabilne, ponieważ stosunek podaży do popytu 

wydaje się być relatywnie dobrze dopasowany. 

• Polski rynek handlowy nadal jest postrzegany jako atrakcyjny i jeszcze nie w pełni 

nasycony zarówno pod względem ilości powierzchni handlowej jak i obecnych marek. 

Potwierdza to zainteresowanie międzynarodowych sieci handlowych otworzeniem           

w Polsce swoich sklepów. W związku z tym sytuacja na polskim rynku handlowym              

w 2012 roku powinna być stabilna. 
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Warszawa 
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Przegląd przepisów prawnych 

PODSTAWOWE FORMY WŁASNOŚCI 

• W Polsce istnieją cztery podstawowe rodzaje tytułów prawnych do nieruchomości: (i) własność – forma ta daje właścicielowi pełne 

prawo do korzystania i rozporządzania nieruchomością; (ii) użytkowanie wieczyste - stanowi formę władania polegającą na oddaniu 

użytkownikowi wieczystemu pełnych praw do korzystania i rozporządzania nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa 

lub poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na maksymalny okres 99 lat w zamian za ustawowo określoną roczną 

opłatę. Ta forma władania podlega pewnym uwarunkowaniom. Użytkowanie wieczyste, przy spełnieniu określonych ustawowo 

wymagań, może być przekształcone w prawo własności nieruchomości; (iii) dzierżawa, która pierwotnie dotyczyła gruntów rolnych. 

Obecnie najczęściej dotyczy nieruchomości komercyjnych dzierżawionych maksymalnie na okres trzydziestu (30) lat; oraz (iv) najem 

zawarty na okres maksymalnie dziesięciu (10) lub trzydziestu (30) lat, w tym ostatnim wypadku pod warunkiem, że umowa zostaje 

zawarta pomiędzy przedsiębiorcami. 

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW 

• Co do zasady, zarówno pośrednie jak i bezpośrednie nabycie nieruchomości komercyjnych przez podmioty „kontrolowane” przez 

cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednakże po wejściu w życie 

przepisów wynikających z członkowstwa Polski w UE podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są zwolnione          

z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia. Niemniej jednak nadal obowiązują pewne ograniczenia oraz przepisy przejściowe 

dotyczące nabycia niektórych nieruchomości (takich jak grunty rolne czy grunty położone w strefie nadgranicznej). 

SYSTEM REJESTRACJI: 

• W Polsce księgi wieczyste są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych Sądów Rejonowych, których archiwa sięgają w niektórych 

przypadkach nawet ponad stu lat wstecz, w zależności od miejsca położenia nieruchomości. Rejestry te zawierają wykaz właścicieli 

danej nieruchomości oraz ujawniają obciążenie nieruchomości hipoteką oraz innymi prawami rzeczowymi lub ograniczeniami. Co do 

zasady nabywcy nieruchomości „w dobrej wierze” mają prawo polegać na informacji zawartej w tych rejestrach. 

OPODATKOWANIE DOSTAWY NIERUCHOMOŚCI 

• Co do zasady, dostawa nieruchomości podlega podatkowi VAT. Dostawa gruntu niezabudowanego, innego niż grunt budowlany lub 

grunt przeznaczony pod zabudowę, jest zwolniona z podatku VAT. Co do gruntu zabudowanego, zwolnienie z podatku VAT obejmuje 

również: 

A.  dostawę budynków, budowli lub ich części (wraz z gruntem), z wyjątkiem sytuacji, gdy: 

•  dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (w rozumieniu ustawy o VAT) lub przed nim; 

•  pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub jakiejkolwiek jej części upłynął okres krótszy niż 2 lata; 

B. dostawę budynków, budowli lub ich części (wraz z gruntem) nie objętą zwolnieniem, 

        o którym mowa w punkcie A, pod warunkiem, że: 

•  w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego           

o kwotę podatku naliczonego; 

•  dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości 

początkowej tych obiektów. 

 

• Jednak podatnicy, którym przysługuje zwolnienie z podatku VAT, o którym mowa w   punkcie A, mogą wybrać opodatkowanie dostawy 

podatkiem VAT (pod warunkiem  spełnienia warunków określonych w ustawie o VAT). Zwolnienie, o którym mowa w punkcie B, jest 

obligatoryjne (tj. nie można z niego zrezygnować). 

• W przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT lub nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 

sprzedaż taka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% (kupujący ma obowiązek uiszczenia 

podatku od czynności cywilnoprawnych). Podatek od czynności cywilnoprawnych jest naliczany od wartości rynkowej sprzedawanej 

nieruchomości. 

