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Wstęp
Korzystna sytuacja makroekonomiczna 
w 2018 roku, w tym wzrost PKB, 
spadek bezrobocia oraz bogacenie 
się społeczeństwa, sprzyjały 
optymistycznym nastrojom inwestorów 
oraz podejmowaniu decyzji o zakupach 
kolejnych gruntów i rozpoczynaniu 
nowych projektów.

Utrzymujący się już od blisko 5 lat 
popyt na mieszkania sprawił, że zasób 
atrakcyjnych działek pod budownictwo 
mieszkaniowe jest bardzo ograniczony. 
Podaż nowych terenów inwestycyjnych 
w segmencie biurowym i hotelowym 
w największych miastach Polski 
również nie nadążała za popytem. Mała 
dostępność działek z jednej strony 
pociągnęła za sobą wzrost ich cen, 
a z drugiej – spowodowała większą 
otwartość deweloperów na trudniejsze 
przedsięwzięcia, wymagające 
wyburzeń, działań remediacyjnych, 
przebudowy i rewitalizacji. Dużą 
popularnością cieszyły się również 
projekty wielofunkcyjne, które 
odchodzą od dzielenia przestrzeni 
miejskiej na monokulturowe strefy 
mieszkania, pracy i wypoczynku. Spore 
wyzwanie dla inwestorów stanowiły  - 
oprócz niskiej podaży odpowiednich 
gruntów - również rosnące koszty 
materiałów budowlanych i usług 
podwykonawczych.

Na kolejnych stronach raportu 
podsumowujemy sytuację w każdym 
z segmentów rynku nieruchomości 
komercyjnych, jak również wskazujemy 
trendy i wyzwania, z jakimi - naszym 
zdaniem - zmierzą się inwestorzy w 
2019 roku.

Zapraszamy do lektury i pozostajemy 
do Państwa dyspozycji w przypadku 
dalszych pytań.

Daniel Puchalski
Dyrektor Działu Gruntów 
Inwestycyjnych, JLL
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Wyzwania...

Ograniczona dostępność działek 
inwestycyjnych pociągnęła za sobą 
wzrost cen gruntów. Dodatkowo, wraz 
z pogarszającą się ofertą atrakcyjnych 
terenów w centralnych lokalizacjach 
w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście, 
zmniejszeniu uległa różnica średnich 
cen tych gruntów względem cen 
gruntów w Warszawie. 

Poza brakiem dostępnych terenów, 
inwestorzy i deweloperzy musieli 
zmierzyć się także z niestabilną 
sytuacją w branży budowlanej. Jej 
przejawy to braki kadrowe oraz wzrost 
cen materiałów budowlanych i usług 
podwykonawczych nawet o ok. 20-30 
procent w okresie ostatnich kilkunastu 
miesięcy. Sektor budowlany nadal 
sygnalizuje trudności z utrzymaniem 
płynności finansowej oraz obsługą 
zobowiązań. Dotykają one zarówno 
budownictwa kubaturowego,  
jak i infrastrukturalnego. 

..i jak odpowiedział na nie rynek

Niektórzy inwestorzy starali się 
kompensować niedobór atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych większą 
otwartością na trudniejsze projekty. 
Chętnie analizowali tereny wymagające 
realizacji wyburzeń, działań 
remediacyjnych, przebudowy  
i restaurowania zabytkowych obiektów 
w konsultacji z konserwatorem, czy 
uwzględniania w koncepcji pomników 
przyrody. 

Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych 
i kompleksów postindustrialnych 
pozwala na wykreowanie projektów 
łączących wiele funkcji w ramach 
jednej inwestycji. Warto zaznaczyć, 
że wielofunkcyjność, a więc odejście 
od dzielenia przestrzeni miejskiej na 
monokulturowe strefy mieszkania, 
pracy i wypoczynku, to jeden  
z najważniejszych trendów, zaraz obok 
rewitalizacji, jakie obserwowaliśmy  
w 2018 roku na rynku nieruchomości. 
Obydwa trendy mają bezpośrednie 

przełożenie na zainteresowanie 
gruntami, które przez lata czekały  
na swoje „drugie życie”.

W cenie formaty wielofunkcyjne

Idea wielofunkcyjności ma swoje 
odzwierciedlenie nie tylko w nowej 
architekturze miasta. Przenika też do 
wnętrz. Wraz z rozwojem przestrzeni 
coworkingowych, biura przestają być 
wyłącznie miejscem pracy. Sale gier, 
strefy wypoczynku, czytelnie, to tylko 
niektóre z niemal obowiązkowych 
elementów wyposażenia 
nowoczesnych obiektów. Biurowce 
oferują też takie udogodnienia jak 
centra medyczne, wypożyczalnie 
rowerów, czy siłownie prowadzące 
zajęcia fitness i jogi w godzinach 
pracy. Dodatkowo, aktywizują 
swoich najemców i otwierają się na 
społeczność lokalną. Kina plenerowe, 
lodowiska, koncerty to coraz częściej 
spotykane atrakcje dostępne na terenie 
nowoczesnych kompleksów biurowych.

Podsumowanie sytuacji na rynku gruntów w roku 2018
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Multifunkcyjność to także kierunek 
rozwoju centrów handlowych. 
Przekształcają się one z miejsc handlu 
w miejsca spotkań, zabawy i rozrywki. 
Łączenie funkcji nie omija również 
segmentu hotelowego. Powstaje coraz 
więcej projektów spajających budynki 
biurowe i hotelowe w ramach jednej 
inwestycji. Trend multifunkcyjności 
jest też widoczny w przypadku nowych 
marek hotelowych, stworzonych  
z myślą o młodszej grupie odbiorców. 
Poza klasyczną ofertą miejsca do 
spania i organizacji konferencji, 
przypominają one skrzyżowanie 
centrum rozrywkowego z biurem. 
Wszystko to w myśl tzw. bleasure - 
trendu popularnego szczególnie wśród 
pokolenia millenialsów.1 

1 Nazwa bleasure jest skrzyżowaniem dwóch 
angielskich słów: business i pleasure. Oznacza 
połączenie wyjazdu służbowego z turystycznym, 
czyli biznesu i przyjemności

A co w 2019 roku?

Zakładamy, że duże zainteresowanie 
rewitalizacją i multifunkcyjnymi 
projektami będzie miało przełożenie 
na typy gruntów inwestycyjnych 
analizowanych i nabywanych przez 
inwestorów w 2019 roku. Dodatkowo, 
wielofunkcyjne projekty przyczynią się 
do nawiązywania współpracy między 
inwestorami z różnych segmentów 
rynkowych.

