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Rynek handlowy 
Zarys ogólny 

> Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni centrów 
handlowych w Polsce na koniec III kw. 2017 r. wyniosły 
około 11,3 mln m². W ubiegłych trzech miesiącach oddano 
do użytku ok. 135 tys. m² powierzchni. 

Ewolucja podaży w latach 2000 – III kwartał 2017 

Źródło: Colliers International 

> Na koniec III kwartału br. w budowie znajdowało się 
ok. 620 tys. m² powierzchni handlowych z przewidywaną 
datą otwarcia do końca 2019 r., z czego ok. 29% oddane 
zostanie do końca tego roku, 55% w 2018 r., a pozostałe 
16% w 2019 r. 

> Średni współczynnik powierzchni niewynajętej dla osiemnastu 
największych polskich miast wzrósł nieznacznie do poziomu 
ok. 4,1%. 

> W ubiegłym kwartale obserwowaliśmy dużą liczbę debiutów 
na rynku, w tym otwarcie sklepu z artykułami dla dzieci sieci 
Hamleys w nowym centrum handlowym w stolicy – Galerii 
Północnej. Nowe marki pojawiły się również w innych 
centrach handlowych w Warszawie. 

> W lipcu br. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt 
nowelizacji ustawy o CIT i PIT, mający na celu uszczelnienie 
polskiego systemu podatkowego. Planowany nowy podatek 

ma objąć m. in. centra handlowe, których wartość 
przekracza 10 mln PLN, a stawka ma wynieść 0,5% ich 
wartości w skali roku. Podatek ma być odliczany od 
wysokości zapłaconego CIT. Projekt nowelizacji został 
skierowany do uzgodnień i konsultacji. 

Podaż 

> W III kwartale br. oddano do użytku trzy nowe centra 
handlowe oraz kilka rozbudowanych części istniejących 
obiektów, co stanowiło odpowiednio 88,5% i 11,5% 
kwartalnej podaży. 

> Największym obiektem ukończonym w minionym okresie 
była Galeria Północna w Warszawie (64 tys. m²), 
a kolejnymi - IKEA Lublin I faza (33,5 tys. m²) i Vivo! Krosno 
(21,2 tys. m²). 

> Wśród rozbudów warto wymienić powiększenie 
o 7,5 tys. m2 parku handlowego IKEA Franowo w Poznaniu, 
3,8 tys. m² centrum wyprzedażowego Outlet Park Szczecin 
oraz 4,2 tys. m² Vivo! Stalowa Wola (sklep Agata). 

Popyt 

> W III kwartale br. w Polsce odnotowano debiuty kilkunastu 
sieci handlowych. Poza siecią Hamleys, w Galerii Północnej 
zadebiutowały rosyjskie marki z Melon Fashion Group 
(Love Republic i Zarina), a także nowe koncepty sportowej 
sieci 4F – 4Faces i KappAhl – newbie (art. dla niemowląt). 

> Wydarzeniem kwartału było otwarcie pierwszego pełno 
asortymentowego sklepu Victoria‘s Secret w warszawskiej 
Arkadii. W tym centrum warto również zwrócić uwagę na 
debiut rumuńskiej marki modowej Nissa. Swoją decyzję o 
wyjściu z Polski ogłosiła natomiast sieć Springfield. 

> Wśród anonsowanych w III kwartale umów najmu typu 
pre-lease były między innymi Piotr i Paweł oraz H&M 
w Galerii Libero w Katowicach, a także Martes Sport 
w centrum wyprzedażowym Silesia Outlet w Gliwicach. 

> Umowy w istniejących centrach handlowych zawarło 
trzech operatorów klubów fitness: Calypso w Placu Unii 
City Shopping w Warszawie, Just Gym w centrum  
Ogrody w Elblągu i City Fit w centrum Zielone Wzgórze 
w Białymstoku. Ponadto, w Poznaniu w Galerii Pestka 
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otworzył się park trampolin „Energi Super Park“, a w Galerii 
Malta szkoła akrobatyki „Z głową w chmurach“. 

> Zmiany najemców widoczne są także przy głównych 
ulicach handlowych – przy warszawskim Nowym Świecie 
zamknął się sklep sieci H&M, otworzyła natomiast pijalnia 
czekolady Karmello. 

Wybrane transakcje najmu anonsowane w III kwartale 2017 

Najemca Sektor Powierzchnia 
(m²) Lokalizacja 

Just Gym fitness 1 800 Kraków, ul. Siewna 

H&M moda 1 800 Galeria Libero, 
Katowice 

City Fit fitness 1 700 Zielone Wzgórze, 
Białystok 

Just Gym fitness 1 650 Ogrody, Elbląg 

Calypso fitness 1 400 Plac Unii City 
Shopping, Warszawa 

Piotr i Paweł supermarket 1 400 Galeria Libero, 
Katowice 

BRW meble 1 230 IKEA Lublin 

Jysk wszystko dla 
domu 1 000 Atut Ruczaj 

Martes Sport sport 680 Silesia Outlet, Gliwice 

Smyk dla dzieci 510 ETC Swarzędz 
Organic Farma 
Zdrowia delikatesy 480 Q22, Warszawa 

Deichmann obuwie 420 Dekada Żyrardów 

Źródło: Colliers International 

> Na rynku nadal obserwujemy zmiany w sektorze 
spożywczym. Powierzchnie po delikatesach Alma 
przejmowane są przez innych najemców, np. w Galerii 
Kazimierz tę sieć zastąpił Carrefour. Postępuje dalsza 
konsolidacja sklepów spożywczych – we wrześniu br. 
Eurocash przejął 188 supermarketów Mila. 

