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Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt przekazać w Państwa ręce kolejny 
raport na temat sytuacji na polskim rynku gruntów 
inwestycyjnych. Spektakularne inwestycje i rekordowe 
ceny zakupu ziemi, których byliśmy świadkami 
wskazują, iż miniony rok ponownie zaliczyć możemy 
do wyjątkowo udanych.

Jednocześnie wielu inwestorów, deweloperów 
i analityków śledzących rynek zadaje sobie 
pytanie o stabilność bieżącej sytuacji i dynamiki 
rynkowej. W wielu dużych miastach, będących 
najatrakcyjniejszymi lokacjami dla tkanki 
mieszkaniowej i komercyjnej, mamy do czynienia 
z faktycznym brakiem podaży gruntów.

Tendencję wzrostową wciąż wykazywały ceny 
transakcyjne gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, 
konsekwentnie przebijając dotychczasowy 
abstrakcyjny poziom 3 tys. – 3,5 tys. zł za metr 
kwadratowy PUM (powierzchni użytkowej mieszkań) 
w najlepszych lokacjach. Są to liczby niespotykane 
na rodzimym rynku od 2007 roku, dlatego też warto 
obserwować sytuację na rynku mieszkaniowym,  
także z perspektywy przedsiębiorców skupionych  
na nieruchomościach komercyjnych.

Przy tak zawrotnym wzroście poziomu cen i niskiej 
podaży atrakcyjnych gruntów, deweloperzy coraz 
częściej szukają złożonych i kosztownych rozwiązań. 
Wśród nich wymienić można: rewitalizację terenów 
poprzemysłowych, zmianę przeznaczenia obszarów 
usługowych, analizę możliwości wyburzania 
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dość młodych, nawet dwudekadowych budynków 
komercyjnych i zastąpienie ich nową zabudową,  
czy inwestowanie w alternatywne formy 
mieszkalnictwa takie, jak nowoczesne akademiki, 
aparthotele czy mieszkania na wynajem. Tym samym 
znalezienie wolnego gruntu przeznaczonego na 
cele typowo usługowe czy usługowo-przemysłowe 
w obrębie dużych aglomeracji wymaga poświęcenia 
znacznie więcej czasu i środków.

Wolumen transakcji na rodzimym rynku gruntów 
komercyjnych i mieszkaniowych kontynuuje trend 
wzrostowy, jednak jego dynamika nieco zmalała, 
a procesy inwestycyjne odczuwalnie się wydłużyły. 
Przyczyną zdaje się być zmniejszenie płynności rynku 
poprzez trudności związane z obligacjami, jednak 
wartość transakcji zawartych w roku 2019 szacować 
można na rekordowe 5,5 mld zł. Jeśli pozytywne 
wskaźniki makroekonomiczne utrzymają się w tym 
roku, oczekujemy, że wartość ta zostanie ponownie 
osiągnięta od stycznia do grudnia. 

Dział Gruntów Inwestycyjnych Colliers International 
uczestniczył w tym roku w kilkunastu kluczowych 
transakcjach gruntowych w całej Polsce, zarówno  
na rynku mieszkaniowym, jak i komercyjnym.  
Ich łączny wolumen przekroczył 700 mln PLN. 
Znajomość realiów rynkowych, sprawne procedury 
pozwalające na szybkie przeprowadzenie coraz 
bardziej złożonych procesów i wymagające 
elastyczności w znajdowaniu rozwiązań 
optymalizujących zysk zostały docenione przez 
naszych klientów, którym dziękujemy za zaufanie.

