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Economy / Investment  Gospodarka / Rynek inwestycyjny 
The Polish economy is on a steady growth path. 
Increasing activity on the investment market, 
further yields compression expected. 

Polska gospodarka na stabilnej ścieżce wzrostu. 
Rośnie aktywność na rynku inwestycyjnym, 
spodziewany dalszy spadek stóp kapitalizacji.  

  
Poland’s Economy  GDP, Private Consumption, Inflation rate - 

Average % Change on Previous Year 
PKB, spożycie indywidualne, inflacja – zmiany w stosunku 

do poprzedniego roku 

 Sytuacja gospodarcza Polski 

Polish GDP rose by 4.4% in Q1 2011. According to 
the Consensus Forecast (July 2011) the Polish 
economy is expected to grow by 4.1% in 2011 and 
by 4.0% in 2012. 

The unemployment rate decreased to 11.8% in  
June 2011, which is lower by 0.4 percentage points 
than in May and comparable to that of June 2010 
when it stood at a level of 11.7%. 

In June this year the inflation rate was lower than in 
the preceding month (5%) and fell to 4.2% y-o-y, 
resulting from decreasing prices of food, 
communication and transport. 

Retail sales increased by 10.9% in June on an 
annual basis. Between January and June the growth 
was 11.9%, while in the first six months of 2010 
sales rose by only 3.4%. 
In June 2011 the customer sentiment index went up 
by 0.9 percentage point from the previous month and 
reached -25.5%.  

 

Investment Climate 

In Q2 2011, investors’ sentiment for Poland 
continued to be very positive. Total assets 
transacted across all sectors to date amounted to 
€886.5 million including: €434 million in office,  
€373 million in retail and approximately €79 million in 
the industrial sector. 
Activity in the office sector in Q2 2011 encompassed 
numerous ongoing big ticket and medium size 
transactions, which are envisaged to be concluded in 
the following quarters.  
The highest activity was reported in the retail sector. 
The most notable retail transactions included: 
disposal of  Promenada shopping center in Warsaw, 
sold for approximately €171 million to Atrium and 
acquisition of Osowa shopping centre in Gdańsk 
(retail gallery) by Pradera for almost €35 million as 
well as Blackstone acquisition of Galeria Twierdza in 
Kłodzko from Rank Progress for circa €39 million.  
It was also announced that Unibail-Rodamco signed 
a preliminary agreement with GTC to acquire the 
remaining stake in Galeria Mokotów. The transaction 
is based on an asset value of €475 million. At the 
beginning of July the transaction has received the 
Antimonopoly approval. 
The industrial sector reported one transaction, 
namely the Gefco Logistic Centre located in 
Grodzisk Mazowiecki, which has been acquired by 
NBGI from Invista European Real Estate Trust for 
approximately €7 million. 
We expect that the total investment volume in 2011 
will be higher than 2010 results and exceed  
€2.2 billion. 
 

Investment Yields 

Q2 2011 saw prime retail yields going down to 
6.00%, office yields to 6.25%, while warehouse 
yields remained around 8.0%.  We forecast prime 
yields to compress further in 2011.   

  W I kw. 2011r. PKB w Polsce wzrósł o 4,4%. Według 
prognoz na lata 2011 oraz 2012, Polska gospodarka 
wzmocni się rocznie o 4,1% i 4,0% odpowiednio. 
(Źródło: Consensus Forecast, lipiec 2011). 

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 11,8% i była 
niższa niż w maju o 0,4 p.p., oraz porównywalna do 
tej z czerwca 2010 (11,7%). 

Inflacja w czerwcu 2011r. zmalała w stosunku do maja 
(5%) i stanowiła 4,2% w ujęciu rocznym. Jest to wynik 
spadku cen żywności, łączności i transportu.  

Sprzedaż detaliczna w czerwcu br. zwiększyła się w 
stosunku do ubiegłego roku o 10,9%. Od stycznia do 
czerwca wzrost ten wyniósł 11,9%, podczas gdy w 
analogicznym okresie ubiegłego roku wskaźnik ten 
charakteryzował się dodatnią dynamiką o wartości 
3,4%.  
W czerwcu 2011r. wskaźnik ufności konsumenckiej 
poprawił się o 0,9 p.p. do poziomu -25,5%.  
 

Rynek inwestycyjny 

Nastroje inwestorów w II kw. 2011r. były bardzo 
pozytywne. Całkowita wartość transakcji w  
I poł. 2011r. zamknęła się sumą 886,5 mln €. Na 
kwotę tę składają się: sektor biurowy – 434 mln €, 
handlowy – 373 mln € oraz magazynowy – około 79 
mln €.  

Aktywność inwestorów w sektorze biurowym w  
II kw. br. dotyczy wielu dużych i średnich transakcji, 
które są w trakcie negocjacji. Ich zakończenie 
spodziewane jest w ciągu kilku następnych kwartałów. 

Największą aktywność zaobserwowano na rynku 
centrów handlowych. Najważniejszymi transakcjami 
były: sprzedaż centrum handlowego Promenada w 
Warszawie na rzecz Atrium za kwotę 171 mln €, 
nabycie przez Pradera galerii handlowej Osowa w 
Gdańsku za kwotę blisko 35 mln €, a także zakup 
Galerii Twierdza w Kłodzku przez Blackstone od Rank 
Progress za kwotę około 39 mln €.  

Ponadto, ogłoszono podpisanie wstępnej umowy 
nabycia przez Unibail-Rodamco pozostałych udziałów 
Galerii Mokotów od GTC. Transakcja dotyczy aktywa 
o szacowanej całkowitej wartości 475 mln €. Na 
początku lipca transakcja uzyskała zgodę Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Sektor magazynowy odnotował jedną transakcję, 
mianowicie zakup Gefco Logistic Centre w Grodzisku 
Mazowieckim przez NBGI od Invista European Real 
Estate Trust za około 7 mln €. 

Sądzimy, że całkowita wartość transakcji w 2011r. 
będzie wyższa niż wynik z roku 2010 i przekroczy 
kwotę 2,2 mld €. 

 

Stopy kapitalizacji 

Stopy kapitalizacji za najlepszy produkt inwestycyjny 
w sektorze handlowym obniżyły się do 6,00%, w 
segmencie biur do 6,25%, natomiast w 
magazynowym pozostają na poziomie około 8%. 
Przewidujemy dalszą kompresję stóp kapitalizacji w 
2011r. 
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Source/Źródło: CSO/GUS; Consensus Economics, Q2 2011 

 

Retail Sales Dynamics 
Dynamika Sprzedaży Detalicznej  
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Real Estate Investment Volume in Poland by Sectors 
(million €) 

Wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce w podziale na 
sektory (w milionach €) 
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2011 sees a healthy and steady increase in investment 
volumes 

 
Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Q2 2011          * to date 

   

 Prime Yields – Q2 2011 
Stopy kapitalizacji za najlepsze obiekty – II kw. 2011 

 
  

Sector Yield (%) Changes 

Offices 6.25  

Retail 6.00  

Warehouses 8.00  

Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Q2 2011 
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Рынок недвижимости Санкт-Петербурга 

Office Market  Powierzchnie biurowe 
Sound demand and limited supply has 
continued to push the vacancy rate down. Prime 
headline rents have started to grow. 

