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Rynek handlowy 
Zarys ogólny 

> W ciągu pierwszego półrocza 2017 r. w Polsce do użytku 
oddano jedynie ok. 30 tys. m² powierzchni centrów 
handlowych, z czego połowa to rozbudowy. Całkowite 
zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej wyniosły na 
koniec czerwca ok. 11,2 mln m². 

Ewolucja podaży w latach 2000 – 2017 (I połowa) 

 
Źródło: Colliers International 

> Na koniec II kwartału br. w budowie znajdowało się 
blisko 750 tys. m² powierzchni centrów handlowych, 
z czego ok. 47% trafi na rynek w okresie lipiec–grudzień 
2017. 

> Na rynku w dalszym ciągu obserwujemy rozbudowy 
i modernizacje istniejących obiektów, które stanowią 
ok. 12% powierzchni znajdującej się obecnie w budowie. 

> Centra handlowe budowane są przede wszystkim 
w największych aglomeracjach (71% powierzchni) 
oraz w miastach małych, poniżej 100 tys. mieszkańców 
(21% powierzchni). 

> W okresie kwiecień-czerwiec br., poza umowami typu 
pre-lease w budowanych obecnie obiektach, 

obserwowane były liczne transakcje w istniejących 
centrach handlowych, szczególnie w sektorach: 
spożywczym, wszystko dla domu, mody, a także sportu 
i rekreacji. 

> Średni współczynnik powierzchni niewynajętej dla 
osiemnastu największych polskich miast utrzymuje się na 
niskim poziomie ok.4,1%. 

Podaż 

> Największymi rynkami handlowymi w Polsce pozostają 
aglomeracja warszawska z 46 centrami o łącznej 
powierzchni 1,5 mln m² GLA oraz konurbacja katowicka 
(44 obiekty, 1,1 mln m² GLA). 

> Nasycenie powierzchnią centrów handlowych w Polsce 
na koniec czerwca 2017 roku wyniosło 293 m²/1 000 
mieszkańców. W grupie największych aglomeracji 
najwyższe nasycenie notowane jest w Poznaniu 
(832 m²/1 000) i Wrocławiu (826 m²/1 000), a wśród 
miast średniej wielkości w Lublinie (959 m²/1 000). 

> W I połowie br. oddane do użytku zostały nowe części 
rozbudowanych centrów handlowych Auchan Hetmańska 
w Białymstoku, Outlet Park Szczecin i Auchan Gdańsk.  

> W II kwartale otwarto również dwa niewielkie centra 
handlowe o profilu zakupów codziennych – we 
Wrocławiu (Tarasy Grabiszyńskie) i w Sulechowie 
(Quick Park). 

> Wiele obiektów handlowych jest rozbudowywanych 
i modernizowanych. Remontowane są pasaże, toalety, 
elewacje, przebudowywane strefy gastronomiczne, 
wprowadzane nowoczesne systemy nawigacji 
i identyfikacji wizualnej, strefy relaksu oraz udogodnienia 
dla rodzin z dziećmi i niepełnosprawnych. Zmieniają się 
m.in. warszawska Arkadia (Grand Kitchen), Forum 
Gliwice (atrium) i IKEA Port Łódź (tereny zewnętrzne).  

Popyt 
> W I połowie br. w Polsce zadebiutowało kilka nowych 

sieci, m.in. Trespass (pierwszy regularny sklep w Blue 
City w Warszawie), Freya (poznański Stary Browar), 
befree (Posnania) oraz Maxi-Cosi (Galeria Katowice).  
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> Wśród anonsowanych umów najmu warto wymienić: 
P&C (4 000 m²) w centrum handlowym Wroclavia, 
Van Graaf (3 250 m²) w Forum Gdańsk, Zara (3 500 m²) 
i Forever21 (1 000 m²) w krakowskiej Serenadzie, 
Intermarche (2 610 m2) w Galerii Młociny w Warszawie, 
TK Maxx (2 400 m²) w Atrium Biała w Białymstoku czy 
Jysk (1 100 m²) w Vivo! Krosno. 