Do najtrudniejszych transakcji minionego roku 
z naszym udziałem zaliczyć można m.in. rewitalizację 
terenów przy ul. Łopuszańskiej 53 w Warszawie oraz 
zamianę funkcji czterech z dziewięciu budynków 
wchodzących w skład kompleksu biurowego pod 
nazwą Empark, zlokalizowanego na warszawskim 
Mokotowie. W ich miejsce powstanie osiedle, które 
zaoferuje 1500 mieszkań. Także miasta regionalne 
mogą pochwalić się nowymi inwestycjami: Kraków  
-  projektem biurowym i akademickim,  
Wrocław – zmianą kilkuhektarowego gruntu 
przemysłowego w mixed-use funkcji centrotwórczych, 
Śląsk i okolice Warszawy - nową tkanką przemysłową, 
a ulica Chełmska w Warszawie – wielofunkcyjnym 
projektem (sprzedaż gruntu po dawnej zajezdni była 
przełomową i jedną z największych wolumenowo 
transakcji na rynku gruntów inwestycyjnych  
– przekroczyła barierę 300 mln PLN w zakupie 
gotówkowym). Początek roku 2020 to oczekiwanie 
na kolejne udane rewitalizacje m.in. kilkuhektarowego 
gruntu na warszawskiej Pradze, poznańskiej Wildze 
czy w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz.

Mamy nadzieję, że poniższy raport będzie stanowić 
ciekawą lekturę, a wiedza i doświadczenie naszych 
ekspertów będą pomocne w podejmowaniu decyzji 
w tak dynamicznie rozwijającym się środowisku 
gospodarczym. 
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SEKTOR MIESZKANIOWY

Podobnie jak w roku poprzednim, rynek gruntów 
inwestycyjnych w roku 2019 skupiony był przede 
wszystkim na sektorze mieszkaniowym. To właśnie 
tu odbyło się ponad 70% wszystkich transakcji, przy 
rosnących cenach gruntów oraz produktu końcowego. 
Choć liczba mieszkań wprowadzonych na rynek nie 
przewyższyła poziomu sprzedaży, oferta deweloperów 
wciąż pozostaje znacząca, co jest sygnałem pewnej 
stabilizacji na tym rynku.

    Zgodnie z naszymi przewidywaniami deweloperzy 
przenieśli znaczną część kosztów ponoszonych z tytułu 
wzrostu wynagrodzeń w sektorze budowlanym,  
cen surowców oraz cen gruntu na odbiorcę końcowego. 
W niektórych przypadkach konieczna była redukcja marż, 
ale dzięki dużemu popytowi na mieszkania, zwłaszcza 
w większych miastach, wciąż utrzymują się one na 
zdrowych dla rynku poziomach  – mówi Emil Domeracki, 
dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych  
w Colliers International.

Znaczącym czynnikiem kreującym popyt na 
powierzchnię mieszkaniową pozostaje, obok 
potrzeb mieszkaniowych nabywców, przeznaczenie 
inwestycyjne. Dzięki utrzymującym się niskim stopom 
procentowym i korzystnym warunkom kredytowym 
inwestorami coraz częściej zostają osoby prywatne, 
postrzegające nieruchomość jako bezpieczną i dostępną 
lokatę kapitału, generującą stały strumień dochodu 
i zyskującą na wartości.

    Obserwując wysoki odsetek nabywców inwestycyjnych 
na rynku mieszkań i zakupów gotówkowych oraz 
rosnącą popularność mieszkań budowanych na wynajem 
wyrażoną w rosnącym obłożeniu, nie dziwi nas wzrost 
zainteresowania deweloperów gruntami o przeznaczeniu 
usługowym. Znaczenie sił migracyjnych w sektorze 
usługowym oraz rosnąca mobilność wśród młodych, 
wykształconych pracowników wywindowały wynajem 
mieszkań do poziomu, który wkrótce zainteresuje większych 
inwestorów instytucjonalnych – mówi Krzysztof Chyla, 
koordynator transakcji w Dziale Gruntów Inwestycyjnych 
w Colliers International.

   Oczywiście reakcja na zmiany na rynku najmu nie 
są jedynym powodem poszerzenia kręgu poszukiwań 
deweloperów – dodaje Emil Domeracki. Odczuwalny 
brak podaży wolnych gruntów na rynkach takich, jak 
warszawski, krakowski czy gdański stanowią bardzo 
palący problem dla tych, którzy w latach ubiegłych nie 
zabezpieczyli wystarczająco dużo ziemi, aby realizować 
inwestycje w okresie wzrostu cen. 