Ograniczona podaż oraz wyraźne ożywienie po 
stronie popytu wpływają na obniżenie poziomu 
pustostanów. Czynsze powróciły na ścieżkę 
wzrostu w najwyższej klasy budynkach. 

  
Supply  Warsaw Office Supply (m2) 

Podaż powierzchni biurowej (m2) 
 Podaż 

Warsaw with over 3.5 million m2 of modern office space 
is the largest office market in the Central and Eastern 
European region. New supply levels remain moderate, 
with only four projects completed in H1 2011, totalling 
28,350 m2 (Pałac Młodziejowskiego, Mokotowska 
Square, Racławicka Point and Platinium Business Park 
IV). For the remainder of the year approximately 
111,650 m2 remains in the pipeline, with the majority of 
this being in Non-Central locations and approximately 
37,000 m2 in the city centre. It is worth highlighting that 
many new developments have been initiated on a 
speculative basis to fill in the expected supply gap in 
2011 and 2012, caused by the limited number of 
construction start-ups in 2008 and 2009. 

  Warszawa jest największym rynkiem biurowym w rejonie 
Europy Środkowo-Wschodniej z zasobami biurowymi 
sięgającymi ponad 3,5 mln m2. Nowa podaż w  
I poł. 2011r. była umiarkowana, tylko cztery projekty 
zostały dostarczone na rynek o łącznej powierzchni 
28 350 m2 (Pałac Młodziejowskiego, Mokotowska 
Square, Racławicka Point oraz Platinium Business Park 
IV). Do końca roku powinno trafić na rynek dodatkowe 
111 650 m2, w tym większość poza Centrum, jedynie ok. 
37 000 m2 przypadnie na centralne lokalizacje. Warto 
podkreślić, iż wiele obecnie realizowanych projektów 
budowanych jest spekulacyjnie w celu wypełnienia 
spodziewanej luki w podaży w latach 2011-2012, która 
powstała wskutek małej liczby rozpoczynanych budów w 
latach 2008 i 2009. 

 
Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, WRF Q2 2011 

     

Demand  Warsaw Office Take-Up (m2) 
Ilość powierzchni wynajętej w Warszawie (m2) 

 Popyt 

The Warsaw office market continues to see high levels 
of occupier demand. Over 123,000 m2 was leased in  
Q2 2011. When combined with the demand registered 
in Q1 this adds up to over 321,000 m2. In comparison, 
the total take-up in the corresponding period last year 
was 220,000 m2. Lease renewals and renegotiations are 
still a large part of occupier activity; pre-lease 
agreements are picking up, with a share of 25% this 
year. The largest new deals in Q2 included a company 
from the petrol industry signing for 9,100 m2 in Senator, 
and developer Ghelamco taking 2,000 m2 in their new 
development, Mokotów Nova. Q2 2011 saw two large 
lease renewals from E&Y (11,000 m2 in Rondo 1) and 
PKT Centertel (8,800 m2 in Renaissance Plaza). City 
Centre, Upper-South (Mokotów) and South-West 
locations still remain the most popular sub-markets in 
Warsaw in terms of occupier activity. 

  Warszawski rynek biurowy nadal odnotowuje wysoki 
poziom popytu za strony klientów korporacyjnych. W  
II kw. 2011r. podpisano umowy na ponad 123 000 m2, co 
łącznie z popytem zarejestrowanym w I kw. b.r. daje  
321 000 m2 wynajętej nowoczesnej powierzchni 
biurowej. Dla porównania w I poł. 2010r. wartość ta nie 
przekroczyła 220 000 m2. Pomimo faktu, że odnowienia 
oraz renegocjacje umów nadal stanowią istotną część 
popytu, umowy przednajmu zaczynają być coraz bardziej 
zauważalne i w tym roku ich udział w popycie wynosi 
25%. Największe nowe transakcje zawarły spółka z 
sektora paliwowego (9 100 m2) w Senatorze oraz 
Ghelamco (2 000 m2) w swojej obecnie realizowanej 
inwestycji – Mokotów Nova. Najbardziej znaczące 
renegocjacje to E&Y (11 000 m2) w Rondo 1 i PKT 
Centertel (8 800 m2) w Renaissance Plaza. Centrum, 
Mokotów oraz strefa Południowo-Zachodnia pozostają 
nadal najbardziej pożądanymi przez najemców 
lokalizacjami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, WRF Q2 2011 
 

Vacancy  Warsaw Office Vacancy Rate 
Wskaźnik powierzchni niewynajętej w Warszawie 

 Wskaźnik powierzchni niewynajętej 

Following the stabilization of the vacancy rate in 2010, 
sound demand and limited supply has continued to 
push this rate down. At the end of Q2 2011 
approximately 6.2% of modern office stock in Warsaw 
remained vacant (6.7% in the CBD, 9.0% in the City 
Centre and 5.2% in the Non-Central locations). The 
vacancy rate is expected to decrease further due to the 
relatively low number of new completions. 

  Po stabilizacji wskaźnika powierzchni niewynajętych w 
2010r., ograniczona podaż oraz wyraźne ożywienie po 
stronie popytu wpłynęły na obniżenie poziomu 
pustostanów. Na koniec II kw. 2011r. dostępne do 
wynajęcia było ok. 6,2% całkowitej podaży nowoczesnej 
powierzchni biurowej w Warszawie (6,7% w COB, 9,0% 
w Centrum i 5,2% poza Centrum). Spodziewamy się 
dalszego spadku wskaźnika pustostanów wskutek 
relatywnie ograniczonej przyszłej podaży. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, WRF Q2 2011 
     

Rents  Warsaw Prime Headline Rents (€ / m2  / month) 
Najwyższe czynsze w Warszawie (€ / m2 / m-c) 

 Czynsze 

Prime headline rents in Warsaw are growing, as the 
demand side has improved and the vacancy rate has 
dropped. Prime office space in Warsaw City Centre can 
now be secured from €22-25 /m2 /month. However, 
there are some A+ developments quoting rents even 
higher than this. The best Non-Central locations are 
being leased at €15.00-15.50 /m2 /month. The first sub-
markets to witness rental growth were the City Centre, 
Upper-South and South-West. 

 

  Wraz z widocznym ożywieniem po stronie popytu oraz 
obniżeniem wskaźnika pustostanów, najwyższe czynsze 
transakcyjne w Warszawie powróciły na ścieżkę wzrostu. 
Najlepsze powierzchnie biurowe w Centrum można 
wynająć obecnie za 22€-25€/ m2/ m-c, przy czym w 
niektórych biurowcach klasy A+ czynsze wywoławcze 
mogą być wyższe. Poza Centrum stawki za najlepsze 
powierzchnie wynoszą obecnie 15,00€-15,50€/ m2/ m-c. 
Centrum, Mokotów oraz strefa Południowo-Zachodnia 
jako pierwsze zarejestrowały presje zwyżkowe na 
czynsze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Q2 2011 
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Retail Market  Powierzchnie handlowe 
  
  

Supply  Maturity of Major Shopping Centre Markets in 
Poland                                              

Dojrzałość rynku centrów handlowych w głównych 
aglomeracjach w Polsce 

 Podaż 

The Warsaw agglomeration represents the biggest 
Polish market in terms of supply (above 1 million m2 of 
shopping centre space) as well as affluence of its 
inhabitants (€8,432 per person yearly). Also, with 
respect to shopping centre density per 1,000 
inhabitants, Warsaw remains behind other major 
metropolitan areas such as Wrocław, Poznań, Łódź and 
Tri-City.  
The opening of Wolf Bracka (10,000 m2), a luxury 
department store, is anticipated to take place in autumn 
this year. This project would bring opportunities for new 
up-market brands, which, so far, have failed to find a 
suitable space and location in Warsaw. 

