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1. POLSKA – KLUCZOWE DANE

2. LUBLIN NA TLE EUROPY
Odległości od kluczowych miast
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[31/12/2014]
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Lublin w Polsce i w Europie

EUROPA

POLSKA

WOJ. LUBELSKIE

LUBLIN

3. LUBLIN – KLUCZOWE STATYSTYKI

343 600

25%

64,3%

8,6%

3 821 PLN
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71 000

21 200
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liczba ludności
[31/12/2014]

stopa bezrobocia

studenci

ludność poniżej
25. roku życia

przeciętne
wynagrodzenie
brutto [2013 r.]

absolwenci

ludność w wieku
produkcyjnym

Zamek Lubelski

Kamienice Starego Miasta

ludność z wyższym
wykształceniem
[2011 r.]

Brama Grodzka

szkół wyższych
Nowy Ratusz Urząd Miasta

Źródło: GUS, Urząd Miasta Lublin

Trybunał

7

6

Kościół i klasztor Dominikanów

Brama Krakowska

Teatr im. Juliusza Osterwy

Archikatedra

Kościół pobrygidowski

4. POTENCJAŁ
INWESTYCYJNY
LUBLINA

Rozwój infrastruktury
A2

Biała Podlaska
autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice w użytkowaniu

S19

autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice w realizacji

Lublin to największe i najszybciej rozwijające się miasto we
wschodniej Polsce. Ze względu na swoje strategiczne położenie, dynamicznie rozwijającą się infrastrukturę oraz dostęp do
młodych i świetnie wykształconych pracowników jest obecnie jednym z najatrakcyjniejszych kierunków do inwestowania w Polsce. Miasto oferuje dostęp do atrakcyjnych terenów
pod przyszłe inwestycje, liczne zachęty dla przedsiębiorców,
a także bardzo atrakcyjne koszty prowadzenia działalności
gospodarczej.
W ostatnich latach rosnący potencjał inwestycyjny Lublina
został doceniony przez wielu inwestorów lokalnych i międzynarodowych, którzy zdecydowali się m.in. na realizację licznych nowych inwestycji biurowych i magazynowych. Lublin
jest szczególnie atrakcyjny dla inwestorów ze względu na bliskość rynków zagranicznych, takich jak Ukraina czy Białoruś,
jak również dzięki niższym kosztom pracy i dostępowi do wykwalifikowanych pracowników.

autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice w przygotowaniu
A2

S19
S12

S17

numery autostrad i dróg ekspresowych
czynne linie kolejowe

SSE

S17

Specjalna Strefa Ekonomiczna
Port Lotniczy Lublin

S12
SSE

Lublin

S17

S19
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4.1 Międzynarodowe lotnisko w Lublinie

4.3 Specjalna Strefa Ekonomiczna

Nowy Port Lotniczy Lublin został oddany do użytkowania
w 2012 roku i zapewnia dogodne połączenie z 14 miastami
w 10 krajach w Europie i na świecie. W 2014 roku port obsłużył ponad 3 000 lotów i ponad 190 000 pasażerów. Port
lotniczy oddalony jest o około 10 km od centrum miasta i leży
w sąsiedztwie trasy ekspresowej S17 oraz Regionalnego Parku
Przemysłowego w Świdniku. Uruchomienie Portu Lotniczego
w Lublinie istotnie przyczyniło się do rozwoju gospodarczego
Lublina oraz całego regionu.

Podstrefa Lublin jest częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK MIELEC. Podstrefa została utworzona w 2009
roku i liczy obecne 118 ha powierzchni [docelowo ma zostać
rozszerzona do 200 ha]. Około 30 podmiotów z sektora
przemysłu, logistyki i wysokich technologii zainwestowało
w Podstrefie, tworząc ponad 2 000 miejsc pracy. Wartość
zrealizowanych inwestycji w Podstrefie to ponad 500 mln zł,
a docelowo ma wynieść nawet kilka miliardów złotych. Firmy
pragnące zainwestować w Podstrefie mogą liczyć na pomoc
publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od
osób prawnych [CIT] w wysokości nawet 70% poniesionych
nakładów inwestycyjnych oraz na zwolnienie z podatku od
nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla
inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.