Alternatywą dla strategii realizowania usług zamieszkania 
zbiorowego są kapitałochłonne projekty rewitalizacyjne.

W minionym roku eksperci Colliers International 
uczestniczyli w kilku tego typu złożonych i pełnych 
wyzwań procesach. Dotychczasowy schemat zakładający 
relokację lub likwidację działalności przemysłowej 
odbywającej się na terenie miasta, remediację gruntu  
oraz budowę projektu mieszkalnego coraz częściej 
wymaga także zmian planistycznych – inwestorzy gotowi 
są na kosztowny i długotrwały proces administracyjny 
byle zabezpieczyć lokalizacje odpowiednio blisko centrum 
miasta. Wysoki poziom cen sprawił, że rozpoczęto 
także nabywanie i rewitalizację obszarów działalności 
biurowo-usługowej, czego potwierdzeniem może być 
zakup warszawskiego kompleksu Empark, czołowego 
przykładu wczesnej zabudowy biurowej na Służewcu 
Przemysłowym.

Czynnikiem, który z pewnością wpłynie  
na przyspieszenie procesów wymagających zmian 
warunków planistycznych, będą pierwsze decyzje 
administracyjne oparte o „specustawę” mieszkaniową. 
Wiemy o licznych zakupach gruntowych, które odbyły  
się w 2019 roku, w których inwestor brał pod uwagę  
tę ścieżkę administracyjną jako możliwość zrealizowania 
projektów w wyznaczonych terminach. Pierwsza decyzja 
w Warszawie, wydana w grudniu na warszawskich 
Szmulkach, potwierdza potencjał takiej strategii.

Największe zainteresowanie wśród deweloperów, 
zarówno aktywnych na polskim rynku, jak i dopiero 
rozpoczynających tu działalność, wciąż wzbudzają grunty 
położone w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Rekordowo 
wysoka podaż nowych mieszkań na rynku poznańskim 
w minionym roku zdaje się przeczyć dotychczasowym 
przewidywaniom dotyczącym suburbanizacji tego miasta, 
co dobrze rokuje także dla rynku gruntów inwestycyjnych. 
Deweloperzy, dostrzegając liczbę osób pracujących 
w Warszawie i mieszkających w Łodzi, rozpoczęli na 
rynku łódzkim realizacje projektów z sektora popularnego  
i o podwyższonym standardzie.

WARSZAWA  
CENTRUM 1 600 – 6 000 PLN / m2 PUM

WARSZAWA 
POZA CENTRUM 900 – 1 750 PLN / m2 PUM

MIASTA POWYŻEJ 
500 000 MIESZKAŃCÓW 450 – 1 300 PLN / m2 PUM
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SEKTOR BIUROWY

Wzrost popytu na powierzchnię biurową w Warszawie 
i w większych miastach doprowadził na większości 
z tych rynków do spadku współczynnika pustostanów. 
Aktywność deweloperska w miastach regionalnych 
powyżej 500 000 mieszkańców cechowała się 
wyższą dynamiką niż w stolicy, jednak wszystkie te 
rynki utrzymują wysoki poziom projektów w budowie 
i zaplanowanych, co zaowocowało trwającą trzy lata 
stabilizacją na rynku gruntów inwestycyjnych.

Wraz ze stabilizacją regionalnych rynków biurowych, 
zwłaszcza tych będących magnesami dla usług 
biznesowych w znaczących ośrodkach akademickich, 
apetyt deweloperów na grunty o tym profilu, zlokalizowane 
poza obszarami klastrów biznesowych, zdecydowanie 
zmalał. Aby rozważyć zakup gruntu biurowego w takiej 
nieoczywistej lokalizacji, muszą występować pewne 
zachęty, wartość dodana inwestycji, najlepiej umowa 
przednajmu podpisana z dużym najemcą  
– mówi Emil Domeracki.

