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Szczecin to najmniejszy rynek handlowy w grupie ośmiu 

aglomeracji – działa tu 11 centrów handlowych o łącznej 

powierzchni 275 000 m
2
 powierzchni najmu (GLA), co daje 

nasycenie na poziomie 495 m
2
 GLA/1 000 mieszkańców.  

W mieście dominują tradycyjne centra handlowe stanowiące 

89% całości zasobów powierzchni ale znajdziemy tu również 

parki handlowe (5%) i jedno centrum wyprzedażowe.  

Pierwsze nowoczesne obiekty handlowe powstały  

w Szczecinie w drugiej połowie lat 90-tych ale przełomowym 

momentem na rynku był rok 2003 kiedy oddano do użytku 

pierwsze śródmiejskie centrum handlowe – Galaxy (42 500 m
2
 

GLA). Kolejne śródmiejskie centrum handlowe, zbudowane  

w miejscu przedwojennego kompleksu klubowo-

rozrywkowego,  – Kaskada (43 000 m
2
 GLA) oddano do 

użytku w roku 2011. Pierwsze centrum wyprzedażowe  

w aglomeracji – Outlet Park Szczecin powstało w roku 2012. 

 

Centra handlowe wg wieku 
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Obiekty handlowe w Szczecinie swoją wielkością nie 

przekraczają 50 000 m
2
 GLA. Największa ilość centrów  

(39% zasobów) oferuje 60-100 lokali, punktów usługowych  

i gastronomicznych.  

Centra handlowe wg wielkości 

 
Źródło: Colliers International 

W centrach handlowych w Szczecinie działa 720 sklepów. 

Największą grupę najemców stanowią sklepy z sektora mody 

(26%) oraz usług (12%). Dobrze reprezentowane są także 

sektory restauracje i kawiarnie (11%), 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, Plus, Play). 

Ludność (aglomeracja) 556 740

Siła nabywcza (rocznie) 30 775 PLN per capita

Indeks siły nabywczej 125% średniej krajowej

Zasoby 275 000 m2 GLA

Liczba centrów handlowych 11

Nasycenie 495 m2 GLA/1 000

Powierzchnia w budowie -

Liczba centrów handlowych w budowie -

Współczynnik pustostanów 2%

Najwyższe czynsze (lokal 100 m2) 37-39 EUR/m2/miesiąc

PODSTAWOWE DANE
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Współczynnik pustostanów we Szczecinie plasuje się na 

niskim i stabilnym poziomie 2%. Z uwagi na fakt, iż obecnie 

w mieście nie jest realizowany żaden nowy projekt handlowy 

przewidujemy dalszy spadek pustostanów.   

Czynsze za powierzchnie w szczecińskich centrach 

handlowych wynoszą 37-39 EUR/m
2
/miesiąc (lokal 100 m

2
 na 

potrzeby najemców z branży mody). Ostatnie otwarcia  

i anonsowane transakcje w mieście to między innymi: Sinsay, 

Tamaris, Tommy Hilfiger (pierwszy w mieście) w centrum 

handlowym Galaxy, Carry w Kaskadzie i Jula w Marcredo 

Center. Prowadzone są także rozmowy z potencjalnymi 

najemcami dla projektów rozbudowy istniejących obiektów. 

 
 

Struktura najemców (wg liczby lokali) 
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Lp. Projekt Adres

1 Ster Ster Ku Słońcu 67

2 Galaxy Wyzwolenia 18/20

3 Galeria Kaskada Niepodległości 36

4 Turzyn Bohaterów Warszawy 42

5 Molo Mieszka I 73

6 Tesco Milczańska 31f

7 Auchan Ustowo 45

8 Galeria Gryf Wiosenna 32

9 Real Struga 36

10 Outlet Park Szczecin Struga 42

11 Marcredo Center Struga 31
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Colliers International jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku 

nieruchomości komercyjnych. Posiada sieć 485 biur w 63 krajach, zatrudniającą ponad  

15 800 pracowników. Jako część spółki giełdowej FirstService Corporation Colliers oferuje 

pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Colliers doradza 

najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom. Zajmuje się 

pośrednictwem w zakresie wynajmu, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami, a także 

nadzorem budowlanym, wyceną oraz badaniami rynku. Według najnowszego rankingu 

sporządzonego przez Lipsey Company Colliers International jest drugą na świecie 

najbardziej rozpoznawalną firmą działającą w obszarze nieruchomości komercyjnych.  

 

Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, 

Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku i Katowicach, w których łącznie zatrudnia ponad 

200 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami, 

przyznanymi m.in. przez: Eurobuild, CiJ, CEEQA, International Property Awards. Więcej  

o nas na www.colliers.pl 

 

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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