W 2019 roku spodziewamy się również 
dalszego, niewielkiego wzrostu cen 
działek we wszystkich segmentach 
rynku gruntów i lokalizacjach. 
Największych podwyżek oczekujemy  
na rynku warszawskim oraz 
trójmiejskim. 
 
Kolejny rok rozpoczynamy  
z uzasadnionym optymizmem. Polska 
jest liderem wzrostu gospodarczego 
w Europie, jak również przoduje pod 
względem wartości transakcji na rynku 
nieruchomości w Europie Środkowo - 
Wschodniej. Wszystkie  

te czynniki sprzyjają nowym 
inwestycjom i zainteresowaniu 
polskim rynkiem ze strony kapitału 
zagranicznego. 

Szczególne nadzieje wiążemy 
z rozwojem instytucjonalnego 
rynku mieszkań na wynajem. 
Otrzymujemy zapytania w zakresie 
terenów inwestycyjnych od wielu 
inwestorów, również spoza Europy, 
zainteresowanych rozwojem sieci 
akademików i projektów co-living  
w Polsce. Fundusze czekają natomiast, 
by zainwestować kapitał w gotowe 
obiekty.

Mimo optymizmu panującego na 
rynku, zarówno wśród inwestorów jak 
i pozostałych jego uczestników, nie 
należy zapominać o słabnącej akcji 
kredytowej, zaostrzaniu warunków 
dla kredytobiorców, zarówno 
indywidualnych jak i i komercyjnych, 
co może wpłynąć pod koniec roku 
na ustabilizowanie i zatrzymanie 
wzrostu cen gruntów oraz wolumenów 
transakcyjnych.
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Podsumowanie 2018 r. 
Rok kontrastów

Podsumowanie roku 2018 na pierwotnym rynku 
mieszkaniowym na pierwszy rzut oka nie przedstawia się 
tak optymistycznie jak w roku ubiegłym. Jednak warto 
podkreślić, że punktem odniesienia dla tych porównań jest 
rekordowy pod względem wyników 2017 rok.

Mimo wysokiego popytu, dynamika sprzedaży nowych 
mieszkań widocznie spadła w ujęciu ilościowym, głównie  
z powodu niższej podaży w trzech pierwszych kwartałach 
roku. Ostatecznie, dzięki rekordowej nowej podaży w 
końcówce 2018 roku, deweloperzy w 6 największych 
aglomeracjach Polski – Warszawie, Krakowie, Trójmieście, 
Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi – poprawili wyniki i zamknęli rok 
z rezultatem 64,8 tys. sprzedanych mieszkań. To wynik o 11 % 
słabszy niż rok temu, ale jednocześnie drugi najlepszy wynik 
w historii polskiej branży deweloperskiej.  Przy tym, dzięki 
wyższym cenom sprzedaży spadek wartości zawartych umów 
wyniósł w porównaniu z poprzednim rokiem tylko 4%.

Branżę wspomagała dobra sytuacja makroekonomiczna, 
w tym utrzymujące się w dalszym stopniu niskie stopy 
procentowe sprzyjające zaciąganiu kredytów hipotecznych. 
Zapowiadany odpływ części potencjalnych nabywców 
mieszkań do rządowego programu Mieszkanie Plus nie 
wydarzył się – przede wszystkim z uwagi na opóźnienia  
w realizacji komercyjnej części programu, mającej 
obejmować lokale z opcją wykupu. 

Jednocześnie deweloperzy borykali się z problemami 
niedoboru siły roboczej w budownictwie oraz skokowego 
wzrostu kosztów wykonawstwa i materiałów. Co więcej, 
wybory samorządowe w 2018 roku nie wpłynęły korzystnie 
na harmonogramy procesów inwestycyjnych z uwagi na 
przedłużające się postępowania administracyjne. 
  
Coraz droższe mieszkania

Wzrost kosztów realizacji inwestycji po stronie deweloperów 
oraz cen ziemi pociągnął za sobą nawet dwucyfrowy wzrost 
cen lokali na rynku pierwotnym. Drożeją też mieszkania na 

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

MATEXI Polska, Apartamenty Marymont, Warszawa
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Paweł Sztejter, 
Dyrektor Działu Rynku Mieszkaniowego, JLL

Niedostępność gruntów stanowi jedno 
z ograniczeń dalszego rozwoju rynku 
mieszkaniowego. Tzw. specustawa 
mieszkaniowa daje szansę na realizację 
inwestycji na terenach, na których dotychczas 
nie była ona możliwa np.  ze względu 
na anachroniczne uwarunkowania oraz 
czasochłonne i kosztowne procedury związane 
ze zmianą studiów zagospodarowania 
przestrzennego lub miejscowych planów 
zagospodarowania. Ma ona potencjał, aby 
stać się skutecznym narzędziem w przypadku 
działek poprzemysłowych, wyłączonych 
spod planowania terenów pokolejowych 
i powojskowych oraz gruntów rolnych 
w granicach administracyjnych miast. 
Racjonalnie stosowane przepisy mogą uwolnić 
duże areały pod zabudowę mieszkaniową co 
jest w stanie przełożyć się na spowolnienie 
wzrostu cen gruntów, a w konsekwencji  
cen mieszkań.

rynku wtórnym, nierzadko atrakcyjniej zlokalizowane niż 
nowe inwestycje powstające na obrzeżach miast. W rezultacie 
zmniejsza się różnica średnich stawek cenowych dla rynku 
pierwotnego i wtórnego. Najwyraźniej widać ten trend  
w Warszawie. Spora rozbieżność w cenie mieszkań nowych  
i używanych utrzymuje się natomiast w Katowicach, Łodzi  
i Bydgoszczy, z uwagi na malejącą liczbę ludności tych miast. 

Puste banki ziemi

W 2018 roku deweloperzy napotkali na wiele trudności  
z uzupełnieniem banków ziemi. Głównie z powodu dużej 
konkurencji oraz ograniczonej dostępności działek. 
Dodatkowo, państwo zarezerwowało wiele swoich gruntów 
pod potencjalną realizację programu Mieszkanie Plus, 
niwecząc nadzieje inwestorów na możliwość zakupu 
najatrakcyjniejszych z nich. 

Niska podaż terenów wywindowała ceny ziemi do poziomów 
nie pozwalających wielu deweloperom na osiągnięcie 
oczekiwanych marż. W najlepszej sytuacji są spółki, które 
systematycznie powiększały bank ziemi i posiadają w swoich 
strukturach usługi generalnego wykonawstwa. Własne 

zasoby siły roboczej umożliwiają efektywniejszą kontrolę 
harmonogramu i kosztów inwestycji. 

