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Rynek handlowy 
Zarys ogólny 

> Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni centrów 
handlowych w Polsce na koniec 2017 r. przekroczyły 
11,5 mln m². Pod względem formatów niezmiennie 
w czołówce pozostają tradycyjne centra handlowe 
stanowiące 88%. 

> Poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią centrów 
handlowych w Polsce wciąż rośnie, na koniec 2017 r. 
wyniósł 301 m²/1 000 mieszkańców. Wśród ośmiu 
głównych aglomeracji najwyższą wartość wskaźnika 
odnotowano we Wrocławiu (906 m²/1 000 mieszkańców), 
a pośród miast regionalnych w Lublinie (1 128 m²/1 000 
mieszkańców). 

> Nowa podaż powierzchni handlowej wciąż spada. 
W minionym roku dostarczono na rynek prawie 360 tys. m² 
nowoczesnej powierzchni centrów handlowych, czyli 
o ok. 15% mniej niż w roku 2016. 

> Rozbudowy istniejących projektów stanowiły ok. 16% nowo 
dostarczonej podaży w 2017 r, co stanowi spadek o 4 pp 
względem roku poprzedniego. Największą rozbudowę 
przeszło centrum handlowe Galaxy w Szczecinie 
(o ok. 17 000 m2), co sprawiło, że jest ono obecnie 
największym obiektem handlowym funkcjonującym 
w aglomeracji. Ponadto, park handlowy IKEA Franowo 
w Poznaniu został rozbudowany o ok. 7 500 m2, w nowo 
powstałej części działa m.in. supermarket Piotr i Paweł. 

> W roku 2017 centra handlowe powstawały głównie 
w ośmiu największych aglomeracjach (ponad 65% oddanej 
powierzchni), co stanowi wzrost o ok. 8 pp względem 
poprzedniego roku. Natomiast w miastach 200-400 tys. 
mieszkańców oddane zostało ok. 18% nowoczesnej 
powierzchni centrów handlowych. 

> W ubiegłym roku otwarto trzynaście nowych centrów 
handlowych. Wśród obiektów dostarczonych na rynek 
przeważały centra duże (o powierzchni powyżej 
40 tys. m² GLA). 

Największe centra handlowe ukończone w 2017 r. 

Miasto Projekt Deweloper Powierzchnia (m2) 

Warszawa Galeria 
Północna GTC 64 000 

Wrocław Wroclavia Unibail-Rodamco 64 000 

Lublin IKEA Skende 
Shopping IKEA Centres 57 500 

Kraków Serenada Mayland Real 
Estate 42 000 

Źródło: Colliers International 

Ewolucja podaży w latach 2000 – 2017 

 
Źródło: Colliers International 

> W 2017 r. w Polsce zadebiutowały m.in. marki, takie jak 
Zarina, BeFree, Love Republic, Hamleys, Max Burger, 
Sfera, Blue Frog, Wrap me, Goldi, Action, Sawren, Alpine 
Pro, Verle Küchen & Siemens, Fabryka Pizzy, Bio Family, 
Tefal Home & Cook czy Mole Mole. Swój pierwszy w kraju 
sklep stacjonarny otworzyła także marka e-obuwie. 
(Zielona Góra). Natomiast decyzję o wycofaniu się 
z polskiego rynku podjęły m.in.: Kipling, Stenders, a także 
księgarnia Matras. 

> Polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej 
rozwijających się w Europie. Potwierdzają to inwestycje 
firm takich jak Zalando i Amazon czy zakup Grupy Allegro 
za rekordową kwotę 3,25 mln USD przez fundusze 
inwestycyjne Mid Europa Partners, Permira i Cinve. 
Ponadto, chiński gigant handlu internetowego Aliexpress 
podpisał umowę z PayU, która ułatwi polskim 
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konsumentom płatności za zakupy dokonywane za 
pośrednictwem tego serwisu. 