> Trwa ekspansja polskich sieci na rynkach zagranicznych. 
Wydarzeniem kwartału było otwarcie pierwszego sklepu 
Reserved w Londynie, przy Oxford Street. Sieć uruchomiła 
jednocześnie sprzedaż on-line na rynku brytyjskim.  

Pustostany 

> Średni współczynnik pustostanów w centrach handlowych 
w osiemnastu największych polskich miastach wyniósł 
4,1%. 

> Wśród głównych rynków handlowych najniższą wartością 
współczynnika powierzchni niewynajętej charakteryzuje się 
Warszawa (2,6%). Najwięcej dostępnej powierzchni 
znajduje się natomiast w Katowicach (5,9%).  

> Wśród miast dużych (150 tys. - 400 tys. mieszkańców) 
najwięcej wolnej powierzchni znajdziemy w Radomiu 
(10,9%), a najmniej w Bielsku-Białej (1,3%). 

Współczynnik pustostanów w centrach handlowych 

 
Źródło: Colliers International na podstawie PRRF 

Prognozy 

> Na koniec III kw. 2017 r. w budowie znajdowało się 
620 tys. m² powierzchni centrów handlowych, z czego 
ukończenie blisko 182 tys. m2 planowane jest w okresie 
październik-grudzień br. Pozwala to oszacować całkowitą 
podaż za rok 2017 na poziomie 350 tys. m². 

> Największym budowanym obecnie obiektem handlowym 
jest Galeria Młociny w Warszawie (75 tys. m²). Inne 
znaczące centra handlowe znajdujące się w budowie to: 
Wroclavia (64 tys. m²), Forum Gdańsk (62 tys. m²), 
Galeria Libero w Katowicach (45 tys. m²) i Serenada 
w Krakowie (42 tys. m²). 

> Kolejna fala debiutów sieci handlowych na polskim rynku, 
związana z otwarciem centrum handlowego Wroclavia, 
spodziewana jest w IV kwartale br. We Wrocławiu 
pojawią się między innymi hiszpańska sieć odzieżowa 
Sfera, ukraińska Goldi i nowy koncept gastronomiczny 
firmy AmRest – Blue Frog. 

Wybrane centra handlowe z planowaną datą otwarcia 
w latach 2017-2019 

Nazwa Status Powierzchnia 
(m²) 

Data 
otwarcia 

Galeria Młociny 
Warszawa w budowie 75 000 2019 

Park handlowy 
IKEA Zabrze planowany 65 000 2019 

Wroclavia  w budowie 64 000 2017 

Forum Gdańsk w budowie 62 000 2018 

Galeria Libero 
Katowice w budowie 45 000 2018 

Serenada Kraków w budowie 42 000 2017 

Źródło: Colliers International 
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www.retailmap.pl MAPA ULIC I CENTRÓW 
HANDLOWYCHNASZA WIEDZA

Rozważasz wejście na rynek handlowy, planujesz rozwój sieci lub chcesz ją 
zrestrukturyzować? Potrzebujesz danych o głównych ulicach lub centrach 
handlowych w Polsce? A może interesuje Cię konkretna lokalizacja? 

Wejdź na retailmap.pl i znajdź informacje, których potrzebujesz 
lub skontaktuj się z naszym ekspertem: +48 22 331 78 00. 

ZNAJDŹ SWÓJ 
NOWY LOKAL 
HANDLOWY
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Informacja zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane ze źródeł uważanych za rzetelne. Pomimo dołożenia należytych 
starań, nie gwarantujemy precyzyjności tych informacji. W związku z powyższym, zachęcamy czytelników do konsultacji informacji 
i treści zawartych w tym raporcie z ich profesjonalnymi doradcami.

554 biura w 
68 krajach na 
6 kontynentach
Stany Zjednoczone: 153 
Kanada: 34 
Ameryka Łacińska: 24 
Azja Pacyfik: 231 
EMEA: 112

2,3 mld €
roczny przychód 
w 2016

170 mln m2

powierzchni  
w zarządzaniu

15 000
pracowników

Colliers International
Colliers International Group Inc. (NASDAQ i TSX: CIGI) jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. 
Posiada biura w 68 krajach, w których zatrudnia 15 000 pracowników. Colliers International oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z 
rynkiem nieruchomości. Firma doradza najemcom, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom na całym świecie. Oferuje pośrednictwo w zakresie 
wynajmu i sprzedaży, globalne rozwiązania korporacyjne, obsługę transakcji inwestycyjnych i rynków kapitałowych, zarządzanie projektami, usługi w 
zakresie workplace solutions, zarządzanie nieruchomościami oraz majątkiem spółek, wycenę nieruchomości, a także badania rynku dostosowane do 
potrzeb klientów oraz doradztwo strategiczne. Colliers International znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 – liście czołowych firm 
działających w sektorze outsourcingu. Spółka została wyróżniona już po raz dziesiąty z rzędu, czyli więcej niż którakolwiek spośród firm 
doradzających na rynku nieruchomości. Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals.

www.colliers.com

Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w 
których łącznie zatrudnia ponad 250 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w 
konkursach: Eurobuild, CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Ostatnio otrzymane przez Colliers wyróżnienia to nagroda 
Outsourcing Star dla jednej z firm nieruchomościowych najprężniej działających w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane 
najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce.

www.colliers.pl

KONTAKT:

Dominika Jedrak
Director
Research and Consultancy Services
+48 666 819 242
dominika.jedrak@colliers.com

Colliers International 
Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
+48 22 331 78 00
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