We expect the recover of the retail market in Warsaw 
region to take place at the end of next year. Auchan 
announced plans to open their new shopping complex 
in Łomianki, near Warsaw in Q4 2012. The project of 
44,000 m2 will encompass a hypermarket, Leroy Merlin 
and a shopping gallery of 14,000 m2.  

The mixed-use Plac Unii project, currently under 
construction (retail part of 15,500 m2 and office part of 
41,300 m2) will open its doors to the public in 2013. 
Additionally, a third factory outlet in Warsaw should 
arrive on the market next year, namely Factory Annopol 
of 14,000 m2.  

Promenada shopping centre is under preparation for an 
extension. The scheme will be enlarged by 20,000 m2. 
The investor, Atrium European Real Estate Limited, 
have started the commercialization process of the new 
space, the opening of which is expected to take place in 
Q1 2013. After the extension, the complex of 60,000 m2 
of GLA and with around 200 tenants, will further 
enhance its strong position on the retail map of Warsaw.  

  Aglomeracja warszawska to największy w kraju rynek 
pod względem podaży (ponad 1 mln m2 powierzchni 
handlowej) a także zamożności mieszkańców (8 432 € 
na osobę rocznie). Jednak pod względem nasycenia 
powierzchnią handlową na 1 000 mieszkańców nadal 
pozostaje za innymi głównymi regionami kraju jak np. 
Wrocławiem, Poznaniem, Łodzią czy nawet Trójmiastem.  

Na jesieni br. spodziewane jest otwarcie luksusowego 
domu towarowego Wolf Bracka (10 000 m2). Można 
oczekiwać, że miejsce znajdą w nim najemcy z wyższej 
półki cenowej dotychczas w Warszawie nieobecni ze 
względu na brak odpowiadającej im lokalizacji i 
powierzchni handlowej właściwej jakości.  

Przewidujemy, że ożywienie w branży nastąpi 
najwcześniej pod koniec przyszłego roku.  
W IV kwartale 2012r. Auchan zamierza otworzyć nowe 
centrum handlowe o powierzchni 44 000 m2 w 
Łomiankach na północ od granicy Warszawy. W centrum 
znajdzie się hipermarket spożywczy, Leroy Merlin oraz 
galeria handlowa (14 000 m2).  
Budowany obecnie kompleks Plac Unii (część handlowa 
– 15 500 m2 oraz część biurowa – 41 300 m2) otworzy 
swoje podwoje w 2013r. Natomiast w przyszłym roku 
spodziewane jest uruchomienie trzeciego w Warszawie 
centrum wyprzedażowego Factory Annopol (14 000 m2). 

Do rozbudowy szykuje się także Promenada. Obiekt 
powiększy się o 20 000 m2. Inwestor, firma Atrium 
European Real Estate Limited, rozpoczął już 
komercjalizację nowej powierzchni. Otwarcia kolejnego 
etapu rozbudowy można spodziewać się w I kw. 2013r. 
Po rozbudowie, z powierzchnią handlową ok. 60 000 m2 i 
zestawem ok. 200 najemców, obiekt ten znacząco 
wzmocni swoją i tak już silną pozycję na handlowej 
mapie Warszawy.  
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Go Sport in Blue City / Go Sport w Blue City 

    

Demand  Warsaw – Shopping Centre Market – Vacancy Rate 
Warszawski rynek centrów handlowych – Wskaźnik 

powierzchni niewynajętej 

 Popyt 
For a long time, the vacancy rate has been oscillating 
around 1%, making it very difficult to find available 
space in leading centres. 
Despite this, new brands have appeared in several 
shopping centres. As part of Blue City’s 
recommercialization process, two new anchors have 
complemented the centre’s fashion (New Yorker) and 
sport (Go Sport) offer. 
Złote Tarasy shopping centre has gained the only 
regular and flagship store under the Crocs brand in 
Warsaw. Starbucks have opened their first coffee bar on 
the right side of the Vistula River. Additionally, Groovy 
Kids offering clothes and toys for children, have chosen 
the Reduta scheme for the location of their first store in 
Poland.  
In first weeks of July the Span’s Desigual has opened 
their first store in Factory Ursus. In the second half of 
this year two more brands are planned to enter the 
market: Sweden’s Jula (DIY sector) will appear in 
Targówek and Janki retail parks in Autumn and in 
September, a chain of kid’s play areas – Loopy’s World 
– will initiate its presence on the capital’s market in 
Targówek retail park. 
 
Rents 
Prime shopping centres rents for 100 m2 unit shops 
remain stable at a level of €70 - €90 /m2/month. 
Likewise, rental levels for centrally located stores on 
Warsaw high streets (Nowy Świat, Chmielna, Plac 3 
Krzyży, Marszałkowska) are slightly higher and range 
between €75 - €95 /m2/month. 

  Poziom pustostanów od dłuższego czasu oscyluje na 
poziomie ok. 1%, a w najlepszych obiektach trudno 
znaleźć dostępną powierzchnię.  
Pomimo tego, w kilku centrach handlowych pojawiły się 
nowe marki. W wyniku rekomercjalizacji centrum 
handlowe Blue City zyskało dwa sklepy „kotwiczne” 
wzbogacające ofertę modową – New Yorker, oraz 
sportową – Go Sport.  

W Złotych Tarasach otworzył się jedyny w stolicy 
regularny i jednocześnie flagowy sklep marki Crocs. 
Natomiast w Promenadzie powstała kawiarnia Starbucks 
– pierwsza po prawej stronie Wisły. Z kolei firma Groovy 
Kids, oferująca ubrania i zabawki dla dzieci, jako 
lokalizację dla swojego pierwszego sklepu w Polsce 
wybrała centrum handlowe Reduta.  
Na początku lipca b.r. hiszpańska firma odzieżowa 
Desigual uruchomiła swój pierwszy w kraju sklep w 
Factory Ursus. W drugiej połowie roku na rynku pojawią 
się jeszcze dwie nowe marki: szwedzka sieć Jula w 
parkach handlowych Targówek i Janki (otwarcia dwóch 
sklepów dla majsterkowiczów można spodziewać się na 
jesieni) oraz we wrześniu br. w parku handlowym 
Targówek ma powstać pierwsze w Warszawie centrum 
zabaw dla dzieci szwedzkiej sieci Loopy’s World. 