> Wiele sieci obecnych na naszym rynku podejmuje działania 
mające na celu poprawę standardu obsługi oraz 
rozbudowanie funkcji zakupowych i płatniczych. Dla 
przykładu francuska sieć hipermarketów Auchan 
udostępniła nową aplikację mobilną (My Auchan), z kolei 
reprezentant sektora zdrowie i uroda – Rossmann, 
wprowadził w 2017 r. program korzyści dla stałych 
klientów. 

> Na rynku nadal dokonywane są transakcje sprzedaży 
spożywczych sieci handlowych – polska sieć sklepów 
Stokrotka została kupiona przez litewskiego inwestora 
– Maxima Grupe UAB. 

Wybrane transakcje najmu anonsowane w 2017 r. 

Najemca Sektor Powierzchnia 
(m²) Lokalizacja 

P&C moda 4 000 Wroclavia 

Zara moda 3 500 Vivo!, Krosno 

Van Graaf moda 3 250 Serenada 

Carrefour supermarket 4 000 Focus, 
Piotrków Trybunalski 

Helios rozrywka 
i rekreacja 3 260 Promenada 

Carrefour supermarket 3 000 Ikea, Zabrze 

Intermarche supermarket 2 610 Galeria Młociny 

Tk Maxx moda 2 400 Atrium Biała  

PSB Mrówka wszystko dla 
domu 2 270 PH Marywilska 44 

Masters 
Bowling&Bilard 

rozrywka 
i rekreacja 

2 200 Tarasy Zamkowe 

Carrefour supermarket 2 200 Galeria Olimp 

CityFit fitness 2 050 AKS Chorzów 

Źródło: Colliers International 

> Z punktu widzenia rynku handlowego szczególnie istotnym 
wydarzeniem minionego roku jest wprowadzenie przepisów 
stopniowo ograniczających handel w niedziele aż do 
całkowitego zakazu w 2020 r. 

> Na koniec 2017 r. wskaźnik pustostanów w Polsce wyniósł 
ok. 4%. Najwyższa jego wartość wśród aglomeracji 
odnotowana została na Górnym Śląsku (5,8%), z kolei 
najniższa w Szczecinie (2,8%). Wśród miast regionalnych 
najwięcej dostępnej powierzchni było w Radomiu 
i Częstochowie, a najmniej w Toruniu i Kielcach. 

> Najwyższy poziom stawek czynszów typu prime za 
powierzchnię handlową zlokalizowaną w najlepszych 
centrach handlowych odnotowano w Warszawie 
(115 - 120 EUR/m²/miesiąc). Na pozostałych największych 
rynkach stawki wahały się w przedziale 
35 – 42 EUR/m²/miesiąc. 

Współczynnik pustostanów w centrach handlowych 

Źródło: Colliers Internationaln na podstawie PRRF 

Rynek handlowy w największych 
aglomeracjach 

> Warszawa – pozostaje niezmiennie największym i najbardziej 
konkurencyjnym rynkiem handlowym w Polsce. Zasoby 
nowoczesnej powierzchni handlowej w aglomeracji wyniosły 
na koniec 2017 r. ponad 1,5 mln m² (47 obiektów), a poziom 
nasycenia osiągnął 598 m²/1 000 mieszkańców. W minionym 
roku w aglomeracji pojawiło się jedno nowe centrum 
handlowe (Galeria Północna), dwa parki handlowe 
–  Marywilska 44 i II faza Galerii Wołomin, rozbudowane 
zostało także centrum handlowe Arkadia, co przyniosło 
łącznie ponad 81 tys. m² GLA nowej powierzchni handlowej. 
Obecnie w budowie znajduje się ok. 167 tys. m² GLA, w tym 
Galeria Młociny (75 tys. m² GLA) i Nowa Stacja Pruszków 
(27 tys. m² GLA). Wskaźnik pustostanów na koniec grudnia 
2017 r. wyniósł 2,9%, a czynsze w najlepszych projektach 
osiagnęły poziom 115 – 120 EUR/m²/miesiąc dla lokalu 
100 - 150 m² na potrzeby mody. 

