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Zasoby powierzchni centrów handlowych w aglomeracji 

krakowskiej wynoszą 550 000 m
2
 powierzchni najmu brutto 

(GLA) w 15 obiektach, co przekłada się na nasycenie rzędu 

536 m
2
/1 000 mieszkańców. W Krakowie znajduje się jedno  

z pierwszych centrów handlowych zbudowanych  

w sąsiedztwie zintegrowanego węzła komunikacyjnego – 

Galeria Krakowska (57 700 m
2
 GLA).  

Centra handlowe wg wieku 
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Historycznie największa ilość powierzchni handlowej  

w aglomeracji krakowskiej powstała w latach 2005-2009,  

z tego okresu pochodzi też większość pełnowymiarowych 

centrów handlowo-rozrywkowych (Galeria Krakowska, 

Galeria Kazimierz, Bonarka City Center), ale rynek krakowski 

rozwijał się już od połowy lat 90-tych gdy powstawały centra 

handlowe o profilu „hipermarket z galerią sklepów”. W roku 

2011 oddano do użytku pierwsze centrum wyprzedażowe  

w regionie – Factory w Modlniczce k. Krakowa. 

Najmłodszym centrum handlowym w mieście jest otwarta 

jesienią 2013 roku Galeria Bronowice (60 000 m
2
 GLA).  

Dominującym formatem wśród nowoczesnych obiektów 

handlowych w Krakowie są tradycyjne centra handlowe 

stanowiące aż  93% zasobów. Najwięcej jest obiektów dużych  

i bardzo dużych, które stanowią łącznie aż 75% zasobów 

powierzchni. Trzy największe obiekty oferują ponad 150 

sklepów każdy. 

Centra handlowe wg wielkości 
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W centrach handlowych w Krakowie działa blisko 1 560 

sklepów. Największą grupę najemców stanowią sklepy  

z sektora mody (29%) oraz usług (14%). Dobrze 

reprezentowane są także sektory buty, odzież i art. skórzane 

(10%) oraz zdrowie i uroda (7%). Największą ilość sklepów  

w centrach handlowych posiada sieć salonów prasowych 

Inmedio oraz GSM (Orange, Play i T-Mobile).  

Ludność (aglomeracja) 1 025 040

Siła nabywcza (rocznie) 29 969 PLN per capita

Indeks siły nabywczej 122% średniej krajowej

Zasoby 550 000 m2 GLA

Liczba centrów handlowych 15

Nasycenie 536 m2 / 1 000 mieszkańców

Powierzchnia w budowie -

Liczba centrów handlowych w budowie -

Współczynnik pustostanów 4,9%

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

PODSTAWOWE DANE
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Wśród najemców centrów handlowych w Krakowie często 

spotkamy także takie sieci jak Reserved, Promod, Orsay,  

Lee, Wrangler i House (moda), CCC i Deichmann (obuwie) 

oraz Rossmann, Yves Rocher, Vision Express (zdrowie  

i uroda). 

Współczynnik pustostanów w Krakowie wynosi 4,9%  

i znajduje się w trendzie wzrostowym z uwagi na wejście  

na rynek w końcu ubiegłego roku nie w pełni 

skomercjalizowanego obiektu. W chwili obecnej w mieście 

nie buduje się żaden znaczący obiekt handlowy. Z uwagi na 

fakt iż rozpoczęła się komercjalizacja centrum handlowego 

Serenada, planowanego do realizacji w latach 2014-2015 

oczekujemy, że współczynnik pustostanów pozostanie na 

poziomie ok. 5%.  

Czynsze za powierzchnie w centrach handlowych w Krakowie 

plasują się na poziomie 45-47 EUR/mkw/miesiąc (lokal  

100 m
2
 na potrzeby mody).  

Ostatnio anonsowane transakcje to między innymi wynajmem 

260 m
2
 na potrzeby sklepu odzieżowego Tom&Paul’s i 150 m

2
 

dla Quiosque w Galerii Bronowice. Prowadzone są także 

intensywne negocjacje z najemcami w procesie 

komercjalizacji projektu Serenada. 

Struktura najemców (wg liczby lokali) 
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Lp. Projekt Adres

1 Futura Park / Factory Modlniczka, Rożańskiego 32

2 Galeria Bronowice Stawowa 61

3 Krokus Bora-Komorowskiego 37

4 Carrefour Czyżyny Medweckiego 2

5 M1 Al. Pokoju 67

6 Kraków Plaza Al. Pokoju 44

7 Galeria Krakowska Pawia 5

8 Galeria Kazimierz Podgórska 34

9 Tesco Kapelanka 56

10 Bonarka City Center Kamieńskiego 11

11 Solvay Park Zakopianska 105

12 Zakopianka Zakopiańska 62

13 Carrefour Witosa 7

14 Tesco Wielicka 259
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485 biur w 

63 krajach na 

6 kontynentach 
Stany Zjednoczone: 146 

Kanada: 44 

Ameryka Łacińska: 25 

Azja Pacyfik: 186 

EMEA: 84 

$2,1 
mld przychodu 

136 
mln m2 
zarządzanych powierzchni 

15 800 
pracowników
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