Czynsze 
Czynsze za lokale około 100 m2 w dobrze 
funkcjonujących centrach handlowych utrzymują się na 
poziomie 70€ - 90€/ m2/ m-c. Podobnie jest ze stawkami 
czynszowymi przy głównych ulicach w centrum 
Warszawy (Nowy Świat, Chmielna, Plac 3 Krzyży, 
Marszałkowska) – wahają się one w przedziale  
75€ - 95€/ m2/ m-c. 
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Prime Shopping Centre Rents (€ / m2 / month) 
Stawki czynszu za najlepsze lokale w centrach 

handlowych (€ / m2 / m-c) 
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Рынок недвижимости Санкт-Петербурга 

 Industrial Market  Powierzchnie magazynowe 
Sound demand in Q2 has pushed the vacancy 
rate down. Lower vacancy rates will further 
drive an upward rental trend. Construction 
activity still improving. 

Ożywienie po stronie popytu wpływa na 
obniżanie się wskaźnika pustostanów, który z 
kolei wywiera presję wzrostową na czynsze. 
Aktywność deweloperów poprawia się. 

  
Supply  Warehouse Stock in Poland (‘000 m2) 

Podaż magazynów w Polsce (tys. m2) 
 Podaż 

Poland is the largest warehouse market in the CEE 
region with over 6.36 million m2 of modern warehouse 
space. Warsaw accounts for 2.39 million m2 and is a 
leading sub-market in the country. In 2010 Warsaw saw 
only 43,000 m2 of new completions. This year three 
warehouse parks of 48,200 m2 were delivered to the 
Warsaw Inner City and Suburbs. These include 
Goodpoint Puławska II, extension of Żerań Park II and 
new development by Panattoni in Święcice.  Major 
speculative developments are still on hold due to 
relatively high vacancy rates, especially in areas outside 
of Warsaw such as Błonie and Nadarzyn. However, 
construction activity in Poland remains moderate with 
approximately 290,500 m2 of warehouse space in 
construction stage across Poland, mainly in “built-to-
suit” or pre-leased warehouses. We expect an increase 
in the number of speculative developments in H2 2011. 

  Polska z zasobami na poziomie ponad 6,36 mln m2 jest 
największym rynkiem magazynowym w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej natomiast Warszawa z ponad 
2,39 mln m2 jest głównym obszarem magazynowym w 
Polsce. W ubiegłym roku nowe realizacje w Warszawie i 
okolicach wyniosły 43 000 m2. W I poł. 2011r. zasoby w 
Warszawie (miasto i okolice) zwiększyły się o trzy parki 
magazynowe o łącznej powierzchni 48 200 m2 

(Goodpoint Puławska II, rozbudowa Żerań Park Il oraz 
nowy obiekt Panattoni w Święcicach). Deweloperzy 
nadal nie są chętni do rozpoczynania inwestycji 
spekulacyjnych ze względu na wysoki poziom 
pustostanów, szczególnie w Błoniu czy Nadarzynie. W 
Polsce aktywność deweloperów pozostaje jednak na 
średnim poziomie, pod koniec II kw. 2011r.  
ok. 290 500 m2 nowoczesnych magazynów było w 
budowie, większość stanowiły obiekty „butl-to-suit” lub 
zabezpieczone umowami przednajmu. Oczekujemy 
wzrostu liczby inwestycji spekulacyjnych w II poł. 2011r. 
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Demand  Take-Up by Warehouse Regions 
Popyt w regionach magazynowych 

 Popyt 

Q2 2011 saw a sound demand for modern warehouse 
space in Poland of 557,800 m2 compared to the  
1.24 million m2 in the entire 2010. The most sought-after 
locations in Poland in Q2 were the Warsaw Suburbs 
(143,000 m2) and Poznań which registered demand for 
105,000 m2. Take-up in H1 2011 was driven mainly by 
logistics companies which had a 23% share in the total 
demand for warehouse space in Poland. Other active 
sectors in H1 include automotive and electronics each 
with shares of 13% and 12%. The improvement in take-
up clearly demonstrates a positive warehouse market 
sentiment. We expect the upcoming months of 2011 to 
be even more active in terms of occupier demand. 

  W II kw. 2011r. popyt na powierzchnię magazynową w 
Polsce wyniósł 557 800 m2 i był silny w porównaniu z 
1,24 mln m2 zarejestrowanymi w całym 2010r. 
Najbardziej pożądanymi lokalizacjami były Okolice 
Warszawy i Poznań, gdzie zawarto transakcje 
odpowiednio na poziomie 143 000 m2 i 105 000 m2. 
Popyt w Polsce w I poł. 2011r. był generowany głównie 
przez firmy logistyczne, które miały 23% udziału w 
zawartych transakcjach. Aktywne były również firmy z 
sektora motoryzacyjnego oraz z sektora elektronicznego, 
które miały odpowiednio 13% oraz 12% udział w 
całkowitym popycie. Ożywienie popytu wyraźnie 
wskazuje na poprawę nastrojów na rynku. Szacujemy, że 
kolejne miesiące 2011r. będą jeszcze bardziej 
dynamiczne pod kątem wynajmu nowoczesnej 
powierzchni magazynowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Q2 2011 

     

Vacancy  Vacancy - Available Space (m2) 
Ilość powierzchni niewynajętej (m2) 

 Wskaźnik powierzchni niewynajętej 

2010 saw a slight decrease in the vacancy rate in the 
majority of warehouse regions in Poland. H1 2011 has 
continued this trend with the total vacancy for Poland 
dropping from almost 14.3% to 12.9% during the 
quarter. The ratio corresponds with the vacant 
warehouse space of 817,000 m2. Warsaw’s suburban 
area vacancy is higher than Poland’s average and is 
estimated at 19.1% mainly due to a wide choice of 
options in Błonie (167,000 m2 vacant). The vacancy rate 
within the city boundaries is estimated at 12.4%. 
Accelerating absorption of warehouse space will put 
further downward pressure on vacancy rates in 
upcoming months. 

  W 2010r. zarejestrowaliśmy spadek wskaźnika 
pustostanów na większości rynków magazynowych w 
Polsce. W I poł. 2011r. ten trend utrzymał się i obecnie 
wskaźnik wynosi 12,9% (spadek z 14,3% w końcu  
I kw. 2011r.), co przekłada się na 817 000 m2 dostępnej 
powierzchni. Wysokość wskaźnika pustostanów w 
okolicach Warszawy jest wyższa niż średnia dla Polski i 
oscyluje w granicach 19,1%, głównie z powodu dużej 
dostępności powierzchni w okolicy Błonia (167 000 m2). 
W granicach miasta współczynnik wynosi 12,4%. 
Przyspieszająca absorpcja powierzchni wpłynie na 
obniżenie wskaźnika pustostanów w kolejnych 
miesiącach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Q2 2011 

     

Rents  Effective Rents in Poland (€ / m2 / month) 
Czynsze efektywne w Polsce (€ / m2 / m-c) 

 Czynsze 

Effective rents for prime warehouses located within the 
Warsaw boundaries range between €4.00 and  
€5.30 /m2/month, whilst rents in Warsaw suburban area 
are quoted at €2.45-€2.90 /m2/month. The lower band 
refers predominantly to such areas as Błonie which 
records high vacancy. Rents in Central Poland (excl. 
Łódź) are the lowest and range between  
€2.20-2.70 /m2/month. In other regions rents are      
€2.35-3.20 /m2/month in Silesia and even up to  
€3.40-4.00 /m2/month in Kraków. Rates for the Warsaw 
region may increase further in the most sought-after 
locations within the submarket. 