Lex deweloper? 

Problem niedoboru terenów inwestycyjnych miała częściowo 
rozwiązać ustawa z 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach  
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących. Promowana jako remedium 
na niedobór mieszkań w Polsce oraz ich wysokie ceny, 
jak również element niezbędny dla realizacji rządowego 
programu Mieszkanie Plus, specustawa miała znacząco 
ułatwić realizację inwestycji mieszkaniowych oraz budowę 
towarzyszącej im infrastruktury - w szczególności na terenach 
poprzemysłowych, powojskowych i rolnych położonych  
w granicach administracyjnych miast. 

Nie wygląda jednak na to, aby ustawa mogła spełnić wiązane 
z nią oczekiwania. Samorządy, wykorzystując uprawnienie 
do modyfikacji niektórych wymogów ustawy, podejmują 
uchwały zaostrzające jej wymagania. W efekcie potencjalna 
inwestycja mieszkaniowa staje się mało opłacalna lub 
niemożliwa do realizacji. Czas pokaże, czy specustawa 
pozwoli na „uwolnienie” niewykorzystanego potencjału 
gruntów, czy też okaże się „martwym prawem”.

CORDIA, Cystersów Garden, Kraków
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Ekspansja na rynkach regionalnych

Wraz z trudnością w zakupie gruntów w dotychczas 
preferowanych lokalizacjach, deweloperzy są bardziej otwarci 
na perspektywę ekspansji w miastach regionalnych. Wielu z 
nich już weszło lub planuje wejść na te rynki. Dużo chętniej 
niż w ubiegłych latach analizują oni tereny pod projekty 
mieszkaniowe wielorodzinne w Trójmieście, Poznaniu, 
Wrocławiu, Krakowie oraz w centralnych lokalizacjach w Łodzi 
i Katowicach.

Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych budynków

Budynki mieszkaniowe wymagające rewitalizacji 
przyciągały w 2018 roku uwagę inwestorów. Rozwój tego 
segmentu rynku ogranicza jednak brak ostatecznego 
uregulowania kwestii reprywatyzacji. Transakcjom zakupu 
kamienic nie służą też perturbacje związane z licznymi 
nadużyciami reprywatyzacyjnymi, w tym kwestie eksmisji 
dotychczasowych lokatorów. W efekcie, zainteresowanie 
nabywaniem nieruchomości w celu ich rewitalizacji przenosi 
się z typowo mieszkaniowych budynków na inne obiekty, 
zwłaszcza postindustrialne, takie jak stare fabryki, młyny, czy 
browary.
 

Rynek nieruchomości mieszkaniowych – średnie ceny 
gruntów w 2018 roku

Obszar Cena (PLN/ m² PUM*)

Warszawa Śródmieście 3 000  –  5 000 PLN

Warszawa – pozostałe dzielnice 1 000  – 2 500 PLN

Miasta powyżej 400 tys. 
mieszkańców

650 – 2 500 PLN

* PUM – Powierzchnia Użytkowa Mieszkań

Trendy w 2019 r.
Stabilizacja

Ostatnie lata wysokiej podaży na rynku mieszkań i dopłaty 
do ich zakupu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych 
sprawiły, że popyt konsumpcyjny związany z potrzebą 
posiadania mieszkania na własny użytek został już częściowo 
zaspokojony. Porównując jednak sytuację na polskim rynku 
z dostępnością mieszkań w zachodnich państwach UE, nadal 
mamy wiele do nadrobienia. 

Utrzymaniu popytu na nowe lokale w 2019 będą sprzyjać 
niskie stopy procentowe i optymizm związany z sytuacją 
gospodarczą oraz rosnące wynagrodzenia, które mają 
przełożenie na mniejsze obawy nabywców przed zaciąganiem 
kredytów hipotecznych. Bogacenie się ludności będzie 
dodatkowo wspierać popyt inwestycyjny stanowiący obecnie 
popularną formę lokowania kapitału.

Catella, Pereca 11, Warszawa



Maximilian Mendel, 
Dyrektor Działu Inwestycji 
Mieszkaniowych, JLL

Dotychczas deweloperzy koncentrowali 
się na budowaniu mieszkań na sprzedaż 
dla nabywców indywidualnych. Zmieniają 
się jednak preferencje mieszkaniowe 
młodych Polaków i rośnie  
zapotrzebowanie na mieszkania na 
wynajem. To przyciąga fundusze, 
inwestorów instytucjonalnych,  
którzy są zainteresowani zakupem 
przynoszących stabilny dochód aktywów 
mieszkaniowych o odpowiednio dużej 
skali. Co prawda na polskim rynku nie ma 
jeszcze gotowych portfeli spełniających 
te kryteria, ale są pierwsze projekty 
realizowane w modelu forward deals. 
Patrząc na aktywność inwestorów, 
spodziewamy się, że prywatny sektor 
najmu (PRS) będzie rósł znacząco w 
kolejnych latach. 

Zdaniem ekspertów JLL, w 2019 deweloperzy będą 
realizować projekty i sprzedaż na zbliżonym do 2018 roku 
poziomie. Rosnące ceny gruntów oraz materiałów i usług 
budowlanych z pewnością im tego zadania nie ułatwią. 
Eksperci JLL nie przewidują jednak ani nagłego załamania 
koniunktury, ani spektakularnych wyprzedaży mieszkań. 
Liczba sprzedanych lokali będzie powoli spadać, ale ceny 
mieszkań utrzymają się na tym samym poziomie.

Rynek najmu instytucjonalnego

Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych jest u progu 
przemian. Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni sygnalizują 
zainteresowanie lokowaniem kapitału w portfelach mieszkań 
na wynajem oraz domach dla studentów i seniorów. 
Interesują się też zakupem firm deweloperskich. 

W Polsce wynajem mieszkań przez wiele lat był głównie 
domeną osób prywatnych. Budowa dużych pakietów 
mieszkań na wynajem, skupionych w rękach jednego 
inwestora, dopiero raczkuje. Ale zainteresowanie rynku 
tym kierunkiem rozwoju jest już wyraźnie widoczne. Tym 
bardziej, że – wraz ze zmieniającą się mentalnością w zakresie 
konieczności posiadania mieszkania na własność i rosnącą 
mobilnością społeczeństwa - rynek najmu będzie zyskiwał  
na znaczeniu. 