> Kolejne lokale po sklepach Alma znajdują swoich 
najemców. Biedronka wynajęła 1 600 m² w Tarasach 
Zamkowych w Lublinie i 1 320 m² w Galerii Jurajskiej 
w Częstochowie, a Carrefour 1 480 m² w Focus Zielona 
Góra i 2 900 m² w krakowskiej Galerii Kazimierz. 

> Istniejące centra handlowe o ugruntowanej pozycji 
rynkowej również przyciągają nowych najemców, 
w I połowie roku swoje sklepy otworzyli m.in. Media 
Expert w CH Europa Centralna (2 500 m²), TK Maxx 
w Galerii Kaskada w Szczecinie (1 800 m²), H&M 
w Galerii Askana w Gorzowie Wlk. (1 590 m²) i Komfort 
w Galerii Echo w Kielcach (1 150 m²). 

> Polskie marki z sukcesem prowadzą ekspansje w krajach 
CEE – pierwszy sklep w Mińsku na Białorusi otworzył 
Reserved, a w Rydze na Łotwie Sizeer. 

> Sieci handlowe z Polski są nadal atrakcyjnym produktem 
inwestycyjnym. W I kwartale br. została zawarta umowa 
sprzedaży spółki Żabka Polska, pomiędzy Mid Europa 
Partners a CVC Capital Partners (ok. 4 500 sklepów 
spożywczych w Polsce). 

Wybrane transakcje anonsowane w I połowie 2017  

Najemca Branża Powierzchnia 
(m²) Lokalizacja 

P&C moda 4 000 Wroclavia 
TK Maxx moda 2 400 Atrium Biała 
Masters 

Bowling&Bilard kręgielnia 2 200 Tarasy 
Zamkowe 

CityFit fitness 2 050 AKS Chorzów 
TK Maxx moda 1 800 Kaskada 

CCC obuwie 1 420 Galeria Młociny 

New Yorker moda 1 220 Galeria 
Północna 

Martes Sport sport 1 100 Stary Browar 
Jysk wnętrza 1 100 Vivo! Krosno 

Forever21 moda 1 000 Serenada 

Źródło: Colliers International 

Pustostany 
> Zgodnie ze stanem na koniec czerwca 2017 r. średni 

współczynnik pustostanów w centrach handlowych 
w osiemnastu największych polskich miastach wyniósł 
4,1% i był o 0,6 p.p. wyższy niż w grudniu 2016 r. 

> Wśród głównych rynków handlowych najniższą 
wartością współczynnika powierzchni niewynajętej 

charakteryzuje się Warszawa (2,6%). Najwięcej 
dostępnej powierzchni znajduje się natomiast 
w Katowicach (5,9%).  

> Wśród miast dużych (150 tys.- 400 tys. mieszkańców) 
najwięcej wolnej powierzchni znajdziemy w Radomiu 
(10,9%), a najmniej w Bielsku-Białej (1,3%). 

Współczynnik pustostanów w centrach handlowych 

 
Źródło: Colliers International na podstawie PRRF 

Prognozy 
> Na koniec I połowy 2017 r. w budowie znajdowało się 

ponad 750 tys. m² powierzchni centrów handlowych. 
Podaż za rok 2017 szacowana jest na poziomie 
podobnym do roku ubiegłego (blisko 400 tys. m²).  

> Największe centra handlowe z planowanym oddaniem do 
użytku w 2017r. to: Galeria Młociny (73 tys. m²) i Galeria 
Północna (64 tys. m²) w Warszawie, Wroclavia 
(64 tys. m²), Forum Gdańsk (62 tys. m²) i Serenada 
w Krakowie (42 tys. m²). 