4.2 Fundusze europejskie
Dzięki dofinansowaniu z budżetu europejskiego możliwa była
realizacja ponad 16 000 różnych projektów o łącznej wartości
ponad 29 mld zł. Całkowita wartość dofinansowania do projektów zrealizowanych w województwie lubelskim wyniosła
ponad 19 mld zł, z czego około 1,5 mld zł dotyczyło projektów
w samym Lublinie. Do największych projektów zrealizowanych przez Lublin przy pomocy funduszy europejskich należały m.in. budowa wielu obiektów infrastruktury drogowej,
budowa infrastruktury dla terenów SSE EURO-PARK MIELEC,
włączenie nowych terenów do strefy oraz rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie.
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Lublin został również uznany za jedno z najatrakcyjniejszych
miast dla biznesu w Polsce: w rankingu Financial Times FDI
2015 – Polish cities of the future zajął drugie miejsce wśród
dużych miast w kategorii Cost Effectiveness.

autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice w przetargu
S17

5. RYNEK
BIUROWY
W LUBLINIE
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5.3 Rosnący popyt na nowe biura

W ciągu najbliższych dwóch lat podaż nowej powierzchni
biurowej wyniesie około 50 000 m2, natomiast na lata 20182020 planowana jest realizacja kilku bardzo dużych projektów,
które znacznie zwiększą całkowite zasoby biurowe w mieście.
Do tych inwestycji należy między innymi projekt Soul Lublin
położony u zbiegu ulic Szeligowskiego i Smorawińskiego,
który zaoferuje 18 000 m2 powierzchni biurowej, czy wielofunkcyjna inwestycja na terenie dawnej zajezdni Helenów,
która zostanie zrealizowana przez Centrum Zana [łączna
powierzchnia w tym obiekcie wyniesie prawie 100 000 m2].

W ciągu ostatnich kilku lat w Lublinie zwiększyła się aktywność firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych [BPO/
SSC], które stale rozszerzają swoją działalność i zatrudniają
nowych pracowników, co skutkuje zapotrzebowaniem na dodatkową powierzchnię biurową. Na rynku pojawia się również
wielu nowych graczy, co jest związane ze stabilną sytuacją
polityczną i gospodarczą w naszym kraju, dobrze wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, a także relatywnie niższymi kosztami prowadzenia działalności operacyjnej w Lublinie w porównaniu do takich rynków jak Kraków, Wrocław, Trójmiasto,
Katowice czy Poznań.

5.2 Lokalizacje biurowe w Lublinie

Obecnie w Lublinie działa kilkanaście centrów z sektora BPO/
SSC/IT, do których należą m.in.: Asseco Business Solutions,
Britenet, CompuGroup Medical Polska, eLeader, Comarch, Infinite, Genpact, Inteligo, PKO BP, Orange, Proama, Convergys,
RTV EURO AGD, SII, Mobica, Transition Technologies.
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5.1 Prognozy i trendy

Dziesiąta
Las Stary Gaj

Wrotków

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej* w Lublinie [klasa A i B] wynoszą blisko 150 000 m2. Biorąc pod uwagę główne rynki biurowe w Polsce, Lublin
znajduje się obecnie na dziewiątym miejscu pod względem wielkości podaży.
Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych w Lublinie zaczął rozwijać się w latach
2001-2003, kiedy na rynek trafiły projekty o łącznej powierzchni około 23 500 m2,
Las Dąbrowa
w tym takie projekty jak Centrum Zana I czy Green House. Najsilniejszy przyrost
podaży został odnotowany w latach 2007, 2011 oraz 2013, kiedy zasoby wzrosły
łącznie o blisko 64 000 m2, co stanowi aż 42% całej nowoczesnej powierzchni biuDroga dojazdowa do A4
2
10
rowej w mieście. W tym okresie
do użytkowania oddano takie inwestycje
biurowe
3
2
jak Gray Office Park [A, B, C] o łącznej powierzchni 36 700 m czy Nord Park [B i C]
o powierzchni 8 250 m2.
* Nowoczesne budynki biurowe oddane po 1989 roku.