Wśród podmiotów instytucjonalnych, największymi 
sukcesami na tym polu może obecnie pochwalić się 

państwowy PFR Nieruchomości, który zarządza portfelem 
około 1,7 tys. lokali w ramach Funduszu Mieszkań na 
Wynajem. Wśród inwestorów prywatnych przecierających 
szlaki aktywnie działa fundusz Catella, budujący mieszkania 
na wynajem i akademiki w Warszawie i w Krakowie. 
Inwestycje tego typu prowadzi też intensywnie Golub 
Gethouse. Także Echo Investment buduje własną platformę 
mieszkań na wynajem zwaną Resi4Rent. 

Przyjęcie w 2019 roku projektu ustawy o firmach 
inwestujących w najem nieruchomości (FINN), zwanych 
polskimi REIT-ami, mogłoby dodatkowo przyczynić się do 
rozwoju rynku najmu. Ustawa ta umożliwi bowiem osobom 
fizycznym inwestowanie w obszarze zinstytucjonalizowanego 
rynku najmu nieruchomości, gwarantując im takie 
benefity jak brak minimalnych kwot wejściowych, nadanie 
przywilejów podatkowych czy zapewnienie regularnej 
wypłaty dywidendy przez FINN na rzecz inwestorów. 

Korzystnym wydawałoby się rozszerzenie projektu ustawy 
również o nieruchomości komercyjne, a więc magazynowe, 
handlowe i biurowe. Ustawodawca póki co nie przewiduje 
jednak takiej możliwości.

Zdaniem specjalistów JLL, rok 2019 zapowiada się jako 
moment rozkwitu rynku najmu instytucjonalnego. W dłuższej 
perspektywie czasu, podaż nowych projektów zaowocuje 
dużymi transakcjami w tym segmencie rynku. 
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Prefabrykacja odpowiedzią na rosnące koszty 
wykonawstwa 

W Polsce prefabrykaty mogą kojarzyć się negatywnie  
i przywoływać wspomnienia z epoki PRL oraz budownictwa z 
tzw. wielkiej płyty. Warto jednak zauważyć, że polskie firmy od 
lat sprzedają prefabrykowane moduły na inne rynki. Wśród 
flagowych projektów powstających z wykorzystaniem  
polskich komponentów można wskazać chociażby 20 
- piętrowy hotel zbudowany w Nowym Jorku, którego 
operatorem jest citizenM. Moduły dla tego budynku 
zbudowała polska firma Polcom Modular z Chojnic. 

Aktualnie na terenie Polski powstają raczej nieliczne, 
modułowe projekty pilotażowe, takie jak inwestycja 
zrealizowana przez Unihouse Oddział Unibep S.A. w Bielsku 
Podlaskim, czy osiedle JA_SIELSKA w Poznaniu spółki 
Pekabex. Wielokrotnie nagradzanym architektonicznie 
projektem jest Sprzeczna 4 w Warszawie zrealizowana 
przez BUDIZOL. Budowę bloków z prefabrykatów w ramach 
programu Mieszkanie Plus deklaruje PFR Nieruchomości. 
Zdaniem specjalistów JLL, prefabrykacja jest jednym 
z trendów, który posiada potencjał rozwoju. Wsparta 
efektywnym projektowaniem, może stać się lekarstwem  
na wzrost kosztów wykonawstwa i niedobór siły roboczej. 

Rosnące zainteresowanie tym sposobem realizacji inwestycji 
potwierdza niedawny zakup przez Fundusze Griffin i PIMCO 
Grupy Polcom, specjalizującej się w produkcji modułów.

Rynek seniorów

Według prognoz GUS, liczba ludności w wieku emerytalnym 
w Polsce wzrośnie do blisko 10 mln w 2050 roku.1  Rynek 
nieruchomości zaczyna dostrzegać i odpowiadać na potrzeby 
starzejącego się społeczeństwa. W Polsce już dynamicznie 
rozwija się ORPEA Polska, tworząca sieć nowoczesnych 
domów opieki i klinik w dużych miastach. Wypracowany 
w Kanadzie, holistyczny standard opieki nad osobami 
starszymi, implementuje w Polsce spółka Origin. Gospodarka 
senioralna, zwana silver economy, z roku na rok będzie coraz 
popularniejszym społecznie tematem. Zdaniem specjalistów 
JLL, znajdzie to swoje odzwierciedlenie w zainteresowaniu 
nieruchomościami, którą mogą być wykorzystane w celu 
świadczenia usług zorientowanych na potrzeby seniorów.

1 GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 roku)



Rynek nieruchomości 
biurowych

Niezachwiany optymizm

Dynamiczny wzrost gospodarczy w aglomeracjach przełożył 
się na wysoką aktywność deweloperów biurowych. W efekcie, 
w 9 najważniejszych ośrodkach biznesowych (Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, 
Szczecin, Lublin) jest już prawie 10,4 mln m² nowoczesnej 
powierzchni biurowej. Największym rynkiem jest naturalnie 
Warszawa z niemal 5,5 mln m² biur, a granicę 1 mln m² 
przekroczyły również Kraków i Wrocław.

Deweloperzy biurowi nie tracą optymizmu. W całej Polsce 
powstaje ok 1,6 mln m² powierzchni biurowej, z czego 
na Warszawę przypada około 700 tys. m². Tak znacząca 
aktywność budowlana jest rezultatem wysokiego popytu  
na powierzchnie biurowe, który bije kolejne rekordy. Tylko  
w zeszłym roku transakcje najmu zawarli tacy 
międzynarodowi giganci jak Deloitte, IBM, Nestle, Nokia czy 
UBS.

Dynamiczny rozwój regionów

Podaż biurowa poza Warszawą rośnie bardzo dynamicznie, 
przy utrzymującym się umiarkowanym poziomie 
pustostanów i dużym zaangażowaniu inwestorów. Najwięcej 
nowej powierzchni biurowej w 2018 roku oddano do użytku  
w Krakowie i we Wrocławiu.

Wzrost biurowych rynków regionalnych to w dużej mierze 
zasługa dynamicznie rozwijającej się branży nowoczesnych 
usług biznesowych (BPO/SSC/IT/R&D). Nasz kraj pozostaje 
liderem tego sektora w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Prym niezmiennie wiedzie Kraków uznawany za najlepszą 
lokalizację dla inwestycji BPO/SSC w Europie. Podstawowym 
warunkiem funkcjonowania firm z tej branży jest dostęp 
do wykwalifikowanych kadr. Jednak w związku z rosnącą 
konkurencją na rynku pracy przedsiębiorcy są coraz 
bardziej otwarci na lokalizacje poza głównymi ośrodkami 
biznesowymi, w tym również rynki regionalne na wschodzie 
Polski. W takich miastach jak Lublin, Olsztyn, Białystok czy 
Kielce rynek pracy co roku powiększa się o liczne grono 
absolwentów kierunków informatycznych i technicznych, 
co jest magnesem dla firm z sektora nowoczesnych usług 
biznesowych. 