  Czynsze efektywne w granicach Warszawy wynoszą 
aktualnie 4,00€-5,30€/ m2/ m-c. W okolicach stolicy 
czynsze kształtują się na poziomie 2,45€-2,90€/ m2/ m-c. 
Dolny zakres dotyczy takich rejonów jak Błonie, które 
charakteryzują się wysokim wskaźnikiem pustostanów. 
Czynsze w Polsce Centralnej (poza Łodzią) są najniższe 
w Polsce i oscylują pomiędzy 2,20€-2,70€/ m2/ m-c. W 
innych rejonach kraju czynsze wynoszą od 
2,35€-3,20€/ m2/ m-c na Górnym Śląsku nawet do  
3,40€-4,00€/ m2/ m-c w Krakowie. Oczekujemy, że 
stawki czynszowe w rejonie Warszawy, w najbardziej 
pożądanych lokalizacjach, mogą wzrosnąć. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, July 2011 
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Hotel Market                        Rynek hotelowy 
Poland proved to have an extremely resilient economy during the 
global downturn which has enabled it to avoid much of the pain 
experienced in other European countries. 

Polska okazała się być niezwykle odporna na skutki kryzysu 
globalnego, co pozwoliło jej uniknąć wielu negatywnych następstw 
gospodarczych występujących w innych krajach europejskich. 

  

Supply 
 

Hotel Supply (no. of rooms) 
Wielkość oferty hotelowej (liczba pokoi)  

Podaż 

As of July 2011, hotel supply in Warsaw consisted of just 
under 60 graded hotels and 10,000 rooms. 3 star 
establishments make up the majority of the market, 
accounting for 32.9% of rooms. Unlike other cities in the 
region, which have established a strong MICE sector, 4-star 
establishments represent a minimal share of the market, 
only 13.3%. The rate of new supply entering the city has 
slowed in recent years due a shortage of development. The 
last hotel to open in the city was the DeSilva Airport in 
2009. However, in January 2011 it was announced that 
construction had been resumed on an Etap and Ibis by the 
Polish arm of Accor, Orbis. These hotels are expected to be 
operational in 2012, along with the Doubletree by Hilton and 
the Warsaw Row Association hotel, in time for the 2012 
UEFA Europa cup. This will be a welcome increase in the 
number of branded assets in the city, with international 
chains currently relatively underrepresented.  In 2013, there 
is only one scheduled opening, the Renaissance Chopin 
Airport hotel, which would add 225 rooms to the city. If all 
planned developments are realised in 2012 and 2013, 
supply will increase by 8.8% and 2.0% respectively. New 
openings will be a threat to existing properties due to the 
facilities they offer. Much of the existing supply is missing 
popular modern amenities, such as wireless internet. 
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 W lipcu 2011r. warszawski rynek hotelowy oferował ponad 
10 000 pokoi w ok. 60 budynkach hotelowych, z czego 
znaczna cześć znajduje się w hotelach 3-gwiazdkowych 
(32,9%). W przeciwieństwie do innych miast w regionie, 
które posiadają silnie rozwinięty sektor MICE, hotele 4-
gwiazdkowe stanowią zaledwie 13,3% udział w rynku. W 
ostatnich latach nowa podaż wyraźnie zmalała. Ostatnia 
realizacja miała miejsce w 2009 r., kiedy to otworzył się hotel 
DeSilva Warszawa Airport. Jednak w styczniu b.r. Orbis, 
polski oddział Accoru, ogłosił wznowienie prac budowlanych 
przy hotelach Etap i Ibis. Otwarcie obiektów Orbisu jak i 
hotelu Doubletree (Hilton) oraz hotelu Warszawskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego planowane jest na 2012 r. na 
czas mistrzostw EURO 2012. Nowa podaż sieciowych hoteli 
będzie pozytywnym akcentem w mieście, ponieważ obecnie 
hotele międzynarodowych sieci są relatywnie słabo 
reprezentowane. Na 2013r. planowany jest tylko jeden hotel 
- Renaissance Chopin Airport, który powiększy warszawskie 
zasoby hotelowe o 225 pokoi. W przypadku realizacji 
wszystkich zapowiedzianych na 2012 i 2013r. inwestycji 
nowa podaż w Warszawie wzrośnie odpowiednio o 8,8% i 
2,0%. Nowe projekty będą stanowiły zagrożenie dla już 
istniejących obiektów, ze względu na brak w większości tych 
ostatnich popularnych nowoczesnych udogodnień, takich jak 
np. bezprzewodowy Internet. 

Hotel Performance 
Wskaźniki rynku hotelowego 
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Despite visitation levels dropping throu`ghout Europe during 
the economic crisis of 2008/09, arrivals to Warsaw have 
shown continued growth. In 2009, arrivals grew by 1.6%, 
however, bed nights decreased by 6.2%, indicating that 
many travellers were passing through while en-route to 
another destination.  In 2010 arrivals and bed nights 
experienced an increase of 11.7% and 12.4% respectively.  
Tourism in Warsaw is dominated by domestic visitors, with 
the number of international travellers accounting for 37.3% 
of arrivals in 2010. With over 120 venues for conferences 
and congresses, around 40% of guests travel to Warsaw for 
business purposes.  
The performance of Warsaw’s hotel market suffered 
considerably in 2009; an 8.8% fall in occupancy and a 
23.3% contraction of room rates caused RevPAR1 to 
decline by 30.1%. However, in 2010 there was a marked 
improvement in trading fundamentals with occupancy and 
ADR2 increasing by 9.9% and 5.5% respectively, allowing 
RevPAR to grow by 15.9%.  At year-to-date May 2011, 
occupancy has experienced a more modest rise of 3.2%, 
reaching 63.9%, when compared to the same period in 
2010. Nevertheless, hoteliers remain confident and have 
continued to increase their rates by 6.8% to €77.74, driving 
a 10.7% rise in RevPAR. 

Source/Źródło: Jones Lang LaSalle Hotels, Q2 2011 Pomimo spadków liczby turystów w Europie w czasie 
kryzysu globalnego z lat 2008/2009, Warszawa 
odnotowywała stały wzrost tej liczby. W 2009r. liczba 
odwiedzających zwiększyła się o 1,6%, natomiast liczba 
udzielonych noclegów zmniejszyła się o 6,2%, co wynika z 
faktu, iż wielu podróżnych odwiedzało Warszawę 
przejazdem. Natomiast w 2010r. liczba odwiedzających oraz 
liczba udzielonych noclegów wzrosła odpowiednio o 11,7% i 
12,4%. Rynek hotelowy w Warszawie zdominowany jest 
głównie przez gości krajowych, zaś liczba gości 
zagranicznych w 2010r. stanowiła 37,3% całkowitej liczby 
odwiedzających. Warszawa, posiadająca ponad 120 
obiektów konferencyjno-kongresowych, przyciąga gości też 
w celach biznesowych (ok. 40%).  

