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Rynek handlowy 

Zarys ogólny 

Ewolucja podaży w latach 2005 – 2015 (I kw.) 
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> W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 r. w Polsce 

do użytku oddano centra handlowe o łącznej powierzchni 

ok. 115,3 tys. m
2
. Całkowite zasoby nowoczesnej 

powierzchni handlowej wyniosły na koniec marca  

ok. 10,5 mln m
2
. 

> Na koniec I kwartału br. w budowie znajdowało się 

ok. 677 tys. m
2
 powierzchni centrów handlowych 

z planowaną datą otwarcia w okresie II kw. 2015 - 

IV kw. 2016. 

> Współczynnik powierzchni niewynajętej dla piętnastu 

największych polskich miast utrzymuje się na niskim 

poziomie ok. 2,7%. 

> Obserwujemy rosnącą popularność tzw. „omnichannel 

commerce”, czyli wielokanałowości sprzedaży będącej 

odpowiedzią na rozwój technologii i kanałów 

komunikacji. 

Podaż 

> Blisko połowa (45%) podaży dostarczonej na rynek 

w I kw. 2015 r. zlokalizowana była w dużych miastach 

(o populacji 200 tys.-400 tys. mieszkańców).  

> W pierwszych trzech miesiącach roku ukończony został 

jeden duży projekt handlowy – Tarasy Zamkowe  

w Lublinie (38 tys. m
2
). Wśród mniejszych nowo 

powstałych obiektów wskazać można m.in. Galerię Sanok 

(7 tys. m
2
) czy park handlowy Era Park Wieluń  

(6 tys. m
2
). 

> Znaczącą rolę w nowej podaży odegrały rozbudowy 

istniejących obiektów, których udział wyniósł 51%.  

Wśród najważniejszych z nich wskazać można 

zakończenie w marcu br. kolejnej fazy rozbudowy 

projektu Magnolia Park we Wrocławiu oraz toruńskiego 

Atrium Copernicus. Także w tym miesiącu, w nowej 

odsłonie otwarto powiększone CH Ogrody w Elblągu. 

Wybrane obiekty handlowe ukończone 
w I kw. 2015 r. 

MIASTO PROJEKT DEWELOPER
POW. 

NAJMU (m²)

Lublin Tarasy Zamkowe Immofinanz 38 000

Elbląg CH Ogrody (rozbudowa) CBRE Global Investors 22 500

Toruń Atrium Copernicus (rozbudowa)
Atrium Poland Real Estate 

Management
15 000

Wrocław Magnolia Park (rozbudowa) Blackstone 15 000

Sanok Galeria Sanok Galeria Sanok Sp. z o.o. 7 000

Wieluń Era Park Wieluń Ikoma 6 000

Głowno Galeria Głowno Locrum 6 000
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Popyt 

> W I kwartale br. w Polsce zadebiutowało kilka 

zagranicznych sieci, m.in. w Galerii Krakowskiej otwarty 

został pierwszy salon z bielizną Esprit Bodywear,  

a w poznańskiej Galerii Dębiec uruchomiono pierwszy  

w Polsce klub szwedzkiej sieci Fitness24Seven. 

> Wkrótce we wrocławskim centrum handlowym Magnolia 

Park zostanie otwarty pierwszy w Polsce sklep 

hiszpańskiej sieci Décimas, oferującej obuwie i odzież 

sportową. 

> Wśród innych ciekawych wydarzeń minionego kwartału 

wskazać można m.in. ponowne otwarcie w połowie marca 

w warszawskim centrum Dom Mody Klif salonu Guess, 

który jest piątym sklepem w nowej aranżacji wizualnej  

w Europie. W warszawskim centrum handlowym Wola 

Park powstał z kolei, w wyniku powiększenia 

dotychczasowej powierzchni, największy sklep sieci 

Reserved w Polsce. W katowickim Silesia City Center 

otwarto natomiast pierwszy salon tej sieci dedykowany 

wyłącznie jednej linii ubrań – Young Fashion Lab (YFL). 

Wybrane transakcje najmu anonsowane 
w I kw. 2015 r. 