Grunty w cenie

Podobnie jak w pozostałych sektorach rynku nieruchomości 
gruntowych, także i w segmencie biurowym, trwająca  
w 2018 roku hossa sprzyjała transakcjom nabywania 
gruntów. W odróżnieniu od branży mieszkaniowej, 
obserwowaliśmy raczej stabilne, spokojne procesy zakupowe 
gruntów przeznaczonych pod budowę biurowców. Od tej 
reguły zdarzały się jednak wyjątki. Dotyczyły one terenów 
inwestycyjnych w takich miastach jak Kraków, Gdańsk czy 
Warszawa, gdzie dobrych lokalizacji, z jasną sytuacją prawną, 
jest coraz mniej, a atrakcyjne oferty błyskawicznie znikają  
z rynku.

W konsekwencji aktywnego rozwoju segmentu biurowego  
i malejącej podaży gruntów pod inwestycje komercyjne,  
w 2018 roku wzrosły średnie ceny gruntów przeznaczonych 
pod inwestycje biurowe.
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Rynek nieruchomości biurowych – średnie ceny gruntów 
w 2018 roku

Obszar Cena (PLN/ m² PUB*)

Warszawa COB** 3 500 – 4 500 PLN

Warszawa obrzeża COB** 1 300 – 2 300 PLN

Warszawa pozostałe 600 – 1 300 PLN

Gdańsk 1 000 - 1 400 PLN

Wrocław 1 000 - 1 400 PLN

Kraków 1 000 - 1 400 PLN

Łódź 650 - 900 PLN

Poznań 800 - 1 200 PLN

Katowice 700 – 1 100 PLN
*PUB – Powierzchnia Użytkowa Biur
** COB - Centralny Obszar Biznesowy

Trendy w 2019 r. 
Gdy workspace zmienia się w lifespace... 

Granica pomiędzy życiem prywatnym a pracą staje się 
coraz bardziej zatarta. Pracownicy uważają, że miejsce 
pracy powinno pozytywnie wpływać na jakość ich życia, 
zwiększając kreatywność, efektywność i dobre samopoczucie. 

Pracodawcy starają się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom 
traktując biuro jako narzędzie polityki HR. Widać to już na 
etapie wyboru gruntu pod przyszłą inwestycję biurową, gdy 
inwestor szczegółowo analizuje aktualne i przyszłe otoczenie 
nieruchomości. 

Dzięki atrakcyjnej aranżacji przestrzeni i nowoczesnemu 
wystrojowi wnętrz, współczesne biura zamieniają się 
w strategiczne narzędzie, które pomaga zatrzymać 
wartościowych pracowników w firmie. Popularność zyskuje 
trend zwany biophilic design postulujący wzbogacenie 
biura o elementy przyrody, które staną się integralną częścią 
budynków. Zielone tarasy, dachy oraz fasady, ogrody 
wewnętrzne i zewnętrzne, a także ściany pełne roślin, 
poza funkcją dekoracyjną, mają zapewniać pracownikom 
chwile odpoczynku. Coraz bardziej istotny jest również tzw. 
placemaking, czyli dbanie o to, żeby otoczenie budynku 
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biurowego było atrakcyjne i funkcjonalne nie tylko dla 
pracowników biurowych, ale także przechodniów oraz 
okolicznych mieszkańców. 

Dylematy nadpodaży 

Aktywność deweloperów w segmencie biurowym  
w Warszawie jest wysoka. W budowie pozostaje obecnie  
ok. 700 tys. m² powierzchni biurowej, która będzie 
dostarczana na rynek na przestrzeni najbliższych trzech lat. 
To oznacza, że wiele projektów biurowych nie pojawi się  
na rynku przed 2020-2021 rokiem. 

W rezultacie mamy obecnie do czynienia z pewnego rodzaju 
luką podażową. Bieżące procesy renegocjacji lub zmiany 
lokalizacji biurowej obsługiwane są w dużej mierze przez 
istniejące budynki. Najemcy poszukujący powierzchni 
powyżej 3000 m² w nowych projektach mają niewielki zakres 
wyboru dostępnych inwestycji spełniających ich kryteria.

Wysoka aktywność najemców i spadający wskaźnik 
pustostanów będą sprzyjać w 2019 roku optymizmowi 
inwestorów zainteresowanych zakupami gruntów biurowych 
oraz starszych budynków z możliwością rewitalizacji. 

Dodatkowym bodźcem dla realizacji nowych projektów 
jest skala zainteresowania polskim rynkiem ze strony 
międzynarodowych sieci coworkingowych i biur 
serwisowanych. Patrząc na tempo ich ekspansji, już niedługo 
dogonimy w ilości oferowanej powierzchni kraje, w których te 
koncepty rozwijały się dotąd bardziej dynamicznie.  
W samej Warszawie powstało około 100 centrów oferujących 
elastyczne przestrzenie pracy, a kolejni światowi operatorzy 
zapowiadają wejście ze swoją ofertą do Polski i są 
zainteresowani współpracą z deweloperami. W 2018 roku  
w Warszawie ten segment rynku wzrósł dwukrotnie, a w 2019 
roku możemy spodziewać się otwarcia kolejnych 30 tys. m² 
biur serwisowanych i coworkingowych. 

Popyt na biurowe grunty inwestycyjne w 2019 roku 
będzie dotyczył wszystkich głównych miast regionalnych. 
Jednocześnie największa rozgrywka o pozyskanie nowych 
terenów rozegra się w Trójmieście, Krakowie i Warszawie, 
gdzie zapotrzebowanie jest bardzo duże, a dostępnych 
działek najmniej. Eksperci JLL zakładają, że to właśnie na tych 
rynkach będzie można zaobserwować w 2019 roku dalszy 
wzrostów cen gruntów.



Rynek nieruchomości handlowych

Stabilny rozwój

W 2018 roku zostało oddane do użytkowania łącznie  
435 tys. m² powierzchni handlowej, co stanowi wynik zbliżony 
do tego odnotowanego w 2017 roku, kiedy rynek wzbogacił 
się o 466 tys. m². Łączne zasoby nowoczesnej powierzchni 
handlowej w Polsce wynoszą ponad 14 mln m².

