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Centra handlowe  

w Krakowie 
I poł. 2015 

 

W aglomeracji krakowskiej w I połowie br. nie otwarto 

żadnego nowego centrum handlowego. W mieście trwają 

prace przygotowawcze do budowy projektu Serenada  

(42 000 m² GLA), zlokalizowanego w dzielnicy Czyżyny,  

w sąsiedztwie CH Krokus, Multikina i parku wodnego. 

Kolejne inwestycje, w tym rozbudowy istniejących obiektów, 

znajdują się we wstępnej fazie planowania a ich ukończenia 

nie należy spodziewać się w ciągu najbliższych trzech lat.  

Największym centrum handlowym funkcjonującym  

w Krakowie jest Bonarka City Center (91 000 m² GLA) 

otwarta w 2009 roku. Całkowite zasoby powierzchni centrów 

handlowych w aglomeracji krakowskiej wynoszą 548 000 m
2
 

powierzchni najmu brutto (GLA) w 15 obiektach, co przekłada 

się na nasycenie rzędu 530 m
2
/1 000 mieszkańców. Jedno 

centrum handlowe obsługuje średnio 69 tyś. osób.  

Biorąc pod uwagę całkowitą siłę nabywczą mieszkańców 

aglomeracji szacuje się, że na m² powierzchni krakowskiego 

centrum handlowego przypada średnio ok. 57 300  PLN 

rocznie. Mieszkańcy Krakowa dysponują siłą nabywczą 

wyższą o 19% od średniej krajowej. 

 

W mieście dominują tradycyjne centra handlowe stanowiące 

aż 93% całości zasobów powierzchni. Ponad 75% całkowitej 

powierzchni w Krakowie przypada na duże centra handlowe 

(powyżej 30 000 m² GLA). Kraków posiada niewielkie zasoby 

parków handlowych (3%) w porównaniu do innych 

aglomeracji oraz jedno centrum wyprzedażowe (4%), 

zlokalizowane poza administracynymi granicami miasta,  

w Modlniczce.  

Centra handlowe wg typu 

 
Źródło: Colliers International, lipiec 2015 

Najstarszym krakowskim centrum handlowym otwartym  

w 1997 roku jest CH Krokus znajdujące się przy ul. Bora 

Komorowskiego. Przed rokiem 2000 w mieście powstały 

także Tesco przy ul. Wielickiej (dawny HIT), Carrefour przy 

ul. Witosa i popularny Park Handlowy Zakopianka 

zlokalizowany przy trasie wylotowej na południe.  

W 2005 roku otwarto w Krakowie centrum handlowo-

rozrywkowe Galeria Kazimierz (34 600 m² GLA) a już rok 

później, w sąsiedztwie dworca kolejowego Kraków Główny 

powstała Galeria Krakowska (57 700 m² GLA). Jako ostatnia, 

Ludność (aglomeracja) 1 mln

Siła nabywcza GfK (rocznie) (Kraków) 30 488 PLN per capita

Indeks siły nabywczej GfK (Kraków) 119% średniej krajowej

Zasoby 548 000 m2 GLA

Liczba centrów handlowych 15

Nasycenie 530 m2 / 1 000 mieszkańców

Powierzchnia w budowie -

Liczba centrów handlowych w budowie -

Współczynnik pustostanów 3,7%

Najwyższe czynsze (lokal 100 m2) 45-47 EUR/m2/miesiąc

PODSTAWOWE DANE
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w Krakowie otwarta została w 2013 roku Galeria Bronowice 

(60 000 m² GLA) zlokalizowana przy ul. Stawowej. 

Największą ofertę sklepów, punktów usługowych  

i gastronomicznych znaleźć można w Galerii Krakowskiej  

(ok. 300) oraz w centrum handlowym Bonarka City Center 

(ok. 240). W centrach handlowych w Krakowie działa łącznie 

blisko 1 600 sklepów. Największą grupę najemców stanowią 

sklepy z sektora mody (28%) oraz usług (14%). Dobrze 

reprezentowana jest także gastronomia, na którą przypada 9% 

całości oferty (licząc wg liczby lokali) oraz sektor obejmujący 

obuwie, odzież i art. skórzane (9%). 

Ostatnio anonsowane duże transakcje najmu w Krakowie to 

między innymi wynajmem 1 800 m² przez Carry oraz 700 m² 

przez Martes Sport w CH Serenada a także 1 700 m² wynajęte 

przez C&A, 1 000 m² przez Fitness Platinium oraz 1 000 m² 

przez Jysk w Galerii Bronowice. Swój pierwszy sklep  

w Polsce w Galerii Krakowskiej otworzył koncept Esprit 

Bodywear (65 m²). 

Współczynnik pustostanów w Krakowie wynosi 3,7%  

i znajduje się w trendzie stabilnym. Obserwujemy dopełniane 

się składu branżowego Galerii Bronowice oraz 

zainteresowanie najemców komercjalizowanym obecnie 

nowym projektem handlowych – CH Serenada. Skład 

najemców zmienia także Galeria Kazimierz. Popyt na 

powierzchnie w centrach handlowych pozostaje w Krakowie 

na dobrym poziomie, pustostany strukturalne notowane są 

jedynie w obiektach drugorzędnych o nietrafionej lokalizacji 

lub koncepcji komercyjnej. 

Najwyższe czynsze osiągane za powierzchnie w centrach 

handlowych w Krakowie plasują się na poziomie 45-47 

EUR/m²/miesiąc (lokal 100 m
2
 na potrzeby mody).  

Struktura najemców centrów handlowych  
(wg liczby lokali) 

 

Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 

 

 
Centra handlowe w aglomeracji krakowskiej (istniejące i w budowie) 
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Więcej o nas na:  

www.colliers.pl 

502 biura w 

67 krajach na 

6 kontynentach 
Stany Zjednoczone: 140 

Kanada: 31 

Ameryka Łacińska: 24 

Azja Pacyfik: 199 

EMEA: 108 

2,3 
mld $  
roczny przychód 

1,7 
mln m2 
zarządzanych powierzchni 

16 300 
pracowników 
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