Coraz częściej zgłaszają się do nas klienci szukający nie 
ekspansji posiadanej powierzchni biurowej, a relokacji 
działalności rozsianej po całym mieście w jedno, 
nowoczesne i odpowiadające planom rozwoju spółki  
miejsce – dodaje Krzysztof Chyla. Sądzimy,  
że przy kontynuacji dobrej koniunktury i sytuacji 
makroekonomicznej zapotrzebowanie na takie usługi 
wzrośnie i powróci model fee-developera, a także wzrośnie 
znaczenie doradców nieruchomościowych oferujących 
kompleksowe usługi związane z aranżacją nowych 
powierzchni biurowych.

Wciąż popularne pozostają lokalizacje centralne 
i adaptacje istniejących budynków na biura butikowe. 
Ze względu na złożoność tych procesów oraz 
malejącą dostępność potencjalnych celów akwizycji 
ceny transakcyjne na tym rynku wzrosły o ok. 5 do 
10%, co jednak zrównoważyły niskie ceny gruntów 
przeznaczonych pod obiekty klasy B.

W 2019 roku, zgodnie z przewidywaniami analityków 
i brokerów Colliers, umocnił się trend zmiany funkcji 
nieruchomości biurowych na cele zamieszkania 
zbiorowego (condo- i aparthotele, ale także mieszkania 
na wynajem i akademiki oraz hotele tradycyjne). 
Wszystko wskazuje na to, że urbaniści miejscy 
oraz władze wiekszych miast powitały tę zmianę 
z entuzjazmem, licząc na to, że zrównoważenie tkanki 
usługowej tkanką mieszkalną i zwiększenie udziału 
nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu stanowi 
objaw zdrowej i dojrzałej gospodarki rynkowej.

WARSZAWA  
CENTRUM 1 750 – 5 000 PLN / m2 GLA

WARSZAWA 
POZA CENTRUM 500 – 2 250 PLN / m2 GLA

MIASTA POWYŻEJ 
500 000 MIESZKAŃCÓW 350 – 1 350 PLN / m2 GLA



SEKTOR HANDLOWO-USŁUGOWY 
I HOTELARSKI

Rynek handlu detalicznego w Polsce osiągnął 
pułap stabilnego nasycenia powierzchnią handlową 
na mieszkańca w dużych i średnich miastach 
regionalnych. Większość obiektów handlowych, 
które powstały w ubiegłym roku realizowane były 
z wykorzystaniem banków ziemi, na gruntach 
zabezpieczonych w minionych latach. Wyjątek stanowią 
wielkopowierzchniowe obiekty wolno stojące średnich 
rozmiarów, których budowa w mniejszych ośrodkach 
miejskich stanowi strategię niektórych inwestorów.

W związku z ograniczeniami w handlu oraz nasyceniem 
powierzchnią handlową w kraju, ale także rozwojem 
branży e-commerce, budowa klasycznego centrum 
handlowego „trzeciego pokolenia” stopniowo ustępuje 
nowoczesnym obiektom typu mixed-use w miastach 
i parkom handlowym w obszarach słabiej zurbanizowanych  
– mówi Emil Domeracki.

W obrębie zainteresowania inwestorów coraz częściej 
znajdują się także aktywa alternatywne. W roku 2019 
Colliers brał udział w pierwszej w Polsce transakcji 
zakupu portfolio nowoczesnych prywatnych domów 
studenckich przez azjatycki fundusz inwestycyjny. 
Nasz Dział Gruntów Inwestycyjnych już od kilku lat 
obserwował zainteresowanie nieruchomościami 
spełniającymi podstawowe wymagania dla tego 
typu obiektów (duży ośrodek akademicki, bliskość 
komunikacji miejskiej), lecz dopiero od niedawna 
deweloperzy specjalizujący się w tym segmencie 
rynkowym z powodzeniem zaczęli konkurować z innymi 
inwestorami handlowo-usługowymi i mieszkaniowymi, 

pomimo wysokiego poziomu cen gruntów. Trend 
ten sprawił, że zainteresowanie międzynarodowych 
funduszy inwestycyjnych wzbudzają, oprócz Warszawy, 
Wrocławia, Krakowa i Poznania, ignorowane do tej 
pory rynki takie, jak Toruń czy Lublin, w którym Colliers 
otworzył niedawno biuro regionalne.