Podaż powierzchni biurowej w Lublinie
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Większość pozostałych budynków biurowych w mieście znajduje się w obrębie ul. Witosa [w bliskim sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej], jak również wzdłuż ulic Jana Pawła
II, Wojciechowskiej czy Związkowej.
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Skumulowana podaż [zasoby]

0

Planowane projekty
1
2

Centrum Biurowe Kraśnicka
Soul Lublin

Drugą popularną lokalizacją jest centrum Lublina i okolice Krakowskiego Przedmieścia. Powierzchnie w tej lokalizacji znajdują się głównie w odnowionych historycznych kamienicach
i w znacznej części zajmowane są przez banki bądź kancelarie
prawne.
Północna część Lublina [okolice ulic Szeligowskiego i Smorawińskiego] w ostatnich latach również zyskiwała na popularności jako lokalizacja nowoczesnych biurowców. W tym rejonie znajdują się biurowce Nord Park [trzy budynki, 13 000 m2],
planowana jest też inwestycja Soul Lublin [dwa budynki
o łącznej powierzchni 18 000 m2].

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sektora BPO/SSC
w Polsce, a także potencjał Lublina związany z dużą liczbą
studentów, relatywnie niższymi płacami i kosztami wynajmu powierzchni biurowej oraz utworzeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, miasto ma szansę przyciągnąć kolejnych
międzynarodowych inwestorów. W rezultacie można oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na powierzchnie biurowe oraz
wzmożonej aktywności na rynku najmu.
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30 000

Abramowice

Obszarem charakteryzującym się największą koncentracją powierzchni biurowej w Lublinie jest rejon położony wzdłuż ulic
Tomasza Zana i Konrada Wallenroda. W tym rejonie zlokalizowane są takie obiekty jak Centrum Zana I i II, Zana Office I i II,
kompleks Gray Office Park A-D, Zana 11 – Biurowiec Damar,
Hanesco Zana 41 czy Zana House.

5.4 Spadek stopy pustostanów

Stopa pustostanów na rynku nowoczesnych
powierzchni biurowych w Lublinie

Choiny
Rudnik
al.

W
ar
sz
aw
sk
a

Czechów

Sławin

Sławinek

Śródmieście
Gł ę b

a

Hajdów

Zadębie

1

4

pl. Uni
i

Bronowice

3
Majdan Tatarski

Piaski
Kośminek

9,3%

W
inc
en
teg
oW
ito

SSE
Felin
sa

go
ckie

Dziesiąta
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I poł. 2014

Las Stary Gaj

II poł. 2014

Obecnie w Lublinie i okolicach znajdują się cztery nowoczesne obiekty magazynowe* o łącznej powierzchni 27 400 m2
i możliwości rozbudowy do około 130 000 m2. Pierwsza z inwestycji, Centrum Logistyczne Mełgiewska, położona jest
przy obwodnicy miasta [trasie S12] i docelowo zaoferuje około
32 000 m2 powierzchni magazynowej oraz przeznaczonej pod
lekką produkcję. Kolejną inwestycją jest Millenium Logistics
Park Lublin zlokalizowany w Lubelskiej Podstrefie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Obiekt dysponuje
powierzchnią około 10 000 m2,2przeznaczoną pod działalność
3
produkcyjną, ale istnieje możliwość dalszej rozbudowy do
około 55 000 m2.

Źródło: DTZ

Lublin

Przy ulicy Do Dysa 5 położony jest obiekt Go East Lubelskie
Centrum Logistyczne oferujące mniejsze moduły przemysłowo-magazynowe, tzw. small business units. Obiekt liczy
obecnie około 1 600 m2, w drugiej połowie 2015 roku spodziewane jest oddanie drugiego etapu inwestycji o powierzchni
około 2 500 m2.

