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Wskaźnik Pustostanów
Nasycenie powierzchnią handlową w centrach handlowych 
(m2/ 1,000 mieszkańców)

Nasycenie Pustostany

   

Podaż 
Pod koniec III kw. 2015 r. całkowita podaż nowoczesnej powierzchni 
handlowej w Polsce wynosiła 12,58 miliona m2 i składała się z 
następujących formatów: centra handlowe – 8,99 miliona m2 (72%), parki     
i wielkopowierzchniowe magazyny handlowe – 3,39 miliona m2 (27%)     
oraz centra wyprzedażowe – 0,20 miliona m2 (1%).  

Trzeci kwartał tego roku był relatywnie spokojny pod względem otwarć 
nowych obiektów handlowych; podaż powierzchni handlowej wzrosła o 
106,500 m2. W Łodzi otwarto centrum handlowe Sukcesja (46,300 m2), w 
Lublinie salon meblowy Agata Meble (15,000 m2) a w Cieszynie Castoramę 
(11,600 m2). Ukończono także prace przy przebudowach i rozbudowach 
trzech centrów handlowych, tj. Woli Park w Warszawie (+17,600 m²), Galerii 
Pomorskiej w Bydgoszczy (+10,000 m²) oraz outletu Factory Ursus w 
Warszawie (+6,000 m²). Umiarkowana podaż nowych obiektów w III kw.   
nie jest zaskakująca, biorąc pod uwagę fakt, że deweloperzy starają się 
otwierać nowe inwestycje jesienią, aby wykorzystać czas świątecznych 
zakupów. 

 

 

 

 

 

 

 

Sukcesja w Łodzi  

W głównych aglomeracjach Polski trwają prace budowlane przy nowych 
projektach. W aglomeracji katowickiej na przyszły kwartał zaplanowane są 
otwarcia dwóch obiektów handlowych, tj. Supersamu (23,000 m²)                
w Katowicach oraz Galerii Galena (31,400 m²). W przypadku tego drugiego 
projektu będzie to pierwsza nowoczesna galeria handlowa w Jaworznie, 
mieście liczącym prawie 93,000 mieszkańców. Znaczne zaawansowanie 
prac widoczne jest także przy kolejnych dwóch realizacjach planowanych do 
otwarcia w przyszłym roku tj. Galerii Metropolia (34,000 m²) w Trójmieście 
oraz Posnani (100,000 m2) w Poznaniu.                                                     

We Wrocławiu i Gdańsku zakończenie prac przy Wroclavii (64,000 m2) i 
Forum Gdańsk (62,000 m² GLA) planowane jest na rok 2017.   

Bliskie nadejście silnej nowej konkurencji motywuje zarządców starszych 
obiektów handlowych, aby przyspieszyć decyzje odnośnie ich przebudowy 
lub rozbudowy. Na przykład w Poznaniu, Centrum Franowo zostało 
zamknięte na czas przebudowy. Jego główny najemca Carrefour przeniesie 
się do centrum handlowego Posnania, obiekt zostanie zmniejszony do 
ok.7,000 m² i znajdzie się w nim supermarket Piotr i Paweł. W Gdańsku CH 
Morena także jest modernizowana i powiększana o dodatkowe 7,800 m²  
będące odpowiedzią na nadejście dwóch nowych konkurentów w okolicy. 
Także obiekty ETC w Swarzędzu i Gdańsku, które można uznać za 
pionierów okresu budowy pierwszych nowoczesnych obiektów handlowych 
poddane zostaną przebudowie w celu poprawy ich efektywności.  

W aglomeracji warszawskiej aktywność deweloperów skupiona jest głównie 
na obrzeżach Warszawy oraz w okolicznych miejscowościach, gdzie 
kontynuowane są prace przy następujących projektach: Ferio Wawer 
(12,500 m²), Galeria Wołomin (30,000 m²), Galeria Legionowo (10,500 m²) 
oraz MODO (16,000 m²).  We wrześniu 2015 r., GTC wmurowało kamień 
węgielny pod budowę pierwszego ze swoich dwóch flagowych projektów    
w Warszawie, tj. Galerii Północnej (64,000 m2). Rozpoczęcie drugiego 
projektu na południu Warszawy, tj. Galerii Wilanów (61,000 m2)  planowane 
jest na przyszły rok. 

