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Pierwszym centrum handlowym, które powstało  

w Częstochowie było M1 o powierzchni najmu brutto (GLA)  

ok. 28 800 m², oddane do użytku w 1997 r. Dwa lata później 

powstał hipermarket HIT (od 2002 r. Tesco). Najmłodszym 

centrum handlowym w mieście jest Galeria Jurajska otwarta  

w 2009 r.  

Obecnie zasoby powierzchni centrów handlowych  

w Częstochowie wynoszą 136 700 m² GLA (4 obiekty),  

a wskaźnik nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową 

kształtuje się na poziomie 590 m²/1 000 mieszkańców.  

Na rynku przez ostatnie 5 lat nie zbudowano żadnego nowego 

centrum handlowego, a realizacja planowanych projektów 

opóźnia się lub zostaje zawieszona.  

Rynek Częstochowy zdominowany jest przez tradycyjne 

centra handlowe, w mieście brak jest parków handlowych,  

a najbliższe centra wyprzedażowe znajdują się w Sosnowcu  

i Krakowie. 

 

Centra handlowe wg wieku 

Źródło: Colliers International 

Galeria Jurajska o powierzchni ok. 48 000 m² GLA i 200 

sklepach jest największym i najatrakcyjniejszym centrum 

handlowym w Częstochowie. Działają w niej m.in.: delikatesy 

Alma, kino Cinema City, RTV Euro AGD oraz sieci 

odzieżowe H&M, C&A, TK Maxx, marki z grupy LPP  

i Inditex, a także sieci New Yorker i Intersport. Drugim pod 

względem wielkości centrum handlowym Częstochowy jest 

podmiejski kompleks Auchan o powierzchni ok. 38 000 m² 

GLA, gdzie poza hipermarketem operują sklep DIY Leroy 

Merlin, Go Sport, H&M i Reserved. 

Centra handlowe wg wielkości 
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W centrach handlowych w Częstochowie działa ok. 300 

sklepów. Największą grupę stanowią najemcy z sektora moda 

(34%) oraz usługi (14%). Do najczęściej występujących marek 

(wyłączając operatorów GSM) należą: Reserved (moda)  

i CCC (obuwie). Współczynnik pustostanów na koniec roku 

2014 wyniósł 4,6% i znajduje się w lekkim trendzie 

wzrostowym ze względu na średni poziom popytu  

na powierzchnie handlowe w mieście. 

Struktura najemców (wg liczby lokali) 

 

 

 

Czynsze za powierzchnie w centrach handlowych  

w Częstochowie plasują się na średnim poziomie i znajdują się 

w trendzie stabilnym. Najwyższe czynsze za lokal 100-150 m
2
 

GLA na potrzeby mody to poziom 29 - 31 EUR/m²/miesiąc.  

W ostatnich miesiącach umowy najmu w częstochowskich 

centrach handlowych podpisały takie sieci, jak m.in.: Jysk 

(1 000 m²), Monnari (174 m
2
), Kubenz (99 m

2
) oraz Toy 

Planet (75 m
2
) w Galerii Jurajskiej, a także Kari (270 m²)  

w Auchan. 
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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 
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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 

1,63 
mld € - przychód w 2013 roku 

139 
mln m2 
zarządzanych powierzchni 

15 800 
pracowników
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