Łódź
Katowice
Szczecin
Trójmiasto
Wrocław
Poznań
Kraków
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Wrotków

Abramowice

Las Dąbrowa

10

1

MLP Lublin
Powierzchnia istniejąca: 9 800 m2
Powierzchnia w budowie: 0 m2
Docelowa powierzchnia: 55 000 m2

2

Centrum Logistyczne Mełgiewska
Powierzchnia istniejąca: 16 000 m2
Powierzchnia w budowie: 1 700 m2
Docelowa powierzchnia: 32 400 m2

3

Go East Lubelskie Centrum
Logistyczne
Powierzchnia istniejąca: 1 600 m2
Powierzchnia w budowie: 2 500 m2
Docelowa powierzchnia: 4 100 m2

* Nowoczesne obiekty magazynowe oddane po 1989 roku.

Źródło: DTZ
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Goodman BTS
Powierzchnia istniejąca: 0 m2
Powierzchnia w budowie: 33 400 m2
Docelowa powierzchnia: 33 400 m2

13

Kolejnym nowoczesnym obiektem magazynowym znajdującym się w Lublinie jest realizowana przez firmę Goodman hala
o powierzchni 33 400 m2. Hala dostosowana jest do wymagań
określonego najemcy [obiekt typu built-to-suit] i zostanie oddana do użytku w drugim kwartale 2015 roku.
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10,8%

Czuby

Wywoławcze miesięczne stawki czynszów dla najlepszych powierzchni biurowych w Lublinie
w porównaniu do innych głównych miast regionalnych w Polsce [euro/m2]
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W porównaniu do innych głównych miast regionalnych w Polsce, stawki czynszów dla najlepszych powierzchni biurowych
w Lublinie pozostają na niższym poziomie. W kolejnych latach
Lublin powinien utrzymać przewagę w tej dziedzinie, co w rezultacie przyciągnie do miasta kolejnych najemców.
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Kalinowszczyzna
Stare Miasto

5.5 Atrakcyjne stawki czynszów
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Czynsze wywoławcze za nowoczesne powierzchnie biurowe
w Lublinie kształtują się na poziomie 10-13 euro/m2/miesiąc.
Przeciętne stawki najmu wahają się od 11-12 euro/m2/miesiąc.
Dodatkowo do czynszów doliczane są opłaty eksploatacyjne,
które w większości budynków wynoszą 10-13 zł/m2/miesiąc.
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W wyniku utrzymującego się silnego popytu oraz spadku poziomu podaży nowej powierzchni biurowej w 2014 roku, stopa
pustostanów spadła z 17,8% odnotowanych na koniec 2013
roku do 9,3%, co stanowi jeden z największych spadków stopy pustostanów w Polsce.

6. RYNEK
MAGAZYNOWY
W LUBLINIE

MLP Lublin

6.1 Prognozy i trendy

6.2 Lokalizacje magazynowe w Lublinie

Na magazynowej mapie Polski Lublin wymieniany jest jako
jedna z najbardziej perspektywicznych lokalizacji dla nowych
inwestycji magazynowych i produkcyjnych w Polsce. Do największych atutów Lublina na tle innych ośrodków magazynowych w Polsce należy przede wszystkim strategiczna lokalizacja przy wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej. Pozwala
ona inwestorom na umiejscowienie przyszłych obiektów
magazynowych w bezpośrednim sąsiedztwie atrakcyjnych
rynków zbytu [Ukraina, Białoruś], przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu charakterystycznych dla Polski.

Jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla nowych inwestycji przemysłowo-magazynowych w Lublinie jest Podstrefa Lublin należąca do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
Podstrefa liczy dziś około 120 ha terenów inwestycyjnych i jest
położona w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego w Lublinie oraz istniejącej drogi ekspresowej S12/S17. Firmy zainteresowane inwestycjami w Podstrefie mogą liczyć na atrakcyjne ulgi
i zachęty inwestycyjne, jak np. zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych sięgające nawet 70% zainwestowanego w
strefie kapitału.