W mniejszych miastach, na przyszły kwartał zaplanowano otwarcie kilku 
istotnych projektów, tj. Zielonych Arkad (50,000 m²) w Bydgoszczy,  Vivo! 
(32,700 m²) w Stalowej Woli, oraz centrum Nowy Rynek (24,000m²)            
w Jeleniej Górze. Całkowita podaż powierzchni handlowej będącej obecnie 
w fazie budowy w Polsce wynosi 708,000 m2.  

Wskaźnik pustostanów vs. nasycenie powierzchnią w centrach handlowych  
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Rynek handlowy w Polsce 
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Galeria Pomorska w Bydgoszczy  

Powierzchnie niewynajęte w obiektach zlokalizowanych w największych 
miastach Polski nadal pozostają na relatywnie niskim poziomie.                 
Na przykładzie Wrocławia i Poznania zauważalna jest natomiast dodatnia 
korelacja pomiędzy poziomem nasycenia powierzchnią handlową a 
wysokością wskaźnika powierzchni niewynajętych, który wynosi 
odpowiednio 3,7% i 4,6%. Poziom pustostanów w pozostałych dużych 
miastach zawiera się w przedziale pomiędzy 1,6% a 4,0%.  

Wraz z otwarciem kolejnych obiektów, nasycenie powierzchnią handlową 
stopniowo się zwiększa; na koniec III kw. 2015 r. wyniosło ono 233 m2/ 
1,000 mieszkańców. W okresie dwóch najbliższych lat tj. po zakończeniu 
obecnie realizowanych projektów wskaźnik ten wzrośnie do 252 m²/ 1,000 
mieszkańców. W naszej ocenie średni poziom nasycenia dla krajów Europy 
Zachodniej (262 m²/mieszkańców) Polska powinna osiągnąć przed 2020 r. 

 

Popyt 
Dynamika sprzedaży detalicznej w Polsce w tym roku szacowana jest na ok. 
+6.3% w ślad za pozytywnymi prognozami na kolejne lata.  

Aż pięć międzynarodowych sieci handlowych i gastronomicznych 
poinformowało o rozpoczęciu działalności w Polsce w ostatnim czasie. 
Turecka marka modowa Colin’s zadebiutowała otwierając pierwszy sklep    
w Bonarka City Center, natomiast marka Origins rozpoczęła od Galerii 
Mokotów. Trzy znane sieci gastronomiczne pojawiły się na rynku. Dwie       
z nich, tj. Fuddruckers i Dairy Queen wykorzystały do tego rozbudowę Woli 
Park, natomiast lokal Paul otworzył się na parterze biurowca Warsaw 
Financial Center. Ponadto, Dunkin’ Donuts (ciastka) postanowił 
reaktywować swoją działalność w Polsce.  

Zauważalny w Polsce jest także ogólny trend wzmacniania stref 
gastronomicznych w centrach handlowych. Przebudowa nieruchomości      
w tym celu jest po części związana z rosnącą siłą nabywczą społeczeństwa. 
Zwiększenie przestrzeni pod tego typu lokale może zachęcić nowe 
międzynarodowe sieci gastronomiczne do wejścia na polski rynek. 

Czynsze 
Z wyjątkiem Warszawy i Poznania, stawki czynszów na głównych rynkach 
handlowych pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu do 
ubiegłego kwartału. W Warszawie, natomiast czynsze “prime”, które dotyczą 
sklepów o powierzchni do 100 m2 z asortymentem odzieży lub dodatków 
zlokalizowanych w najlepszych galeriach handlowych odnotowały wzrost w 
okresie ostatnich miesięcy i wynoszą obecnie 120 €/ m2/ miesiąc.  
 
Czynsze “prime” w głównych aglomeracjach w III kw. 2015 
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Rynek Inwestycyjny  
Największą transakcją inwestycyjną zawartą w III kw. 2015 było nabycie 
przez Union Investment Centrum Riviera w Gdyni od Foncièrie Euris i Rallye 
za ok. 291– 300 mln euro.   

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Riviera w Gdyni 

Wolumen transakcji inwestycyjnych od początku 2015 r. osiągnął poziom 
661 miliona euro, przewyższając wynik z 2014 r. (570 mln euro). Obecnie 
kilka transakcji na rynku nieruchomości handlowych ma już podpisane 
przedwstępne umowy sprzedaży lub jest na bardzo zaawansowanym 
stopniu negocjacji. Ich zamknięcia planowane są do końca 2015 r.         
Jest, więc bardzo prawdopodobnie, że poziom 1.3 miliarda euro z 2013 r. 
zostanie przekroczony.       