W sumie w budowie pozostaje ponad 400 tys. m² powierzchni 
handlowej, przy czym około 13% nowej podaży powstaje  
w ramach rozbudowy już istniejących obiektów. 

W strukturze podaży dominują centra handlowe z udziałem 
71%, przed parkami handlowymi i magazynami handlowymi 
(27%) oraz centrami wyprzedażowymi (2%).

Polska jest rynkiem dojrzałym, choć cały czas mniej 
nasyconym pod względem powierzchni centrów handlowych 
niż rynki zachodnioeuropejskie. Jednocześnie posiadamy 
obiekty, które pod względem architektury czy wystroju wnętrz 
są jednymi z najnowocześniejszych w Europie. 

Podaż podąża za popytem

W 2018 roku na zainteresowanie ze strony inwestorów 
realizacją kolejnych projektów handlowych miały wpływ 
dobre wskaźniki makroekonomiczne, systematyczny 
wzrost wynagrodzeń, programy socjalne takie jak Rodzina 
500+, spadający poziom bezrobocia i wzrost gospodarczy 
napędzany konsumpcją gospodarstw domowych. 
Dodatkowo, wbrew wielu obawom, obowiązujący od 1 marca 

2018 roku częściowy zakaz handlu w niedzielę nie wpłynął 
negatywnie na najemców. Popyt w galeriach utrzymuje się 
na wysokim poziomie, stawki czynszów nie spadają, a Polską 
interesują się aktywnie zagraniczne marki. W 2018 roku  
w Polsce zadebiutowało 29 nowych marek. 

Zmiany, zmiany, zmiany

Planując nowe inwestycje handlowe, w 2018 roku inwestorzy 
zwracali uwagę na specyficzne uwarunkowania polskiego 
rynku handlowego. Dominujące trendy w ostatnich latach 
to wzrost znaczenia dyskontów i spadek udziału małych 
sklepów. Tym ostatnim zakaz handlu w niedzielę miał pomóc, 
a tymczasem okazał się najbardziej korzystny dla stacji 
benzynowych, na których odnotowano znaczący wzrost 
sprzedaży i zmianę koszyka zakupowego konsumentów. 

Chociaż udział zakupów internetowych rośnie w stosunku  
do klasycznej sprzedaży, Polacy nie tak łatwo zmieniają 
swoje przyzwyczajenia i nadal preferują wizytę w tradycyjnym 
sklepie. Tym bardziej, że wraz z ewolucją funkcji obiektów 
handlowych, coraz większą ich powierzchnię zajmują 
najemcy z sektora gastronomicznego i rozrywkowo-
rekreacyjnego. Ten trend obserwowany jest zarówno 
w największych aglomeracjach, jak i miastach średniej 
wielkości. Odwiedzanie centrum handlowego nie służy więc 
tylko robieniu zakupów, ale także spędzaniu czasu z rodziną  
i znajomymi. 

Dodatkowo, ponieważ ulice handlowe nie są w Polsce 
zbytnio popularne, większość zakupów realizowanych 
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jest w centrach i parkach handlowych, którymi rynek jest 
wciąż nierównomiernie nasycony. Z jednej strony mamy 
wypełnione powierzchnią handlową aglomeracje Wrocławia 
czy Poznania a z drugiej takie miasta jak Szczecin, gdzie 
potencjał dla rozwoju w tym sektorze jest nadal duży. 

Mając na uwadze powyższą charakterystykę polskiego rynku 
handlowego, najwięcej inwestorów poszukiwało w 2018 
roku terenów inwestycyjnych oraz przestrzeni w projektach 
wielofunkcyjnych pod małe koncepty, do 10 tys. m² 
powierzchni sprzedaży, które uzupełnią już istniejącą ofertę 
handlową. Nie wykluczali przy tym z analiz miast mających 
poniżej 50 tys. mieszkańców.

Konsolidacje i restrukturyzacje

Ważnym trendem, obok rozbudowy i rewitalizacji starszych 
obiektów, była w 2018 roku konsolidacja rynku handlowego. 
Był to czas fuzji i przejęć. Wymieniając największe z nich, 
nie można pominąć przejęcia Spółki Emperia, właściciela 
konceptu Stokrotka, przez litewską Maxima Grupe, czy 
sfinalizowania przez Grupę Eurocash kupna sieci handlowej 
Mila S.A. 

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że przejmowanie obiektów 
konkurencji i rebranding to alternatywne wobec zakupu 
gruntów inwestycyjnych sposoby na pozyskanie przestrzeni 
dla dalszej ekspansji. W 2018 roku mogliśmy obserwować 
wiele przykładów takich transakcji. OBI DIY uruchomił 
sklepy w kilku lokalizacjach po zamkniętych sklepach 
Praktiker. Jeronimo Martins i Carrefour przejęły niektóre 
lokale działające pod szyldem Piotr i Paweł w ramach planu 
restrukturyzacji tej sieci. Na sprzedaż zostały też wystawione 
nieruchomości, na których stoją najmniej rentowne sklepy 
Tesco w Polsce. 

Zdaniem specjalistów JLL, w kolejnych latach możemy 
spodziewać się zarówno kolejnych konsolidacji w 
segmencie handlowym jak i pozyskiwania lokali i terenów 
inwestycyjnych w ramach przejęć obiektów konkurencji.

Rynek nieruchomości handlowych – średnie ceny 
gruntów w 2018 roku 

Obszar Cena (PLN/ m² PUU*)

Warszawa tereny przeznaczone pod 
handel wielkopowierzchniowy

2 000 – 5 000 PLN

Warszawa – tereny przeznaczone 
pod parki handlowe i wolnostojące 
budynki handlowe

1 500 – 2 000 PLN

Miasta powyżej 400 tys. 
mieszkańców

400 – 1 200 PLN

*PUU – Powierzchnia Użytkowa Usług

Trendy w 2019 r.
Różne formaty poszukują najemców

Dynamiczny wzrost nowej powierzchni biurowej, rosnąca 
liczba projektów wielofunkcyjnych oraz oczekiwania 
pracowników w zakresie dostępności usług i produktów 

pierwszej potrzeby blisko miejsca pracy i zamieszkania, 
zwiększają zapotrzebowanie na powierzchnię handlową  
w parterach biurowców oraz pasażach łączących budynek  
z dworcem lub ze stacją metra. Inwestorzy działający  
w branży handlowej coraz częściej pytają już nie o grunty pod 
centra handlowe, ale o tereny usługowe i wielofunkcyjne. 
Niejeden z nich, zainspirowany halami targowymi 
funkcjonującymi w największych europejskich miastach, 
takich jak np. Mercado De San Miguel w Madrycie,  
Mercat de la Boqueria w Barcelonie czy  
Marché de Saint-Martin w Paryżu, poszukuje podobnych 
obiektów do rewitalizacji i komercjalizacji. Specjaliści 
JLL zauważają również większą otwartość inwestorów 
z sektora handlowego do udziału w wielofunkcyjnych 
przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Modernizacje i ekspansja na małych powierzchniach

