
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Podaż 
W II kw. 2014 r. zaobserwowaliśmy dużą aktywność na rynku 

nieruchomości handlowych. Podobnie jak w poprzednim kwartale, 

otworzyły się trzy nowe centra handlowe a jedno zostało 

rozbudowane. Chociaż powierzchni w centrach handlowych przybyło 

mniej niż w pierwszych trzech miesiącach roku (prawie 64 000 m2 vs 

140 500 m2), dodatkowa podaż powstała w dwóch parkach 

handlowych i dwóch wolnostojących magazynach handlowych (DIY i 

hipermarket) uzupełniają podaż łącznie o prawie 24 000 m2.  

Trzy centra handlowe otwarte w II kw. 2014 r. to: Galeria 

Bursztynowa w Ostrołęce, marcredo Center w Kutnie oraz Pogodne 

Centrum w Oleśnicy. Wszystkie trzy obiekty są ważne dla swoich 

obszarów pozyskiwania klientów będąc pierwszymi nowoczesnymi 

obiektami handlowymi w tych miastach. Dodatkowo Gemini Park w 

Bielsku-Białej zostało rozbudowane o 13 000 m2. Obecnie obiekt ten 

jest drugim największym (43 000 m2) w regionie po Galerii Sfera.  

Tym samym, wielkość rynku nowoczesnych centrów handlowych w 

Polsce wzrosła do poziomu 8,7 mln m2 powierzchni najmu, a 

wskaźnik nasycenia powierzchnią najmu centrów handlowych 

osiągnął 226 m2 / 1 000 mieszkańców, tj. powyżej średniej 

europejskiej 191 m2 / 1 000 mieszkańców, ale poniżej średniej dla 

krajów zachodnioeuropejskich – 255 m2 / 1 000 mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inne nowopowstałe obiekty to dwa parki handlowe Karuzela Park w 

Lublińcu i Turku, jeden wolnostojący sklep budowlany Bricoman 

(8 100 m2) w Jaworznie oraz hipermarket E.Leclerc (5 000 m2) w 

Szczecinie. 

Każde z tych miast (z wyjątkiem Szczecina), w których powstały 

nowe obiekty handlowe w ostatnim kwartale liczy mniej niż 100 000 

mieszkańców. W naszej opinii, świadczy to o atrakcyjności małych 

miast dla deweloperów i najemców. Potwierdza to realizowana 

obecnie podaż centrów handlowych: 37%  powstającej powierzchni 

przyczyni się do wzrostu podaży w miastach poniżej 200 000 

mieszkańców. Niemniej jednak, największe rynki pozostają bardzo 

aktywne – 44%  przyszłej podaży powstaje właśnie w głównych 

aglomeracjach kraju. Z kolei pozostała część uzupełni zasoby miast 

w przedziale 200 000 a 400 000 mieszkańców.  

Łącznie w 2014 r. rynek centrów handlowych wzbogaci się o ok. 

455 000 m2, co będzie poziomem podobnym do zarejestrowanego w 

2013 r. (466 000 m2) oraz prognozowanego na rok 2015           

(498 000 m2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Rynek handlowy w Polsce 
II kw. 2014  
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Galeria Bursztynowa 

Ostrołęka

Narev Inwestycje

27 000 m2

Maj 2014

Tesco Extra, Obi, RTV 

Euro AGD, H&M, 

Reserved, House, Cropp, 

Sinsay, Mohito, Martes

Sport, CCC, Rossmann

marcredo Center

Kutno

elbfonds Development

16 000 m2

Maj 2014

Marcpol, Jysk, Media 

Expert, H&M, Reserved, 

Diverse, Sinsay, Cropp, 

House, Mohito, Martes

Sport, CCC, Rossmann

Pogodne Centrum

Oleśnica

Rank Progress

7 700 m2

Maj 2014

Czerwona Torebka, Media 

Expert, Reserved, Sinsay, 

Cropp, CCC, Martes Sport, 

Jysk

Karuzela Park

Lubliniec

Boza Inwestycje

5 400 m2

Czerwiec 2014

Biedronka, Martes Sport, 

Centrum Chińskie, Jysk, 

RTV Euro AGD, KiK, CCC

Karuzela Park 

Turek

Boza Inwestycje

5 400 m2

Kwiecień 2014

Polomarket, Jysk, Media 

Expert, Martes Sport, 

Pepco, KiK, CCC, 

Deichmann, Empik, 

Rossmann

Centrum:   

Miasto:

Właściciel:

GLA:

Otwarcie:

Główni 

najemcy:



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, 

INC. 2014. All rights reserved. No part of this 

publication may be reproduced or transmitted 

in any form or by any means without prior 

written consent of Jones Lang LaSalle. It is 

based on material that we believe to be 

reliable. Whilst every effort has been made to 

ensure its accuracy, we cannot offer any 

warranty that it contains no factual errors.  

We would like to be told of any such errors in 

order to correct them. 

JLL 

Agnieszka Tarajko – Bąk 

Senior Research Analyst  

Research & Consultancy 

ul. Królewska 16 

00-103 Warszawa  

Tel. +48 22 318 0068 

Fax +48 22 318 0099  

agnieszka.tarajko-bak@eu.jll.com 

 

www.jll.pl 

JLL 

Jan Jakub Zombirt 

Senior Research Analyst  

Research & Consultancy 

ul. Królewska 16 

00-103 Warszawa  

Tel. +48 22 318 0105 

Fax +48 22 318 0099  

jan.zombirt@eu.jll.com  

 

www.jll.pl 

Obecnie, w budowie jest 794 000 m2 nowoczesnej powierzchni 

handlowej, przy czym centra handlowe odpowiadają za 720 000 m2 

tego wolumenu.  