Wzrost popularności nowoczesnych akademików w Polsce 
jako produktu inwestycyjnego to efekt licznych europejskich 
i ogólnoświatowych programów wymian studenckich. 
Studenci krajowi znacznie częściej korzystają z opcji 
najmu mieszkań od osób prywatnych lub ze starszych 
akademików o niższym standardzie i czynszach  
– mówi Krzysztof Chyla.

W związku z kryzysem demograficznym w Europie 
Zachodniej oraz rosnącym krajowym zainteresowaniem 
tego typu usługami kolejnym produktem inwestycyjnym, 
który może przyjąć się na rynku polskim, są nowoczesne 
domy senioralne z całodobową opieką medyczną. 
Wyższy koszt realizacji tego typu obiektów wciąż 
powstrzymuje inwestorów, lecz trwają poszukiwania 
gruntów pod pierwsze projekty pilotażowe dla tego 
segmentu usługowego.
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SEKTOR MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY

Najniższe od 25 lat bezrobocie spowodowało,  
że dostęp do pracowników zaczął kształtować decyzje 
deweloperów w podobnym stopniu co dostępność 
do nowoczesnej infrastruktury transportowej. Wzrost 
znaczenia Polski na europejskim rynku logistycznym 
i rozwój światowego oraz krajowego rynku e-commerce 
znalazły odzwierciedlenie w aktywności najemców 
i malejących wskaźnikach pustostanu. Jednakże, 
z punktu widzenia rynku gruntów inwestycyjnych,  
rok 2019 nie przyniósł drastycznych zmian w zakresie 
cen ani preferowanych lokalizacji. 

Zgodnie z przewidywaniami naszych ekspertów, 
Polska Centralna wyprzedziła Górny Śląsk jako region 
pod względem podaży powierzchni magazynowej, 
a rynek logistyczny zaabsorbował całą nową podaż 
w Szczecinie. Ze względu na nieustającą popularność 
obszarów logistyczno-przemysłowych wokół Warszawy 
zaobserwowano nieznaczny wzrost cen transakcyjnych 
w tym regionie, podyktowany stopniowo malejącą 
podażą, jednak ceny gruntów w pozostałych obszarach 
pozostają na stałych poziomach.

WARSZAWA  
CENTRUM 1 750 – 4 500 PLN / m2 GLA

WARSZAWA 
POZA CENTRUM 1 250 – 2 000 PLN / m2 GLA

MIASTA POWYŻEJ 
500 000 MIESZKAŃCÓW 350 – 1 150 PLN / m2 GLA

WARSZAWA  
CENTRUM 1 750 – 5 000 PLN / m2 GLA

WARSZAWA 
POZA CENTRUM 500 – 2 250 PLN / m2 GLA

MIASTA POWYŻEJ 
500 000 MIESZKAŃCÓW 350 – 1 350 PLN / m2 GLA
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Zdaniem ekspertów Colliers International, zajmujących się 
rynkiem gruntów inwestycyjnych w Polsce od ponad 20 lat, 
w nadchodzącym roku wciąż będziemy obserwować stopniowe 
wyhamowywanie tempa wzrostów cen gruntów. Ze względu na 
znaczący popyt i korzystne warunki makroekonomiczne rynek 
wciąż zdominowany będzie przez sektor mieszkaniowy, a nowe 
strategie przyjęte w 2019 roku przez deweloperów staną się 
bardziej powszechne w roku 2020.

•  Mieszkania na wynajem oraz nowoczesne akademiki będą 
zyskiwać na znaczeniu zarówno jako metoda wykorzystania 
niesprzyjających zapisów planistycznych, jak i produkty 
inwestycyjne.