> Kraków – w minionym roku do użytku została oddana 
inwestycja firmy Mayland Real Estate – centrum handlowe 
Serenada o powierzchni najmu 42 tys. m². Zasoby centrów 
handlowych na koniec 2017 r. wyniosły 590 tys. m² 
(16 obiektów), a nasycenie nowoczesną powierzchnią 
handlową kształtuje się na poziomie 565 m²/1 000 
mieszkańców. Współczynnik powierzchni niewynajętej 
osiągnął na koniec roku 5%, a czynsze nieznacznie spadły 
do poziomu 41 – 43 EUR/m²/miesiąc. 

> Łódź – sytuacja na rynku łódzkim nie uległa zmianie 
w stosunku do 2015 i 2016 roku. Całkowite zasoby 
powierzchni handlowej w mieście na koniec roku wyniosły 
554 tys. m² (16 obiektów), przy nasyceniu 571 m²/1 000 
mieszkańców. W 2017 r. nie oddano do użytku żadnego 
nowego obiektu. Obecnie w Łodzi nie powstaje również 
żadna nowa inwestycja handlowa. Na koniec grudnia 2017 r. 
współczynnik pustostanów wyniósł 4,5%, a czynsze 
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(35 – 37 EUR/m²/miesiąc)  wykazywały nieznaczny trend 
spadkowy. 

> Wrocław – charakteryzuje się najwyższym nasyceniem 
powierzchnią centrów handlowych wśród aglomeracji 
(906 m²/1 000 mieszkańców). Zasoby nowoczesnej 
powierzchni handlowej we Wrocławiu ukształtowały się na 
poziomie 727 tys. m² (zlokalizowanych w 20 obiektach). 
W ubiegłym roku oddano do użytku dwa centra handlowe 
– Wroclavia (64 tys. m² GLA) i Tarasy Grabiszyńskie 
(8,5 tys. m² GLA). Obecnie nie ma nowych projektów 
w budowie. Na koniec grudnia ubiegłego roku wskaźnik 
pustostanów wyniósł 2,9%. Mimo wzrostu konkurencji 
czynsze pozostawały na stabilnym poziomie 
41 – 43 EUR/m²/miesiąc. 

> Poznań – w 2017 r. zasoby nowoczesnej powierzchni 
handlowej w mieście, po rozbudowie parku handlowego 
IKEA Franowo (7,5 tys. m2), wzrosły do poziomu 720 tys. m² 
(21 obiektów). W minionym roku gruntownej przebudowie 
poddane zostało także centrum handlowe ETC Swarzędz, 
w którym usprawniono m.in. układ komunikacyjny, powstała 
strefa gastronomiczna oraz miejsca odpoczynku dla 
klientów. Wskaźnik nasycenia jest na wysokim poziomie 
– 866 m²/1 000 mieszkańców. Obecnie w Poznaniu nie 
powstaje żadna nowa inwestycja handlowa. Poziom 
pustostanów na koniec minionego roku osiągnął 5,3%, 
a  czynsze pozostały stabilne i kształtowały się w granicach 
40 – 42 EUR/m²/miesiąc. 

> Szczecin – to niezmiennie najmniejszy (304 tys. m², 
11 obiektów) rynek spośród ośmiu największych polskich 
aglomeracji. Nascycenie nowoczesną powierzchnią centrów 
handlowych wzrosło względem 2016 roku do poziomu 
546 tys. m2/1 000 mieszkańców, dzięki rozbudowie centrum 
handlowego Galaxy o 17 tys. m2 i Outlet Parku o 7,3 tys. m2. 
W Szczecienie nie trwa obecnie budowa inwestycji 
handlowej. Wskaźnik powierzchni niewynajętej wyniósł 
2,8%. Czynsze kształtowały się na poziomie 
35 - 37 EUR/m²/miesiąc i uległy nieznacznemu spadkowi. 