W 2009 r. wskaźniki rynku hotelowego w Warszawie 
pogorszyły się. Zmniejszenie się o 8,8% wskaźnika 
wynajęcia pokoi oraz 23,3% spadek stawek za pokój 
doprowadziły do obniżenia wskaźnika RevPar1 o 30,1%. W 
2010r., wraz poprawą warunków rynkowych wskaźnik 
wynajęcia pokoi oraz ADR2 zanotowały wzrost o 9,9% i 5,5% 
odpowiednio, co wpłynęło na zwiększenie się RevPar o 
15,9%. Do końca maja 2011 r. poziom wynajęcia pokoi, w 
porównaniu z analogicznym okresem w 2010 r., wzrósł 
zaledwie o 3,2% i wynosi obecnie 63,9%. Hotelarze jednak 
pozytywnie oceniają stan rynku hotelowego, co wynika z 
faktu, iż podnieśli stawkę za pokój o 6,8% do 77,74€, i tym 
samym podwyższyli wskaźnik RevPar o 10,7%. 

Warsaw Tourism 
Liczba turystów w Warszawie 
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Source/Źródło: Jones Lang LaSalle Hotels, Q2 2011 
 
 

 

  
     

Investment Climate  Poland – Transaction Volume in the Hotel Sector 
(million €) 

Polska – Wielkość rynku inwestycyjnego w sektorze 
hotelowym (w mln €) 

 Rynek inwestycyjny 

The investment market in Poland remains relatively illiquid. 
In 2008 investment volumes reached €60 million when two 
properties were sold, including a 50% stake in the Andels 
hotel. 2009 volumes also reached €60 million, when two 
more deals completed, including the Radisson Blu Krakow. 
So far 2011 has only seen one deal, which involved a 
portfolio of two hotels, the Neptun in Szczecin and the 
Cracovia in Krakow sold for €15 million. As Poland 
continues to develop its tourist industry, Warsaw is likely to 
be the focus of investor interest, who will be attracted by the 
sound economy. A number of international brands are set to 
expand in the city, which will further grab the interest of 
investors, who look for branded assets that are leased in 
the less developed markets. 

  Polski rynek inwestycyjny w sektorze hotelowym jest 
stosunkowo mało płynny. W 2008 i 2009r. zawarto po dwie 
umowy kupna-sprzedaży o łącznej wartości 60 mln € w 
każdym roku, w tym sprzedaż 50% udziałów w hotelu Adels 
(2008r.) oraz Radisson Blu w Krakowie (2009r.) Natomiast w 
I poł. 2011r. zamknęła się jedna umowa o wartości 15 mln € 
– zakup porfolio składającego się z dwóch hoteli: Neptun w 
Szczecinie oraz Cracovia w Krakowie. Wraz z dalszym 
rozwojem rynku hotelowego w Polsce, Warszawa, 
posiadająca mocne podstawy gospodarcze, ma szansę 
stanowić główny ośrodek zainteresowania inwestorów. 
Dalszy rozwój międzynarodowych sieci hotelowych będzie 
dodatkowym bodźcem dla inwestorów, szczególnie dla tych, 
którzy poszukują sieciowych hoteli, działających na 
rozwijających się rynkach. 
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Source/Źródło: Jones Lang LaSalle Hotels, Q2 2011 

                                                 
1 RevPar (revenue per available room) – przychód na jeden dostępny pokój 
2 ADR (average daily rate) – dzienna średnia stawka za 1 pokój 
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Рынок недвижимости Санкт-Петербурга 

Residential Market                           Rynek mieszkaniowy 
In Q2 2011, slightly over 2,800 units were sold and over 4,000 were launched 
to the market in new projects in Warsaw. The number of transactions 
decreased considerably as compared to the previous quarter, while the number 
of units launched to the market was the highest since the boom of 2007. In 
consequence, the number of units on offer reached the highest level in the 
history of the Polish residential development market. 

W II kw. 2011r. sprzedano w Warszawie nieco powyżej 2 800 lokali 
mieszkalnych, zaś wprowadzono na rynek ponad 4 000 mieszkań w 
noworozpoczynanych inwestycjach. W stosunku do poprzedniego kwartału 
wyraźnie zmalała liczba transakcji, zaś liczba mieszkań wprowadzonych na 
rynek była najwyższa od czasu boomu z 2007r. W konsekwencji liczba 
jednostek w ofercie osiągnęła najwyższy poziom w historii polskiego rynku 
deweloperskiego. 

  
Supply  

Units Delivered and Planned for Completion 

Mieszkania oddane lub planowane do oddania 
 Podaż 

In total, slightly over 13,200 units were launched for sale 
by developers and housing cooperatives in Warsaw in 
the last four quarters. The volume of the offer visibly 
increased to a level of about 18,500 dwellings. The 
offering is still dominated by units priced between 6,000 
–9,000 PLN/m2, which are also those purchased most 
often. In Q2 2011, no new projects in the upper market 
segments were launched for sale. At the end of June 
2011, some 4,000 completed units were available on 
the market, i.e. slightly more than in the previous 
quarter. 

  Łącznie w ostatnich czterech kwartałach deweloperzy i 
spółdzielnie mieszkaniowe wprowadzili do sprzedaży 
nieco ponad 13 200 lokali. Oferta zwiększyła się 
znacząco do poziomu 18 500. Nadal w ofercie dominują 
mieszkania o cenach w przedziale 6 000-9 000 zł/m², są 
one także najczęściej kupowane. W II kw. 2011r. nie 
wprowadzono do sprzedaży żadnej nowej inwestycji z 
segmentu apartamentowego. Na koniec czerwca w 
sprzedaży było ok. 4 000 gotowych mieszkań, czyli nieco 
więcej niż kwartał wcześniej. 
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Demand  
Units Launched, Sold and the Size of Offer 

Mieszkania wprowadzone, sprzedane  
oraz wielkość oferty 

 Popyt 

Data from the H1 2011 market monitoring confirms that 
the sales situation remains stable, despite the decrease 
of sales in the second quarter. Within the half-year, 
6,150 units were sold in Warsaw, which is a level similar 
to the long-term average of 3,000 units per quarter 
recorded for the last decade. 
Among units scheduled for delivery in 2011, 65% have 
already been sold (8% more than in the previous 
quarter), and 34% have remained in the market offering. 
Among units scheduled for completion in 2012, units 
sold constitute 32%, while 65% remain in the market 
offering. 

  Dane pochodzące z monitoringu rynku po pierwszym 
półroczu 2011r. potwierdzają, że sytuacja w zakresie 
sprzedaży pozostaje dość stabilna, pomimo spadku 
liczby transakcji w II kwartale. W skali półrocza 
sprzedano w Warszawie ok. 6 150 lokali, co jest 
wynikiem zbliżonym do długoterminowej przeciętnej, 
która wynosi dla ostatnich 10 lat nieco ponad 3 000 
sprzedanych lokali w skali kwartału. Wśród mieszkań 
planowanych do oddania w 2011r., 65% stanowią 
mieszkania już sprzedane (o 8 punktów procentowych 
więcej niż w poprzednim kwartale), natomiast 34% to 
mieszkania znajdujące się nadal w ofercie. Wśród 
mieszkań planowanych do realizacji w 2012r. mieszkania 
sprzedane stanowią 32%, natomiast 65% te, które 
pozostają w ofercie rynkowej. 
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Prices  
Average Prices of Apartments in Warsaw (w PLN) 

Średnie ceny mieszkań w Warszawie (in PLN) 
 Ceny 

The average price of units launched to the market in  
Q2 2011 was almost identical to the previous quarter 
and reached 7,749 PLN/m2. The prices of units 
launched for sale returned to the level recorded in 2009 
and 2010. 