•  Obszary przemysłowe i poprzemysłowe położone w dużych 
miastach takich, jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków 
i Gdańsk będą przekształcane w tkankę mieszkaniową 
i mieszkaniowo-usługową. Podobny los czekać może 
starzejące się budynki biurowe z początku XXI wieku.

•   Deweloperzy przemysłowo-logistyczni podążać będą za 
planowanym rozwojem infrastruktury transportowej (drogowej, 
lotniczej i morskiej), ale także dostępnymi zasobami ludzkimi. 
Na obszarach w pobliżu aglomeracji trójmiejskiej i Warszawy 
zaobserwujemy wzrost cen, ale ogólnopolski trend stabilizacji 
w tym sektorze towarzyszyć będzie nam przez kolejny rok.

•  Zakupy gruntów o przeznaczeniu handlowo-usługowym 
skoncentrowane będą wokół wypełniania „luk” handlu 
detalicznego w średnich i małych miastach. Nie przewidujemy 
spadku cen, a liczba transakcji pozostanie na niskim poziomie.

PROGNOZY 
NA ROK 
2020
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EMIL DOMERACKI 

Dyrektor
Dział Gruntów Inwestycyjnych
Colliers International

KRZYSZTOF CHYLA 

Koordynator transakcji
Dział Gruntów Inwestycyjnych
Colliers International

Emil Domeracki specjalizuje się w transakcjach kupna 
i sprzedaży gruntów inwestycyjnych. Współpracuje 
z właścicielami gruntów, inwestorami oraz 
deweloperami poszukującymi działek pod projekty 
komercyjne i mieszkaniowe. Jako dyrektor Działu 
Gruntów Inwestycyjnych Emil jest odpowiedzialny  
za koordynację analizy due diligence, reprezentowanie 
klientów podczas negocjacji, przygotowanie analizy 
rynku, analizy finansowej oraz analizy wykonalności. 
W ciągu jedenastu lat w Colliers uczestniczył 
w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 
2,85 mld zł, reprezentując właścicieli i inwestorów 
w sprzedaży ponad 3 300 000 metrów kwadratowych 
działek inwestycyjnych w całej Polsce. 

Wśród najbardziej znaczących gruntów 
reprezentowanych przez Emila warto wymienić:  
Lotos Petrobaltic w Gdańsku (61 280 mkw.),  
S.R. Nauta w Gdyni (84 497 mkw.), Dalkia Poznań  
(103 912 mkw.), MPRO w Warszawie (portfolio  
52 909 mkw.), ArcelorMittal Warszawa (24 136 mkw.), 
Skarbiec TFI – Kapelanka w Krakowie(4 698 mkw.), 
Stocznia Gdańsk S.A. (202 160 mkw.),  
Wilanowska/ Sikorskiego (84 593 mkw.), Qualia 
Development (portfolio 265 965 mkw.), Mieszko S.A.  
(15 627 mkw.), Parzniew Panattoni (24 899 mkw.), 
Sokołów Panattoni (160 000 mkw.), Gerda Marynarska 
(16 584 mkw.), Plac Defilad (5 935 mkw.) Chełmska 
(51708 mkw.).

Krzysztof zarządza aktywnościami Działu Gruntów 
Inwestycyjnych w procesach sprzedaży i kupna 
komercyjnych oraz mieszkaniowych nieruchomości 
gruntowych, koordynuje prace w badaniach due 
diligence, przygotowuje i przeprowadza działania 
marketingowe, wspiera w procesach negocjacyjnych, 
przygotowuje analizy i nadzoruje codzienne 
funkcjonowanie działu.

Krzysztof do Colliers International dołączył w 2012 roku. 
Jest absolwentem kierunku Międzynarodowe Stosunki 
Gospodarcze na Szkole Głównej Handlowej oraz 
student na Wydziale Arabistyki i Islamistyki Instytutu 
Orientalistyki UW. 

Colliers International
Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa


