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Rynek handlowy 
Zarys ogólny 

> W III kwartale 2014 roku w Polsce do użytku oddano 

centra handlowe o łącznej powierzchni najmu  

ok. 75 tys. m², zwiększając tym samym całkowitą podaż 

do poziomu 10,2 mln m
2
. 

> Średni współczynnik powierzchni niewynajętej 

w piętnastu największych polskich miastach znajduje się 

w lekkim trendzie spadkowym i wynosi 3%. 

> Na koniec III kwartału br. w budowie pozostawało 

ok. 800 tys. m² powierzchni  centrów handlowych 

z planowaną datą otwarcia do końca 2016 roku. 

Ewolucja podaży w latach 2001-2014 (III kw.) 

Źródło: Colliers International 

Podaż 

Wybrane obiekty handlowe ukończone 
w III kw. 2014 r. 

MIASTO PROJEKT DEWELOPER
POW. 

NAJMU (m²)

Olsztyn Galeria Warmińska Libra Project 41 500

Ełk Brama Mazur Master Management Group 17 000

Nowa Sól Park Handlowy Saller Saller 5 600

Kętrzyn STOP.SHOP. Kętrzyn Immofinanz 5 300

Źródło: Colliers International 

> Galeria Warmińska, o powierzchni najmu 41,5 tys. m², 

w Olsztynie to największy z projektów handlowych 

oddanych do użytku w III kwartale 2014. Centrum, 

zlokalizowane w dzielnicy Jaroty, oferuje poza 

supermarketem spożywczym szeroki wybór sklepów  

z sektora mody oraz kino, klub fitness, a także kompleks 

restauracyjny. 

> Drugim co do wielkości obiektem handlowym 

ukończonym w III kwartale br. jest Brama Mazur 

(17 tys. m²), będąca jednocześnie pierwszym 

pełnowymiarowym centrum handlowym w Ełku. 

> W III kwartale br. oddano także do użytku kilka 

mniejszych obiektów, w tym dwa parki handlowe – 

STOP.SHOP. w Kętrzynie (5,3 tys. m²) i Saller  

w Nowej Soli (5,6 tys. m²) oraz centra zakupów 

codziennych w Brodnicy, Ostrowie Wlkp. i Garwolinie 

o powierzchni poniżej 5 tys. m
2
.
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Popyt 

Wybrane transakcje najmu zawarte 
w III kw. 2014 r. 

NAJEMCA POWIERZCHNIA (m²) LOKALIZACJA

TK Maxx 2 160 Millenium Hall, Rzeszów

Sports Direct 1 900 Park Handlowy Batory, Bydgoszcz

Decathlon 1 600 Atrium Koszalin

H&M 1 500 Brama Mazur, Ełk

Fabryka Formy 1 500 Atrium Felicity, Lublin

Carry 760 Blue City, Warszawa

Piazza di Moda 700 Stary Browar, Poznań

Źródło: Colliers International 

> W br. największa ilość sklepów, punktów usługowych 

i gastronomicznych wynajęta została w miastach średniej 

wielkości i małych. W dużych miastach anonsowano 

zawarcie dużych umów typu pre-lease w projektach 

będących na zawansowanym etapie planowania, np. 

umowy z Carrefour i grupą LPP w dwóch centrach 

handlowych planowanych w Warszawie przez GTC. 

> W III kwartale na rynku wraz z nowymi projektami 

przybyło ok. 260 lokali w centrach handlowych, z czego 

najwięcej w olsztyńskiej Galerii Warmińskiej (ok. 170). 

Wśród marek, które zdecydowały się na tę lokalizację 

należy wymienić: supermarket Piotr i Paweł, Multikino, 

Kinetic Fitness Club, marki z grupy Inditex, H&M, TK 

Maxx, marki z grupy LPP, New Yorker, Smyk Megastore i 

Martes Sport. W innym nowo otwartym projekcie – Brama 

Mazur w Ełku, swoje sklepy ulokowali między innymi: 

H&M, Reserved, Carry, Martes Sport, Smyk, Deichmann, 

CCC, Empik i Hebe. 

> W III kwartale odnotowano wejścia na rynek kilku nowych 

marek – francuskie sieci odzieżowe otworzyły swoje 

pierwsze sklepy w warszawskich centrach handlowych: 

Undiz (bielizna) w Arkadii i Devred 1902 (moda męska) 

w Wola Park. Z kolei  francuska marka - Sinequanone 

(moda damska) oraz włoska Eye Sport (moda mix) 

zadebiutowały na rynku otwarciem swoich sklepów  

w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Natomiast w lipcu 

2014 r. szwajcarska marka Charles Vögele zakończyła 

swoją działalność w Polsce. 

> W minionym kwartale dzięki współpracy dwóch firm 

z branży elektronicznej miało miejsce otwarcie w Galerii 

Katowickiej pierwszego sklepu Samsung Saturn Store.  

W warszawskiej Arkadii powstały natomiast pierwsze 

samodzielne sklepy marek Lee oraz Wrangler. Warto 

wspomnieć także o nowo powstałym sklepie marki United 

Colors of Benetton w gdyńskim Centrum Handlowym Klif, 

który jako jedyny w Polsce zaoferował klientom 

najnowszy koncept marki – „On Canvas”. W sierpniu 

zadebiutowała ponadto pierwsza w Polsce internetowa 

galeria handlowa Supersam.pl, która oferuje detalistom 

z branży FMCG możliwość sprzedaży ich towarów  

w sieci. 

Dostępne powierzchnie 

> W piętnastu największych polskich miastach odnotowano 

spadek średniego współczynnika pustostanów do poziomu 

3% (wobec 3.6% w końcu 2013 roku). W przypadku 

największych ośmiu aglomeracji, wskaźnik powierzchni 

niewynajętych spadł do poziomu ok. 3% z 3,3% pół roku 

wcześniej. Dla mniejszych miast, o liczbie ludności 

pomiędzy 200 a 400 tys. mieszkańców, stopa pustostanów 

spadła do poziomu 3,3% po roku oscylowania na wyższym 

poziomie, pomiędzy 5% a 5,1%. 

> Na koniec czerwca 2014 r. wskaźnik powierzchni 

niewynajętych na najniższym poziomie (poniżej 2%) 

zarejestrowano w czterech ośrodkach miejskich: Łodzi, 

Lublinie oraz w Radomiu i Białymstoku. 

> Spadek pustostanów odnotowany został nawet na rynkach, 

które na koniec 2013 r. charakteryzowała największa ilość 

powierzchni niewynajętej, tj. w Kielcach, Toruniu  

i Bydgoszczy. Na koniec I półrocza br. współczynnik 

pustostanów wyniósł w tych lokalizacjach odpowiednio 

6,9%, 4,4% oraz 4,6%. 

Prognozy 

> W III kwartale br. rozpoczęły się budowy kilkunastu 

ważnych obiektów handlowych na czele z centrum 

handlowym Posnania w Poznaniu (100 tys. m²), a także 

rozbudowy kilku istniejących centrów (np. Galeria 

Pomorska w Bydgoszczy). Firma IKEA rozpoczęła 

natomiast budowę swojego sklepu w Bydgoszczy. Ruszyła 

także rozbudowa i rewitalizacja centrum handlowego 

Morena w Gdańsku. 

> Biorąc pod uwagę obiekty znajdujące się w końcowej fazie 

budowy, szacujemy, że w okresie październik-grudzień na 

rynek trafi ok. 150 tys. m² powierzchni handlowej. 

Spodziewamy się zatem, że nowa podaż, która zostanie 

dostarczona łącznie w 2014 r. wyniesie 475 tys. m² tj. 26% 

mniej niż w roku ubiegłym. Największe obiekty, których 

otwarcie spodziewane jest w IV kwartale 2014 to m.in. 

Galeria Neptun w Starogardzie Gdańskim (25 tys. m
2
), 

Vivo! Piła (23,8 tys. m
2
), Centrum Galardia  

w Starachowicach (17,9 tys. m
2
) i Outlet Center  

w Lublinie (12,4 tys. m
2
). 

> W związku ze wzrostem konkurencji deweloperzy 

dostosowywać będą swoje projekty do zmieniających się 

warunków rynkowych – zmniejszone zostały planowane 

docelowe powierzchnie inwestycji firmy IKEA w Lublinie, 

Galerii Metropolis w Poznaniu (Echo Investment), czy 

projektu Plac Vogla (Ghelamco) na warszawskim 

Wilanowie. 