In Q2 2011, the average asking price, calculated for the 
whole pool of units on offer, decreased by over 200 PLN 
(2.4%) and dropped to the lowest level since Q4 2006. 
This decrease confirms the thesis of stabilization of the 
nominal asking prices in the long term. Throughout last 
year prices decreased by 1%, and a few percent drop of 
real prices was recorded in the face of inflation. 

  Przeciętna cena mieszkań wprowadzanych na rynek w  
II kw. 2011r. była o ponad 5% wyższa, niż w poprzednim 
kwartale i wyniosła 7 749 PLN/m². Ceny mieszkań 
wprowadzonych do sprzedaży wróciły zatem do poziomu 
z 2009 i 2010 roku. 

W II kw. 2011r. przeciętna cena ofertowa, liczona dla 
całego zbioru mieszkań znajdujących się w ofercie, 
zmniejszyła się o ponad 200 PLN (2,4%) i spadła do 
najniższego poziomu od IV kw. 2006r. Spadek ten 
potwierdza tezę o stabilizacji nominalnych cen 
ofertowych w dłuższym okresie. Na przestrzeni 
ostatniego roku spadły one o 1%, a wobec rosnącej 
inflacji nastąpił kilkuprocentowy spadek cen realnych. 
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Forecast  
Supply and Sale Relationship 

Relacje pomiędzy podażą a sprzedażą 
 Prognoza 

The phenomena occurring in the Polish economy, as 
well as the intensity of developers’ actions, will be the 
key to the situation of Warsaw’s residential market over 
the next 2-3 years. In 2012, the economic growth will 
most likely remain stable, while in 2013 the growth rate 
is likely to decrease slightly.  

Current sales are close to the long-term average for the 
Warsaw market, while on the other hand, a record-high 
supply and stable prices are observed. Hence, unless 
the prices continue to decrease, a stabilization of 
demand is the most probable scenario. 

  Dla sytuacji na warszawskim rynku mieszkaniowym w 
najbliższych 2-3 latach kluczowe będą zjawiska 
zachodzące w polskiej gospodarce i działania 
deweloperów w zakresie podaży. Wszystko wskazuje na 
to, że do roku 2012 wzrost gospodarczy powinien 
utrzymać się na obecnym poziomie, ale w 2013r. 
możliwe jest umiarkowane spowolnienie tempa wzrostu. 
Obecna sprzedaż jest zbliżona do długoterminowej 
przeciętnej na rynku warszawskim. Z drugiej strony 
notujemy rekordowo wysoką podaż przy dość stabilnych 
cenach. W tej sytuacji, o ile nie nastąpią dalsze obniżki 
cen, można prognozować raczej stabilizację niż wzrost 
popytu. 
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Market Practice 

 
 

 

 

 
  
Purchasing Cost Summary 
VAT asset sale: 23% VAT on buildings and land (commercial properties) or in exceptional cases (if transaction classified as sale of 

enterprise) civil-transaction tax in the amount of 2% of the transaction price. Buyers more frequently apply now for tax rulings 
confirming that VAT can be charged on asset sales and refunded by the tax office thereafter. Rulings take up to 3 months to obtain but 
guarantee no tax office interpretation risks on real estate transactions; 
shares sale: 1% of the net shares price. 

Court registration fees real estate transactions are subject to fixed court registration fees, not linked to the volume of the contract, e.g. PLN 200 for the 
entrance of the right of freehold or perpetual usufruct to the Perpetual Book; 

Notarial fees vary according to transaction price but no more than 6 months average salary in the domestic economy for the previous year; 
Agency fees typically 1%-3% of purchase price plus VAT at 23%; 
  
  
Leasing Practice Office 
Lease length 5 years; 3-year rarely; not applicable in new buildings;  
Rental basis paid monthly in advance with rents denominated in € but paid in Polish Zloty (currently acceptable also in €); full rent is typically 

payable for common areas; 
Lease agreement collateral bank guarantee or cash deposit equivalent of 3 months rent, service charges, car parking, warehouse space, all increased by VAT; 
Rent increases annually according to Harmonised Index of Consumer Prices (HICP); 
Repairs internal – tenant; 

external/structural – by landlord, not recovered through service charge; 
common areas – landlord, although recovered through service charge (with the exception of major repairs); 

Insurance landlord covers costs of building insurance (recovered through service charge), tenant covers insurance of own premises, contents and 
civil liability; 

Agency fees 10% - 20% of the annual rent, increased by VAT. Fees are paid by either the landlord or tenant. Remuneration may be also calculated 
as a percentage from the total value of a lease contact. In case of renegotiations on behalf of tenant – remuneration paid by tenant may 
be based on the percentage of the savings secured for the tenant; 

Reinstatement: not common practice - negotiable by lease; 
Other developers’ incentives • partial or full fit-out (depending on the transactional volume and lease length) 

• rent free periods: common practice on the market – usually in the range of 4 – 6 months rent (depending on the transactional 
volume and lease length); 

 
 
Leasing Practice Industrial 
Lease length 3-5 years for logistic companies; 7-10 years more common for production or warehouse built to suit projects; 
Rental basis paid monthly in advance with rents denominated in € but paid in Polish Zloty; 
Lease agreement collateral bank guarantee or cash deposit equivalent of 3 - 6 months rent and service charges all increased by VAT; 
Rent increases annually according to Harmonised Index of Consumer Prices (HICP); 
Repairs internal - tenant; external/structural and common areas – landlord although recovered through service charges; 
Insurance landlord covers costs of building insurance (included in service charges), tenant covers insurance of own premises, contents and civil 

liability; 
Agency fees 12% - 20% of the annual rent, increased by VAT, depending on the lease length. Fees are paid by the landlord. Remuneration may be 

also calculated as a percentage from monthly rent or percentage of the total value of a lease contact. In case of renegotiations on 
behalf of tenant – remuneration paid by tenant may be based on the percentage of the savings secured for the tenant; 

Reinstatement: negotiable by lease; 
Other developers’ incentives • partial or full fit-out (depending on the transactional volume and lease length), or 

• rent free periods: common practice on the market - usually in the range of  4 – 8 months rent (in case of 60 month lease). Rent free 
periods depend on the transactional volume and lease length; 

  
  
Leasing Practice Retail 
Lease length 5, 7 or 10 years with an option to extend, but possible for max. 30 years; 
Base rent paid monthly in advance, denominated in € but paid in PLN;  
Turnover rent 6%-8% of the turnover, adjusted monthly, quarterly or yearly, applicable when higher than the base rent; 
Lease agreement collateral bank guarantee or cash deposit equivalent of 3-6 months base rent plus service charges and marketing fees plus VAT; 
Key money or premiums common for high street retail as well as in existing shopping centres equal to fit out cost or even exceeding in case of best locations; 
Rent increases indexed annually according to Harmonised Index of Consumer Prices (HICP); 
Leasing fees 10%-16% of the annual rent, increased by VAT; 
Other developers’ incentives participation in fit-out costs of the rented space – applicable only in case of anchor tenants; 
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Рынок недвижимости Санкт-Петербурга 