Kolejnym argumentem przyciągającym nowe inwestycje
z sektora przemysłowo-magazynowego jest dostępność do
wykwalifikowanych pracowników i relatywnie niższe koszty
pracy i prowadzenia biznesu.
W ciągu najbliższych lat planowana jest rozbudowa istniejących obiektów przemysłowo-magazynowych w Lublinie,
a także budowa nowych budynków tego typu. W wyniku tych
działań całkowita powierzchnia tych obiektów wzrośnie do
130 000 m2. Biorąc pod uwagę wysoki potencjał rozwoju rynku
lubelskiego oraz atrakcyjność i duże zainteresowanie inwestorów magazynowych, do 2019-2020 roku podaż nowoczesnych
powierzchni przemysłowo-magazynowych może osiągnąć poziom około 200 000 m2, a Lublin stanie się jednym z prężniej
rozwijających się ośrodków magazynowych w Polsce.

Na inwestycje w Podstrefie zdecydowało sie już prawie 30
firm, z czego 16 rozpoczęło działalność. Są to takie firmy jak
Alipast Sp. z o.o., Ball Packaging Europe Sp. z o.o., Biomaxima S.A., czy ABM Greiffenberger Polska.
Kolejnymi lokalizacjami cieszącymi się dużym zainteresowaniem
inwestorów są przede wszystkim tereny w pobliżu drogi ekspresowej S12/S17, która pełni funkcję obwodnicy Lublina.

200 000

Popyt na powierzchnie magazynowe i magazynowo-produkcyjne w Lublinie utrzymuje się na wysokim poziomie. Generowany jest przede wszystkim przez najemców z sektora
produkcyjnego oraz logistycznego, dla których kluczowe znaczenie ma dogodna lokalizacja Lublina oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Widoczne jest również spore
zainteresowanie najemców z sektora handlu i FMCG, którzy
poszukują nowoczesnych powierzchni magazynowych.
Przewiduje się, że w miarę dalszego rozwoju miasta oraz oddawania kolejnych obiektów infrastruktury transportowej –
zarówno obecnie budowanych, jak i planowanych – popyt na
powierzchnie tego typu na lokalnym rynku będzie sukcesywnie rosnąć. Wpływać na to będzie również chęć przeniesienia
się przez wielu najemców ze starych obiektów magazynowych do nowo oddawanych inwestycji.

6.4 Stawki czynszów

Centrum Logistyczne Mełgiewska

Powierzchnia magazynowa w Lublinie
2015-2020 [m2]

6.3 Popyt na powierzchnie magazynowe
i stopa pustostanów

Wywoławcze miesięczne stawki czynszów dla
obiektów magazynowych w Lublinie [euro/m2]

Stawki wywoławcze czynszów za powierzchnie magazynowe
pozostają na względnie wysokim poziomie około 3,75-4,25
euro/m2/miesiąc. Wartość ta wynika z ograniczonej ilości nowoczesnej powierzchni magazynowej znajdującej się na rynku
oraz z wysokiego popytu ze strony najemców. Na tle innych
ośrodków magazynowych w Polsce stawki wywoławcze dla
Lublina są relatywnie wyższe, co może stanowić istotny czynnik przyciągający kolejne inwestycje magazynowe.

Trójmiasto
Region Krakowa

14

Górny Śląsk
Dolny Śląsk
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124 900

Lublin
Region Poznania

27 400

Polska Centralna

37 600

Go East Lubelskie Centrum Logistyczne

Warszawa III Strefa
Warszawa II Strefa
Warszawa I Strefa

Powierzchnia
istniejąca

Źródło: DTZ

Powierzchnia
w budowie

Docelowa
Prognozowana
powierzchnia
podaż do
istniejących parków
2020 roku
magazynowych

2,00
Źródło: DTZ
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7. INWESTORZY
OBECNI W LUBLINIE