NAJEMCA
POWIERZCHNIA 

(m²)
LOKALIZACJA

Reserved 2 230 Wola Park, Warszawa

CityFit 2 200 Zielony Targówek, Warszawa

Michael Kors 300 Fashion House Outlet Piaseczno

Pako Lorente Outlet Store 190 Galeria Sandecja, Nowy Sącz

Kiko Milano 120 Pasaż Grunwaldzki, Wrocław

Jacadi 98 Dom Mody Klif, Warszawa

Esprit Bodywear 65 Galeria Krakowska, Kraków
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> Coraz więcej sieci handlowych decyduje się na sprzedaż 

swoich produktów po niższych cenach w sklepach 

outletowych. Trend ten dotyczy także marek 

luksusowych. 26 marca w Fashion House Outlet Centre 

Piaseczno otwarto pierwszy tego typu sklep marki 

Michael Kors. Dwa dni później w Galerii Sandecja  

w Nowym Sączu uruchomiono pierwszy w kraju punkt 

sieci Pako Lorente w koncepcie outlet. 

> Na początku 2015 r. ogłoszono sprzedaż 100% udziałów 

Kakadu sp. z o.o., która prowadzi w Polsce 41 sklepów 

zoologicznych Kakadu oraz  sklep internetowy 

Telekarma. Nowym właścicielem została spółka Super 

Zoo s.r.o. należąca do Placek Holding SE, która planuje 

dalszy rozwój i ekspansję sieci. 

> Sieci handlowe integrując kanały sprzedaży starają się 

dotrzeć do klientów coraz bardziej efektywnie. 

Przykładem może być internetowa drogeria Rossmann, 

która 11 lutego br. rozpoczęła działalność na pełną skalę 

umożliwiając zakupy w wirtualnym sklepie mieszkańcom 

całego kraju. Natomiast 26 marca debiut w Polsce miał 

internetowy sklep znanej szwedzkiej marki H&M. 

Dostępne powierzchnie 

> Średni współczynnik pustostanów w ośmiu największych 

aglomeracjach wyniósł zgodnie ze stanem na koniec 

grudnia 2014 r. 2,5%, natomiast w dużych miastach  

(200 tys.-400 tys. mieszkańców) 3,5%. 

> Wśród głównych rynków handlowych najniższą wartością 

współczynnika powierzchni niewynajętej charakteryzują 

się Warszawa (1,6%) oraz Trójmiasto (1,8%). Najwięcej 

dostępnej powierzchni znajduje się natomiast  

w Konurbacji Katowickiej (3,5%).  

> Wśród miast dużych (200 tys.-400 tys. mieszkańców) 

najwięcej wolnej powierzchni znajdziemy w Bydgoszczy 

(5,3%), a najmniej w Lublinie (1,9%). 

Prognozy 

> Na koniec I kw. 2015 r. w budowie znajdowało się blisko 

677 tys. m
2
 nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego 

ukończenie większości (74%) planowane jest do końca br. 

> Wśród największych nowo powstających obiektów należy 

wymienić poznańskie centrum handlowe Posnania  

(100 tys. m
2
), Zielone Arkady w Bydgoszczy (51 tys. m

2
) 

oraz łódzką Sukcesję (46,3 tys. m
2
).  

> Obserwujemy zdecydowany powrót do gry największych 

aglomeracji, gdzie znajduje się ponad połowa powierzchni 

będącej obecnie w budowie. Jednak zainteresowanie 

deweloperów najmniejszymi rynkami nie słabnie  

– w miastach o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców

znajduje się 30% podaży w budowie. 

> Obserwujemy rosnące zainteresowanie inwestorów 

obiektami zlokalizowanymi przy głównych ulicach 

handlowych miast . Na początku roku w Warszawie 

ruszyły prace rozbiórkowe budynku domu handlowego 

Sezam. W jego miejsce ma powstać budynek biurowy  

z parterem o funkcji usługowej. Ponadto, również  

w Warszawie, całkowicie z najemców opróżniony został 

parter inwestycji Ethos (dawny Holland Park).  

Po remoncie obiekt zlokalizowany przy Placu Trzech 

Krzyży ma skupiać sklepy luksusowych marek. Także  

w Poznaniu trwają ostatnie prace związane z inwestycją 

Półwiejska_2 – w styczniu McDonald’s oraz LPP przejęły 

swoje lokale celem przeprowadzenia prac aranżacyjnych.