Praktyka rynkowa 
 

  
Warunki kupna-sprzedaży nieruchomości 
Podatek VAT sprzedaż nieruchomości: 23% VAT na budynki i grunt (w przypadku transakcji nieruchomościami komercyjnymi) lub w wyjątkowych 

przypadkach, (jeżeli sprzedaż zostaje zakwalifikowana jako sprzedaż przedsiębiorstwa) podatek od czynności cywilnoprawnych w 
wysokości 2% od ceny transakcyjnej. Kupujący częściej obecnie występują o oficjalną interpretację podatkową potwierdzającą, że 
transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który zostanie następnie zwrócony kupującemu.  Otrzymanie interpretacji 
podatkowej trwa do 3 miesięcy, ale eliminuje ryzyko innej kwalifikacji przez Urząd Skarbowy;  
sprzedaż udziałów: podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% ceny zakupu udziałów netto; 

Koszty sądowe stałe opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi, przykładowo wpis prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do 
Księgi Wieczystej podlega opłacie w wysokości 200 PLN; 

Opłaty notarialne zmienne w zależności od ceny transakcyjnej, nie wyższe niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej w poprzednim roku; 

Prowizja agencji nieruchomości zazwyczaj 1%-3% ceny transakcyjnej plus 23% VAT; 
  

Warunki najmu powierzchni biurowych 
Długość najmu 5 lat; 3-letni okres najmu występuje sporadycznie i nie dotyczy nowych obiektów; 
Czynsz płatny z góry miesięcznie; czynsze ustalane w €, ale płatne w PLN (obecnie dopuszczalne również w €); pełen czynsz za 

powierzchnie wspólne - dodawany do opłat głównych; 
Zabezpieczenie umowy gwarancja bankowa lub depozyt gotówkowy w wysokości 3-miesięcznego czynszu, opłat eksploatacyjnych i należności za miejsca 

parkingowe i magazyny plus VAT; 
Wzrost czynszu coroczna indeksacja wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych dla strefy Euro (tzw. HICP); 
Naprawy wewnętrzne – najemca; 

zewnętrzne/strukturalne - właściciel, bez odzyskiwania poprzez opłatę eksploatacyjną; 
powierzchnia wspólna – właściciel, jednak koszt ten jest odzyskiwany poprzez opłatę eksploatacyjną (za wyjątkiem napraw 
głównych); 

Ubezpieczenie właściciel - ubezpieczenie budynku, (koszt ten jest odzyskany poprzez opłatę eksploatacyjną), najemca - OC, NW, majątek ruchomy; 
Prowizja agencji nieruchomości 10% – 20% rocznego czynszu plus VAT, płatna przez właściciela lub najemcę. Wynagrodzenie może być także zdefiniowane w 

oparciu o całkowitą wartość zawartej umowy najmy. W przypadku renegocjacji, wynagrodzenie płacone przez najemcę może być 
zależne od oszczędności wynegocjowanych przez agencję; 

Przywrócenie przedmiotu najmu do 
stanu pierwotnego 

nie praktykowane - negocjowane przy wynajmie; 

Dodatkowy pakiet oferowany 
najemcom 

• częściowa lub pełna aranżacja wynajmowanej powierzchni (zależnie od wielkości kontraktu i czasu jego trwania); 
• okres wolny od płatności czynszu: standardowo na początku okresu najmu oferuje się 4 - 6 miesięcy wolnych od płatności (w 

zależności od wielkości transakcji i długości okresu najmu); 
 
Warunki najmu powierzchni magazynowych 
Dłuogość najmu 3-5 lat dla firm logistycznych, 7-10 lat bardziej typowe dla firm produkcyjnych lub najemców magazynów budowanych na konkretne 

zamówienie, tzw. built to suit; 
Czynsz płatny z góry miesięcznie; czynsze ustalane w €, ale płatne w PLN;  
Zabezpieczenie umowy gwarancja bankowa lub depozyt gotówkowy w wysokości 3-6 - miesięcznych czynszów oraz opłat eksploatacyjnych powiększone o 

podatek VAT; 
Wzrost czynszu coroczna indeksacja według wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych dla strefy Euro (tzw. HICP); 
Naprawy wewnętrzne – najemca, zewnętrzne/strukturalne oraz powierzchnia wspólna – właściciel, jednak koszt ten jest odzyskiwany poprzez 

opłatę eksploatacyjną; 
Ubezpieczenie właściciel - ubezpieczenie budynku, (koszt ten stanowi część opłat eksploatacyjnych), najemca - OC, NW, majątek ruchomy; 
Prowizja agencji nieruchomości 12% – 20% rocznego czynszu plus VAT, w zależności od długości najmu, płatna przez właściciela. Wynagrodzenie może być także 

zdefiniowane w oparciu o czynsz miesięczny lub o całkowitą wartość zawartej umowy najmy. W przypadku renegocjacji 
prowadzonych w imieniu najemcy, wynagrodzenie płacone jest przez najemcę i może być zależne od oszczędności 
wynegocjowanych przez agencję; 

Przywrócenie przedmiotu najmu do 
stanu pierwotnego 

negocjowane przy wynajmie; 

Dodatkowy pakiet oferowany 
najemcom 

• częściowa lub pełna aranżacja wynajmowanej powierzchni (zależnie od wielkości kontraktu i czasu jego trwania); 
• okres wolny od płatności czynszu: standardowo na początku okresu najmu oferuje się 4 - 8 miesięcy wolnych od płatności (w 

zależności od wielkości transakcji i długości okresu najmu);  
  
Warunki najmu powierzchni handlowych 
Długość najmu 5, 7 lub 10 lat, z możliwością przedłużenia, ale nie dłużej niż 30 lat 
Czynsz podstawowy płatny z góry miesięcznie; ustalany w €, ale płatny w PLN;  
Czynsz od obrotu 6%-8% od obrotu, rozliczany miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, należny w przypadku, gdy wyższy od czynszu podstawowego; 
Zabezpieczenie umowy gwarancja bankowa lub depozyt gotówkowy równe 3-6 miesięcznemu czynszowi podstawowemu wraz z opłatami eksploatacyjnymi i 

marketingowymi (plus VAT); 
Odstępne praktykowane w przypadku sklepów przy głównych ulicach handlowych jak również w istniejących centrach handlowych, równe 

zwrotowi nakładów na adaptację sklepu lub znacznie je przewyższające dla najlepszych lokalizacji; 
Wzrost czynszu coroczna indeksacja według wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych dla strefy Euro (tzw. HICP); 
Prowizja agencji nieruchomości 10%-16% rocznego czynszu plus VAT; 
Dodatkowy pakiet oferowany 
najemcom 

dofinansowanie kosztów aranżacji wynajmowanej powierzchni – stosowane tylko w przypadku kluczowych najemców; 
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Warsaw – Map of New Office and Warehouse Provision 
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Рынок недвижимости Санкт-Петербурга 

Warsaw Agglomeration – Map of Retail Provision 
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