Z analiz JLL wynika, że w 2019 roku będziemy w dalszym 
ciągu obserwować zainteresowanie ekspansją w segmencie 
handlowym. W przypadku terenów inwestycyjnych, 
największym zainteresowanie będą się cieszyć grunty pod 
budowę małych parków handlowych o wielkości  
3 tys. – 10 tys. m² powierzchni usługowej. W szczególności 
dotyczy to lokalizacji, gdzie występuje luka podażowa w 
zakresie powierzchni handlowej, a tym samym istnieje 
potencjalne zainteresowanie ze strony najemców. 
Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w całej 
Polsce sprzyjał w ostatnich latach wykreowaniu nowych 
lokalizacji tego typu.

Również starsze obiekty handlowe oraz takie, które nie są już 
„mile widziane” w portfelu inwestora, mają szansę znaleźć  
w 2019 nowych nabywców, którzy przeprowadzą 
modernizację lub wyburzą istniejący budynek by zrealizować 
własny projekt.
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Rynek nieruchomości 
hotelowych
Hotelowy boom

Rok 2018 pokazał drzemiący w branży hotelowej potencjał. 
Wzrost turystyki biznesowej i wypoczynkowej pociągnął  
za sobą zainteresowanie zagranicznych sieci rozwojem na 
polskim rynku. Inwestorów zachęcił rosnący popyt na usługi 
hotelowe, korzystna sytuacja makroekonomiczna,  
a także poprawiająca się infrastruktura trasportowa i siatka 
połączeń lotniczych. 

Fala nowych hoteli sieciowych rozlała się w największych 
aglomeracjach (Warszawa, Trójmiasto, Poznań, Kraków), ale 
też i mniejszych (Swarzędz, Oświęcim, Kalisz), w kurortach 
(Świnoujście, Kołobrzeg) oraz na lotniskach (Pyrzowice, 
Okęcie). Warto podkreślić, że większe usieciowienie hoteli 
daje dostęp do szerszej bazy turystów. Znane na całym 
świecie sieci przyciągają klientów przywiązanych do 
konkretnej marki, co pozytywnie przyczynia się do dalszego 
wzrostu turystyki.

Dobre nastroje inwestorów potwierdzają dostępne statystyki. 
W 2017 roku liczba turystów zagranicznych wzrosła do  
6,8 mln (w porównaniu do 6,4 mln w 2016), a mieszkańcy 
Polski odbyli 55,2 mln podróży krajowych, z tego 32,4 mln 
podróży krótkookresowych (2–4 dni) i 22,9 mln podróży 
trwających 5 dni lub dłużej.  W pierwszym półroczu 
2018 widoczny był dalszy wzrost ogólnej liczby turystów 
korzystających z bazy noclegowej. W porównaniu do 
analogicznego okresu 2017 roku odnotowano wzrost liczby 
turystów ogółem o 6,3%, a turystów zagranicznych o 6,7%. 
Trend wzrostowy był widoczny również w okresie  
wakacyjnym. Zgodnie z danymi GUS w zakresie ruchu 
turystycznego w obszarze nadmorskim, stopień 
wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 66,8%  
w lipcu i 62,5% w sierpniu. W porównaniu do roku 
poprzedniego liczba turystów od lipca do sierpnia 2018 
roku na obszarze nadmorskim wzrosła o 10,6%, a liczba 
udzielonych noclegów – o 6,5% . 

Kamienice poszukiwane

Według informacji JLL, w 2018 roku ponad 30 firm 
poszukiwało aktywnie lokalizacji pod budowę hoteli  
w Polsce, a oferowane przez nie ceny przyczyniły się do 
wzrostu oczekiwań właścicieli nieruchomości w zakresie ceny 
sprzedaży. Oprócz gruntów, zainteresowaniem inwestorów 
cieszyły się  kamienice i inne budynki nadające się do 
przebudowy pod wszystkie typy oraz standardy hoteli  
w największych miastach w Polsce.

Hotele lubią biura

Hotelarze dostrzegli dynamicznie rozwijający się rynek 
biurowy w miastach regionalnych jako czynnik zapewniający 
stabilne obłożenie. W przeciwieństwie do obiektów 
w kurortach, miejskie hotele nie muszą borykać się z 

problemem sezonowości, opierając turystykę  
i segment noclegów na dwóch grupach gości: turystach 
indywidualnych, ale też osobach zatrzymujących się  
w hotelach w czasie podróży  biznesowych. Daje to dużo 
wyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla operatorów,  
jak i osób kupujących lokale w systemie condo. 

Na rynku pojawiają się też projekty łaczące budynki biurowe 
z hotelami w ramach jednej inwestycji, takie jak The Warsaw 
HUB, Varso, czy wielofunkcyjne Centrum Praskie Koneser.  
W ten sposób obłożenie hotelu jest w dużej mierze 
generowane przez ruch biznesowy.

Fala inwestycji condo

Ostatnie dwa lata charakteryzuje popularność projektów 
condo. W kurortach niemal nie powstają typowe hotele  
z jednym podmiotem właścicielskim. Część inwestycji condo 
jest realizowana w formie klasycznych hoteli, z pełnym 
hotelowym wyposażeniem oraz funkcjami, w tym coraz 
częściej jako hotele międzynarodowej sieci. Część projektów 
condo ma natomiast charakter budynków apartamentowych. 

Fala projektów condo stanowi odpowiedź na duże 
zainteresowanie inwestorów indywidualnych takim rodzajem 
inwestycji. Wobec niskich stóp procentowych depozytów 
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bankowych oraz niepewności rynku, coraz więcej osób 
poszukuje alternatywnych sposobów lokowania kapitału. 

Jednocześnie dynamiczny rozwój turystyki spowodował,  
że w lokalizacjach atrakcyjnych z punktu widzenia 
odpoczynku lub biznesu wyższe stopy zwrotu  
z zainwestowanego kapitału uzyskuje się z wynajmu 
krótkoterminowego niż z wynajmu lokalu mieszkanego na 
długi termin jednemu najemcy. Pełen pakiet condo, czyli 
zakup nieruchomości wraz z umową zarządzania najmem  
i określoną w umowie wypłatą zysków, pozwala inwestorowi 
nie angażować się w zarządzanie i obsługę wynajmujących, 
powierzając te zadania w ręce operatora.