Istniejąca i realizowana podaż w podziale na formaty 

 

Źródło: JLL, II kw . 2014 r. 

W sumie w budowie znajduje się obecnie 31 centrów handlowych. 

Największe projekty to: Centrum Posnania w Poznaniu (100 000 m2, 

poprzednia nazwa centrum to Łacina), Zielone Arkady w 

Bydgoszczy (50 000 m2), Sukcesja w Łodzi (45 000 m2), Galeria 

Warmińska w Olsztynie (41 500 m2), Tarasy Zamkowe w Lublinie 

(38 000 m2), Galeria Metropolia w Gdańsku (34 000 m2) oraz Galeria 

Galena w Jaworznie (31 000 m2). Dodatkowo siedem galerii 

powiększa swoją ofertę poprzez rozbudowę. Dwa z nich (Magnolia 

Park i Park Handlowy Bielany) znajdują się we Wrocławiu. Po 

zrealizowaniu tych projektów podaż w tym mieście wzrośnie o 57 

000 m2 powierzchni najmu. 

Ponadto, do końca 2014 r. powstanie 50 000 m2 nowej powierzchni 

w ramach 8 parków handlowych, z czego 73%  w miastach poniżej 

100 000 mieszkańców. W Lublinie buduje się centrum 

wyprzedażowe (12 100 m2) – pierwsze poza głównymi rynkami 

kraju. Natomiast istniejące centrum wyprzedażowe w Warszawie – 

Factory Ursus – jest w trakcie rozbudowy o 6 000 m2. 

Popyt 
Polska gospodarka od dłuższego czasu pozostaje w dobrej kondycji. 

Spada stopa bezrobocia (12,5%  w maju 2014 r.), a ostatnie 

prognozy PKB są nawet bardziej optymistyczne niż w poprzednim 

kwartale: 3,2%  w 2014 r. i 3,6%  w 2015 r. (wg Consensus Forecast). 

Nie dziwi więc fakt, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla nowych 

sieci handlowych. W ostatnim czasie pojawiło się kilka marek 

odzieżowych, m.in. hiszpańska sieć Inside, Olimp Live & Fight ze 

Stanów Zjednoczonych oraz włoska marka Gattinoni Roma, która 

swój pierwszy sklep w Polsce uruchomiła w Ptak Outlet pod Łodzią. 

Ponadto, dwie nowe sieci fitness pojawiły się na naszym rynku, 

mianowicie brytyjska CityFit oraz Fitness24Seven ze Szwecji.  

Sieci obecne już na naszym rynku również intensywnie szukają 

możliwości ekspansji. Niemniej najemcy pozostają ostrożni w 

formułowaniu strategii rozwoju a swoją uwagę skupiają głównie na 

wiodących obiektach już działających, centrach planowanych, 

których termin realizacji nie jest zbyt odległy, a także obiektach 

będących w fazie rozbudowy . Niektóre sieci powiększają sklepy, np. 

Carry, Zara, Reserved, a także CCC i Rossmann. Inne rozbudowują 

swoje portfolio wprowadzając nowe marki. Po sukcesie marki 

Sinsay, grupa LPP szykuje debiut dwóch kolejnych konceptów 

(branże odzieżowa i wyposażenia wnętrz). Z kolei modowa marka 

Kiabi z grupy Auchan niebawem otworzy swoje pierwsze sklepy w 

Warszawie.  

Najwyższy poziom stawek czynszowych za powierzchnie typu 

„prime”, tj. za najlepsze lokale o pow. ok. 100 m2 w kategorii moda i 

akcesoria w wiodących centrach handlowych, odnotowuje się w 

Warszawie. Z uwagi na przeprowadzane w ostatnim okresie 

rekomercjalizacje, stawki te w stolicy kraju wzrosły o ok. 5%  do 

poziomu 105 € / m2 / m-c. Spodziewamy się, że w najbliższym 

czasie na pozostałych rynkach czynsze pozostaną stabilne. 

Czynsze „prime” vs. wskaźnik pustostanów1  

 
Źródło: JLL, II kw . 2014 r., RRF Q4 2013 r, 

Rynek inwestycyjny 
Wartość transakcji inwestycyjnych, których przedmiotem były 

nieruchomości handlowe, szacuje się na 368 mln euro w I półroczu 

2014 r. z czego 73 mln przypadły na II kw. Największą transakcją w 

segmencie handlowym w I półroczu była sprzedaż Poznań City 

Center przez TriGranit, Europa Capital oraz PKP na rzecz funduszy 

Resolution i ECE (I kw.). W II kw. warto wspomnieć o sprzedaży 

Galerii Mazovia w Płocku przez Lewandpol na rzecz CBRE Global 

Investors. W obydwu przypadkach wartość transakcji nie została 

ujawniona.  

                                                                 
1 Wskaźniki pustostanów wg stanu na koniec 2013 r. 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

0

20

40

60

80

100

120
W

ar
sz

aw
a

W
ro

cł
aw

Łó
dź

A
gl

. K
at

ow
ic

ka

P
oz

na
ń

K
ra

kó
w

S
zc

ze
ci

n

Tr
ój

m
ia

st
o

€/ m2/ m-c

Czynsz "prime" Wskaźnik pustostanów %

mailto:jan.zombirt@eu.jll.com