> W okresie styczeń-czerwiec br. rozpoczęły się budowy 
kolejnych obiektów, których data ukończenia 
przewidywana jest na rok 2018: Color Parku w Nowym 
Targu (27 tys. m²), Nowej Stacji w Pruszkowie 
(27 tys. m²), Galerii Stella w Cieszynie (11 tys. m²), Galerii 
Piastovej w Gnieźnie (9,5 tys m²) oraz rozbudowa 
CH Janki k. Warszawy - I faza (9,5 tys. m²). 

> Na drugą połowę roku zapowiedziano kilka kolejnych 
debiutów sieci handlowych na polskim rynku, m.in. 
w Warszawie w Galerii Północnej (Hamleys, Love 
Republic, Zarina, Newbie, 4Faces), Arkadii (Nissa, 
Victoria‘s Secret), a także w Złotych Tarasach i Galerii 
Mokotów. 

> W marcu br. Rada Ministrów dała pozytywną 
rekomendację dla dalszego procedowania, znajdującego 
się w Sejmie, obywatelskiego projektu ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedzielę.  
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NASZA WYSZUKIWARKA MAPA ULIC I CENTRÓW 
HANDLOWYCHNASZA WIEDZA

Rozważasz wejście na rynek handlowy, planujesz rozwój sieci lub chcesz  
ją zrestrukturyzować? Potrzebujesz danych o głównych ulicach lub centrach 
handlowych w Polsce? A może interesuje Cię konkretna lokalizacja? Odwiedź 
RetailMAP, żeby uzyskać informacje, których potrzebujesz, lub skontaktuj się  
z naszym ekspertem: +48 22 331 78 00.

www.retailmap.pl
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Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Colliers International.

Informacja zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane ze źródeł uważanych za rzetelne. Pomimo dołożenia należytych 
starań, nie gwarantujemy precyzyjności tych informacji. W związku z powyższym, zachęcamy czytelników do konsultacji informacji 
i treści zawartych w tym raporcie z ich profesjonalnymi doradcami.

554 biura w 
68 krajach na 
6 kontynentach
Stany Zjednoczone: 153 
Kanada: 34 
Ameryka Łacińska: 24 
Azja Pacyfik: 231 
EMEA: 112

2,3 mld €
roczny przychód 
w 2016

170 mln m2

powierzchni  
w zarządzaniu

15 000
pracowników

Colliers International
Colliers International Group Inc. (NASDAQ i TSX: CIGI) jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. 
Posiada biura w 68 krajach, w których zatrudnia 15 000 pracowników. Colliers International oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z 
rynkiem nieruchomości. Firma doradza najemcom, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom na całym świecie. Oferuje pośrednictwo w zakresie 
wynajmu i sprzedaży, globalne rozwiązania korporacyjne, obsługę transakcji inwestycyjnych i rynków kapitałowych, zarządzanie projektami, usługi w 
zakresie workplace solutions, zarządzanie nieruchomościami oraz majątkiem spółek, wycenę nieruchomości, a także badania rynku dostosowane do 
potrzeb klientów oraz doradztwo strategiczne. Colliers International znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 – liście czołowych firm 
działających w sektorze outsourcingu. Spółka została wyróżniona już po raz dziesiąty z rzędu, czyli więcej niż którakolwiek spośród firm 
doradzających na rynku nieruchomości. Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals.

www.colliers.com

Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w 
których łącznie zatrudnia ponad 250 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w 
konkursach: Eurobuild, CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Ostatnio otrzymane przez Colliers wyróżnienia to nagroda 
Outsourcing Star dla jednej z firm nieruchomościowych najprężniej działających w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane 
najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce.

www.colliers.pl

KONTAKT:

Dominika Jedrak
Director
Research and Consultancy Services
+48 666 819 242
dominika.jedrak@colliers.com

Colliers International 
Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
+48 22 331 78 00

https://www.facebook.com/collierspl
https://www.linkedin.com/company/colliers-international-poland
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http://www.colliers.pl
https://www.youtube.com/user/ColliersPL
https://plus.google.com/u/0/+ColliersInternationalPolandSpzooWarszawa
https://www.instagram.com/colliers_pl/
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