8. WYDZIAŁ STRATEGII
I OBSŁUGI INWESTORÓW
MIASTA LUBLIN

Plac Łokietka 1, 20-950 Lublin
Tel.: +48 81 466 25 00
e-mail: inwestorzy@lublin.eu
www.lublin.eu

Inwestorzy biurowi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batory Investment
Centrum Zana
Dalimex
Damar
Max-Bud
Kamea Invest
MNS Chrzanowscy
Interbud
TBV

Inwestorzy magazynowi
CLM
ECOFUNDDESIGN
Goodman
MLP Group
Raben Group

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.
AgustaWestland PZL-Świdnik S.A.
Aliplast Sp. z o.o.
Asquini Polska
Asseco Business Solutions S.A.
Ball Packaging Europe Polska Sp. z o.o.
Baxter Manufacturing Sp. z o.o.
Biomed
Clondalkin Pharma
Comarch S.A.
Compugroup Medical Sp. z o.o.
Convergys Corporation
DAEWON EUROPE Sp. z o.o.
eLeader Sp. z o.o.
Genpact
Herbapol Lublin SA
Inergy Automotive Systems Poland Sp. z o.o.
Infinite Sp. z o.o.
LUBELLA Sp. z o.o. S.K.A.
Mobica Limited Sp. z o.o.
MW Lublin
Orange
Perła Browary Lubelskie S.A.
PKO BP
POL-SKONE Sp. z o.o.
Proama
PZ Cormay
Sii Sp. z o.o.
Solar Future Energy
Stock Polska
Trimetis
Ursus S.A.

Mariusz Sagan
Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów
Pełnomocnik Prezydenta ds. Podstrefy Lublin
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
tel.: +48 81 466 25 00
e-mail: mariusz.sagan@lublin.eu

Łukasz Goś
Kierownik Referatu ds. obsługi inwestorów
Project Manager ds. Branży Spożywczej
tel.: +48 81 466 25 06
e-mail: lukasz.gos@lublin.eu

Honorata Kępowicz-Olszówka
Project Manager ds. Branży IT/BPO
tel.: +48 781 590 025
e-mail: honorata.olszowka@lublin.eu

Michał Grabowiecki
Project Manager ds. Branży IT/BPO
tel.: +48 81 466 25 11
e-mail: michal.grabowiecki@lublin.eu

Przemysław Gruba
Project Manager ds. Branży Logistycznej i Hotelarskiej
tel.: +48 81 466 25 11
e-mail: przemyslaw.gruba@lublin.eu

Diana Ciszewska
Project Manager ds. Branży Biotechnologicznej
tel.: +48 81 466 25 07
e-mail: diana.ciszewska@lublin.eu

Igor Niewiadomski
Project Manager ds. Branży Motoryzacyjnej
tel.: +48 81 466 25 06
e-mail: igor.niewiadomski@lublin.eu
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Pozostali wybrani
inwestorzy w Lublinie

Publikacja przygotowana
dla Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Miasta Lublin
przez DTZ Polska sp. z o.o.

DTZ to globalny lider w zakresie usług na rynku nieruchomości. Firma dostarcza
klientom biznesowym, najemcom powierzchni komercyjnych oraz inwestorom
kompleksowych usług z zakresu nieruchomości, w skład których wchodzą: pośrednictwo w wynajmie powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych,
zintegrowane usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwo
w zakresie rynków kapitałowych, doradztwo inwestycyjne, wyceny, doradztwo
inwestycyjno-budowlane.
Dodatkowo, dzięki najwyższej jakości usług z zakresu badań i doradztwa rynkowego, dostarczamy naszym klientom wiedzy na temat globalnych i lokalnych
rynków. Prognozujemy rozwój sytuacji i trendy na rynkach, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom wsparcie i najlepsze rozwiązania długoterminowe.
DTZ zatrudnia 28 000 osób, które pracują poprzez sieć 260 oddziałów zlokalizowanych na terenie 50 krajów.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.dtz.com.