Jednocześnie model condo jest atrakcyjny dla samych 
deweloperów, którzy uzyskują wyższe marże ze sprzedaży 
apartamentów w takiej formule niż klasycznych mieszkań. 
Najbardziej luksusowe przedsięwzięcia potrafią osiągać ceny 
kilkudziesięciu tysięcy złotych za metr.

Do rozwoju rynku apartamentów nabywanych w celach 
inwestycyjnych przyczynił się również wzrost atrakcyjności 
i popularności serwisów internetowych, takich jak booking.
com czy AirBnB, dzięki którym oferta prywatnych inwestorów 
stała się konkurencyjna wobec pokoi hotelowych.

Trendy w 2019 r.
Profesjonalizacja segmentu condo

Zadowalająca stopa zwrotu, odporność na wahania 
koniunktury, to najważniejsze zalety inwestycji  
w condohotele. Potencjalne podwyżki stóp procentowych 
mogą spowodować z jednej strony wzrost kosztów kredytu, 
a z drugiej zwiększyć oprocentowanie lokat. Ten mechanizm 
nie powinien jednak odbić się negatywnie na popycie  
na nieruchomości condo, ponieważ większość klientów  
w tym segmencie nabywa nieruchomości za gotówkę 
traktując ten typ inwestycji jako swoisty produkt finansowy.

Zdaniem specjalistów JLL, rynek condo będzie podlegał 
dalszej profesjonalizacji, zarówno po stronie deweloperów, 
jak i inwestorów. Jeszcze kilka lat temu wiele lokali  
w systemie condo, szczególnie w kurortach, było nabywanych 
przez indywidualnych inwestorów z myślą o rodzinnych 
urlopach, jako tzw. second home. Dziś coraz więcej 
nabywców postrzega produkt condo czysto inwestycyjnie,  
a tzw. pobyty właścicielskie przestają mieć kluczowe 
znaczenie. Inwestorzy indywidualni patrzą przede wszystkim 
na wysokość potencjalnych zysków.
 
Profesjonalizacja rynku przejawia się również  
w długofalowym myśleniu deweloperów o inwestycji condo. 
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Kluczowym dla wypracowania zakładanego poziomu 
regularnych zysków i bezpieczeństwa inwestorów jest 
zaplanowanie biznesu przez dewelopera w taki sposób, by 
zarabiać nie tylko na sprzedaży jednostek condo, ale także  
na późniejszym zarządzaniu najmem. 

Regulacja najmu krótkoterminowego mieszkań

Apartamenty w atrakcyjnie zlokalizowanych, typowo 
mieszkalnych budynkach, są często przeznaczane przez 
nabywców na wynajem dla turystów, gdyż umożliwiają 
osiągnięcie wyższego zysku niż klasyczny długoterminowy 
najem lokalu. Z tego typu najmem krótkoterminowym wiąże 
się jednak szereg niedogodności dla stałych mieszkańców 
budynku, od szybszego zużywania się części wspólnych 
po zakłócanie ciszy nocnej. W związku ze skalą zjawiska, 
kwestia uregulowania legislacji w zakresie wynajmu 
krótkoterminowego będzie gorącym tematem również  
w 2019 roku. 

Wyzwania dla wzrostu

Rynek hotelowy w Polsce ma wciąż duży potencjał 
wzrostu. Zdaniem ekspertów, w ciągu 3 lat liczba miejsc 

noclegowych zwiększy się o 30%. W samej Warszawie 
powstaje aktualnie ponad 20 projektów hotelowych. Na 
przeszkodzie dalszej ekspansji branży mogą stanąć coraz 
wyższe ceny gruntów i droższe materiały budowlane 
oraz pogłębiający się deficyt pracowników wśród firm 
budowlanych powodujące wzrostu kosztów budowy 
hoteli. Już dziś popyt na grunty pod inwestycje hotelowe 
znacząco przewyższa podaż odpowiednio przygotowanych 
terenów. Kolejnym wyzwaniem będzie niewątpliwie 
niedobór wykwalifikowanych pracowników hotelowych, 
szczególnie w mniejszych miejscowościach letniskowych. 
Również nadpodaż hoteli i apartamentów na wynajem 
krótkoterminowy w określonych lokalizacjach, np.  
w Trójmieście czy Krakowie, może wpłynąć niekorzystnie na 
wyniki obiektów o niższym standardzie, położonych w mniej 
atrakcyjnej lokalizacji. 

Niezależnie od istniejących wyzwań, eksperci JLL prognozują, 
że w 2019 będziemy obserwować ciągłość trendu 
zakupowego gruntów i kamienic w największych ośrodkach 
biznesowych i turystycznych w Polsce. 
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Grunty biurowe  
Lokalizacja Wielkość gruntu Potencjał inwestycyjny

Warszawa 4 000 m² 45 000 m² PUB*

Gdańsk 20 000 m² 30 000 m² PUB*

Gdańsk 15 500 m² 39 000 m² PUB*

Grunty mieszkaniowe  
Lokalizacja Wielkość gruntu Potencjał inwestycyjny

Łódź 16 500 m² ~ 40 000 m² PUM**

Poznań 10 000 m² 30 000 m² PUM**

Warszawa 26 000 m² 24 000 m² PUM**

Gdańsk 30 500 m² 40 000 m² PUM**

Grunty wielofunkcyjne  
Lokalizacja Wielkość gruntu Potencjał inwestycyjny
Północ Polski 68 000 m² 100 000 m² PUB*+PUM**+PUU***

 PUM+PUB+PUU Poznań 15 000 m² 22 500 m² PUB*+PUM**+PUU***

Warszawa 22 000 m² 6 000 m² PUB*+PUU***

Grunty handlowe  
Lokalizacja Wielkość gruntu Potencjał inwestycyjny

Warszawa 7 000 m² 5 000 m² PUU***

Południe Polski 5 100 m² 8 500 m² PUU***

Kraków 3 300 m² 10 000 m² PUU***

Kraków 5 400 m² 10 000 m² PUU***
*PUB – Powierzchnia Użytkowa Biur
**PUM – Powierzchnia Użytkowa Mieszkań
***PUU – Powierzchnia Użytkowa Usług

Przykładowe projekty w trakcie negocjacji prowadzone 
przez Dział Gruntów Inwestycyjnych JLL w 2019 roku 
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