NAJEM 

• Najem w Polsce jest umową, której treść kształtują strony, jednakże z zastrzeżeniem pewnych bezwzględnie obowiązujących 

przepisów kodeksu cywilnego, których zastosowania nie można wyłączyć w drodze umowy. Najistotniejsze ograniczenia dotyczą 

długości okresu najmu (w przypadku najmów komercyjnych maksymalny okres na jaki umowa najmu może być zawarta został ostatnio 

wydłużony z 10 do 30 lat, jednak dotyczy to tylko tych umów, których obie strony są przedsiębiorcami) oraz prawa do wypowiedzenia 

umowy. 
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ROSZCZENIA REPRYWATYZACYJNE 

• W Polsce nie istnieją kompleksowe regulacje dotyczące kwestii reprywatyzacyjnych. Zamiast tego mamy do czynienia ze złożonym 

zbiorem przepisów prawnych, które w pewnych przypadkach pozwalają byłym właścicielom nieruchomości na zgłaszanie takich 

roszczeń wobec organów administracji publicznej. Roszczenia reprywatyzacyjne mogą być wpisywane do ksiąg wieczystych, niemniej 

jednak brak takiego wpisu nie koniecznie oznacza, iż takie roszczenia nie występują. 

NOTARIUSZE I TAKSY NOTARIALNE 

• Dla ważności umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości oraz przeniesienia praw do użytkowania wieczystego nieruchomości 

wymagana jest forma aktu notarialnego. Wysokość taksy notarialnej zależy od wartości transakcji, jednak nie może być wyższa od 

określonej kwoty maksymalnej. Nowe przepisy regulujące opłaty sądowe (które weszły w życie od marca 2006 roku) określają stałe 

stawki za wpis następujących praw w księgach wieczystych: prawa własności, prawa wieczystego użytkowania oraz ograniczonego 

prawa rzeczowego (np. hipoteki i służebności). 

PRAWO BUDOWLANE 

• Co do zasady wszystkie większe budowle wymagają pozwolenia na budowę wydawanego w formie decyzji administracyjnej. Po 

zmianach dokonanych w 2006 roku wymogi dotyczące budowy przyłączy do mediów zostały złagodzone. 

PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi główny dokument określający dopuszczalność inwestycji na danym terenie. 

Jednak wiele gmin w Polsce w dalszym ciągu nie posiada obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, co wiąże się           

z tym, że w takich przypadkach przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. 

JĘZYK 

• W przypadku większości umów dla ich skuteczności nie jest wymagane sporządzenie ich w języku polskim. Niemniej jednak wymagana 

dla przeniesienia własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości umowa w formie aktu notarialnego może być sporządzona 

wyłącznie w języku polskim. 

 

 

 

 

 

     W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 

     Piotr Szafarz  

     Partner, Szef Zespołu ds. Nieruchomości  

     T: +48 22 24 25 647 

     E: pszafarz@salans.com  
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią opinii prawnej i nie mają wszechstronnego charakteru.  Przepisy i regulacje ulegają w Polsce częstym zmianom 

na skutek nowelizacji obowiązującego ustawodawstwa i niejednokrotnie podlegają różnym interpretacjom. Wszelkie aspekty dotyczące przepisów polskiego prawa w zakresie 

nieruchomości wymagają profesjonalnej porady prawnej.  
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PODSTAWOWE DEFINICJE 

• Najwyższy czynsz bazowy (transakcyjny): odpowiada najwyższemu, 

wolnorynkowemu poziomowi czynszów, którego można się spodziewać w przypadku 

najmu powierzchni o standardowej wielkości, najlepszej jakości i specyfikacji,  

w najatrakcyjniejszej lokalizacji na rynku w momencie przeprowadzania analizy. 

Powinien odzwierciedlać poziom czynszów, na jakim zawierane są porównywalne 

transakcje w danym okresie, choć nie musi być (z nimi) identyczny, szczególnie jeśli 

liczba zawieranych umów jest ograniczona lub w jej skład wchodzą bardzo specyficzne  

i mało reprezentatywne umowy najmu. Jeśli w danym okresie na rynku nie doszło  

do zawarcia odpowiednich transakcji, podana liczba będzie wielkością szacunkową, 

przyjmowaną w oparciu o ekspercką ocenę warunków rynkowych, przy zachowaniu 

kryteriów dotyczących wielkości i standardu wynajmowanej powierzchni.    