> Trójmiasto – to trzeci co do wielkości rynek handlowy 
w Polsce, charakteryzujący się zasobami na poziomie 
747 tys. m² (27 centrów handlowych) oraz nasyceniem 
717 m²/1 000 mieszkańców. W minionym roku oddany został 
do użytku sklep meblowy Agata w Rumii (15 000 m2), 
a rozbudowie i modernizacji poddane zostało CH Auchan 
w Gdańsku (ponad 5 tys. m2). W budowie natomiast 
znajduje się Forum Gdańsk (62 tys. m²) i kolejna faza 
Morskiego Parku Handlowego (16,5tys. m 2). Wskaźnik 
pustostanów na koniec 2017 r. wyniósł 4%, a czynsze 
pozostawały na poziomie 39 – 41 EUR/m²/miesiąc. 

> Górny Śląsk – to drugi po Warszawie największy rynek 
handlowy w Polsce oferujący 44 centra o łącznej 
powierzchni ponad 1,1 mln m² i wskaźniku nasycenia na 
poziomie 525 m²/1 000 mieszkańców. W minionym roku 

nie oddano do użytku żadnej nowej inwestycji handlowej. 
W fazie budowy znajdują się projekty, których ukończenie 
planowane jest na 2018 r., w tym trzy nowe centra handlowe 
- Galeria Libero w Katowicach (42 tys. m²), Gemini Park 
Tychy (36 tys. m²), Vendo Park w Dąbrowie Górniczej 
(7 tys. m2), a także rozbudowa centrum handlowego Platan 
Zabrze (11 tys. m2). Współczynnik powierzchni wolnych 
wyniósł 5,8%, z kolei czynsze wykazywały niewielki trend 
spadkowy do poziomu 41 – 43 EUR/m²/miesiąc. 

Prognozy  

> Na koniec grudnia 2017 r. w Polsce, w budowie pozostawało 
ok. 580 tys. m² nowoczesnej powierzchni handlowej. Wciąż 
trwają budowy takich obiektów, jak Galeria Młociny 
w Warszawie (75 tys. m²), Forum w Gdańsku (62 tys. m2) 
czy Galeria Libero w Katowicach (42 tys. m²). 

> Przewidujemy, że nowa podaż w roku 2018 będzie nieco 
większa niż w roku poprzednim, z uwagi na zaplanowane 
zakończenie kilku dużych inwestycji handlowych oraz 
rozbudów istniejących centrów handlowych. O ile nie 
nastąpią opóźnienia, na rynek zostanie dostarczone 
ok. 450 tys. m² GLA w centrach handlowych. 

Największe centra handlowe, których ukończenie 
planowane jest w 2018 r. 

Miasto Projekt Deweloper Powierzchnia (m2) 

Gdańsk Forum  Multi Development 62 000 

Katowice Galeria Libero Echo Investment 45 000 

Tychy Gemini Park Gemini Holdings 36 000 

Nowy Targ Color Park Nowatorska  
Sp. z o.o. 27 000 

Pruszków Nowa Stacja ECC Real Estate 27 000 

Źródło: Colliers International 

> Na rynku nieruchomości komercyjnych powstają również 
projekty o funkcjach mieszanych, np. ArtN, EC Powiśle, 
Browary Warszawskie, Bohema, Centrum Praskie Koneser, 
w których znaczne części będą stanowiły powierzchnie 
handlowe. 

> Średni współczynnik powierzchni niewynajętej powinien 
pozostać na stabilnym poziomie ok. 5% w przypadku ośmiu 
największych rynków w Polsce. 

> Nie przewidujemy znaczących zmian w poziomie stawek 
czynszów w obiektach handlowych w największych polskich 
aglomeracjach. Niewielkie spadki mogą mogą być 
obserwowane jedynie w miastach o wysokim poziomie 
nasycenia powierzchnią handlową i w niektórych 
drugorzędnych obiektach. 
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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? 

Wejdź na retailmap.pl i znajdź informacje, których potrzebujesz  
lub skontaktuj się z naszym ekspertem: +48 22 331 78 00. 
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554 biura w 
68 krajach na 
6 kontynentach
Stany Zjednoczone: 153 
Kanada: 34 
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Azja Pacyfik: 231 
EMEA: 112

2,3 mld €
roczny przychód 
w 2016

170 mln m2

powierzchni  
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15 000
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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.
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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.
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