• Najwyższy efektywny czynsz: to najwyższa na rynku stawka czynszu płacona finalnie 

przez najemcę, uzyskana w wyniku odjęcia od najwyższego czynszu bazowego wartości 

okresu zwolnień czynszowych i/lub kontrybucji finasowych przeznaczonych na aranżację 

powierzchni, oferowanych w momencie przeprowadzania analizy. 

• Średni czynsz bazowy/transakcyjny: przeciętny czynsz możliwy do uzyskania  

na rynku za moduł standardowej wielkości o parametrach odpowiadających 

oczekiwaniom rynkowym, wyznaczany w oparciu o stawki wywoławcze dla obiektów 

komercyjnych spełniających kryteria nowoczesnych powierzchni biurowych, 

magazynowych lub handlowych w poszczególnych lokalizacjach, w momencie 

przeprowadzania analizy.  

• Całkowita podaż: odnosi się do powierzchni wynajmowalnej brutto we wszystkich 

budynkach, spełniającej wymogi dotyczące nowoczesnej powierzchni biurowej, 

magazynowej lub handlowej. 

• Powierzchnia w aktywnej budowie: określa powierzchnię pod wynajem brutto 

dostępną w nowo powstających albo w istniejących budynkach, w których w momencie 

przeprowadzania badania trwały istotne prace remontowe lub renowacyjne. 

• Powierzchnia w nieaktywnej budowie: określa powierzchnię pod wynajem brutto 

oferowaną w nieruchomości, której budowa lub remont/renowacja zostały rozpoczęte, 

jednak prace budowlane wstrzymano na okres 3 miesięcy lub dłuższy. 

• Powierzchnia wolna: odnosi się do niewynajętej i aktywnie oferowanej na rynku  

w momencie przeprowadzania badania powierzchni pod wynajem brutto w istniejących 

budynkach uwzględnionych w całkowitej podaży. Powierzchnia powinna być 

niezwłocznie dostępna dla potencjalnego najemcy. 

• Całkowita aktywność rynkowa (popyt): suma powierzchni brutto, która została 

sprzedana bądź wynajęta w analizowanym okresie; może być sklasyfikowana jako 

transakcja typu: przednajem (przed rozpoczęciem budowy), przednajem (przed 

ukończeniem budowy), nowy najem, ekspansja, odnowienie umowy/renegocjacja, 

podnajem oraz leasing zwrotny. 

BADANIA RYNKU 

Colliers Research Services Group to grupa specjalistów działających w ramach Colliers 

International, lidera na rynku nieruchomości komercyjnych oferującego profesjonalne 

doradztwo oraz szeroki wachlarz usług specjalistycznych na rynku nieruchomości 

komercyjnych. Analitycy Colliers dostarczają klientom kompleksowego wsparcia w 

podejmowaniu decyzji biznesowych, począwszy od zbierania danych po przygotowywanie 

złożonych analiz rynkowych.  

Regularnie zbierane i aktualizowane dane rynkowe umożliwiają przygotowanie 

wszechstronnych analiz z uwzględnieniem podaży, popytu, poziomu absorpcji, stawek 

oraz danych transakcyjnych na rynkach kapitałowych, powierzchni biurowych, 

magazynowych oraz handlowych. W przypadku większości krajów europejskich definicje 

dotyczące rynku biurowego są zgodne z ustaleniami przyjętymi przez forum analityków 

rynków Europy Środkowo-Wschodniej (CEE Research Forum), którego jednym z 

założycieli jest firma Colliers. Forum zostało powołane w celu zapewnienia spójnej 

metodologii, zwiększenia przejrzystości i rzetelności przygotowywanych analiz rynku 

nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.  
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512 biur  

w 61 krajach  

na 6 kontynentach 
 
Stany Zjednoczone: 125 

Kanada: 38 

Ameryka Łacińska: 18 

Azja Pacyfik: 214 

EMEA: 117 

  

• Roczny przychód w wysokości 

1,5 mld USD 

• Zarządzanie 978,6 mln m2 

• Ponad 12 500 pracowników 

KONTAKT: 

Dział Badań i Doradztwa 

Dominika Jędrak  

Dyrektor 

Mobile: + 48 666 819 242 

Email: dominika.jedrak@colliers.com 
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Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje wszystkich 

istotnych zagadnień oraz aspektów, które odnoszą się  

do jego przedmiotu. Intencją niniejszego opracowania nie 

jest udzielenie porady prawej lub innej porady.  
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