
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bardzo duże centrum handlowe – 80,000 m2 GLA lub więcej; Duże – 40,000 – 79,999 m2; Średnie – 20,000 – 39,999 m2; Małe – 5,000 – 19,999 m2 

 

 

 

Podaż 
Całkowita podaż nowoczesnych obiektów handlowych w Polsce 

wynosi 12,2 mln m2 GLA, w tym 8,76 mln m2 w ramach centrów 

handlowych i handlowo-rozrywkowych (376 obiektów). 

W III kw. 2014 r. wielkość rynku wzrosła o 64,000 m2 powierzchni 

najmu w ramach dwóch nowych centrów handlowych oraz jednej 

rozbudowy. Jest to porównywalny poziom podaży do tego 

osiągniętego w poprzednim kwartale. Nowe centra otworzyły się w 

województwie warmińsko-mazurskim, w miastach o liczbie 

mieszkańców poniżej 200 000. Galeria Warmińska (41 000 m2) w 

Olsztynie, w istocie drugie co do wielkości centrum handlowe 

planowane na ten rok (po Atrium Felicity w Lublinie) oraz największy 

obiekt handlowy w całym województwie, jest piątym centrum 

handlowych w mieście. Z kolei Brama Mazur (17 250 m2) jest 

pierwszym tego typu projektem w Ełku.  

Dodatkowo, Magnolia Park we Wrocławiu, obecnie dominujące 

centrum w tej aglomeracji, przechodzi kolejne fazy rozbudowy.         

5 600 m2 (Decathlon i TK Maxx) oddano do użytku w ostatnim 

kwartale. Kolejne 17 000 m2 zostanie uruchomione w przyszłym 

roku. Jednym z pierwszych najemców będzie Pure Jatomi Fitness – 

otwarcie w styczniu 2015. 

Wskaźnik nasycenia powierzchnią najmu centrów handlowych w 

Polsce osiągnął 227 m2 / 1 000 mieszkańców i wzrośnie do poziomu 

245 m2 po zrealizowaniu projektów będących obecnie w budowie.  

Wskaźnik ten przekracza średnią europejską (196 m2 / 1 000 

mieszkańców), niemniej jest niższy niż średnia dla krajów 

zachodnioeuropejskich (260 m2 / 1 000 mieszkańców). 

 

 

 

 

 

 

 

Należy jednak pamiętać, że handel na ulicach handlowych w Polsce 

jest mniej rozwinięty niż w krajach Europy Zachodniej, dlatego 

wskaźnik nasycenia w Polsce pozostaje dużo poniżej średnich dla 

krajów w tej części Europy. Zwiększające się nasycenie w korelacji z 

dużą aktywnością deweloperów realizujących nowe projekty 

stymuluje właścicieli starszych centrów do aktywnej walki z 

konkurencją poprzez modernizacje, rozbudowy czy przebudowy 

swoich obiektów.  

Inne nowopowstałe obiekty w III kw. br. to dwa parki handlowe:  

firmy Saller w Nowej Soli (5 700 m2) w pobliżu sklepu Kaufland, oraz 

STOP.SHOP. w Kętrzynie (5 400 m2).  

Obecnie, w budowie jest 814 500 m2 nowoczesnej powierzchni 

handlowej reprezentującej wszystkie formaty na rynku.  

Centra handlowe stanowią ponad 700 000 m2 tego wolumenu – w 

sumie 32 obiekty w tym dziewięć w ramach rozbudowy. Do końca 

2014 r. rynek wzbogaci się o kolejne prawie 80 000 m2 nowej 

podaży (265 000 m2 zrealizowano w okresie I – III kw. 2014 r.), 

ponad 480 000 m2 jest planowane na 2015 r., pozostała część na 

2016 r.  

Biorąc pod uwagę wielkość nowych obiektów, 36% powierzchni 

będącej w budowie pojawi się w ramach dwóch dużych centrów* 

oraz jednego bardzo dużego centrum. Największym obiektem w 

budowie jest centrum Posnania w Poznaniu (100 000 m2), z kolei 

dwa duże centra to Sukcesja w Łodzi i Zielone Arkady w 

Bydgoszczy. Jednak najwięcej podaży przypadnie na obiekty 

średnie, czyli osiem centrów o sumarycznej powierzchni 223 000 

m2. Dwanaście centrów małych stanowi 23% przyszłej podaży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Rynek handlowy w Polsce 
III kw. 2014  
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Galeria Warmińska

Olsztyn

Libra Project 2

41,000 m2

Wrzesień 2014

Piotr i Paweł, Multikino, RTV Euro AGD, 

H&M, Reserved, Zara, TK Maxx, New 

Yorker, Rossmann, Martes Sport, Smyk 

Megastore, Empik, CCC, Deichmann

Brama Mazur

Ełk

Master Management Group

17,250 m2

Sierpień 2014

Marcpol, Jysk, RTV Euro AGD, H&M, 

Reserved, Sinsay, Cropp, House, 

Mohito, Martes Sport, Smyk, Empik, 

CCC, Deichmann, Rossmann

STOP.SHOP.

Kętrzyn

Immofinanz AG

5,400 m2

Sierpień 2014

Jysk, Media Expert, Martes Sport, 

CCC, KiK, Ray Obuwie

Park Handlowy Nowa Sól

Nowa Sól

Saller Market

5,660 m2

Sierpień 2014

Jysk, KiK, Pepco, Media Expert, Martes

Sport, Deichmann, CCC, Rossmann 

Centrum:   

Miasto:

Właściciel:

GLA:

Otwarcie:

Główni 

najemcy:
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Liczba wielkopowierzchniowych centrów handlowych stale rośnie z 

uwagi na nowe projekty jak i istniejące centra średniej wielkości, 

które są poddawane rozbudowie. Pięć spośród dziewięciu projektów 

po ukończeniu trwających prac awansuje do grona obiektów dużych, 

a kolejne dwa – bardzo dużych. 

70 000 m² w 12 parkach handlowych w Polsce jest obecnie w 

budowie, z czego większość w miastach poniżej 200 000 osób.  

Rozwija się również sektor centrów wyprzedażowych. Dwa nowe 

projekty wzbogacą niebawem rynki Polski Wschodniej. Nowy gracz 

na rynku w tym sektorze – firma ADV Por Property Investment 

realizuje obecnie dwie inwestycje: w Lublinie (12 500 m2) oraz w 

Białymstoku (13 000 m2). Ponadto, w fazie rozbudowy o 6 000 m2 

jest Factory Urus w Warszawie (Ursus). Natomiast Galeria Podlaska 

w Białymstoku już wkrótce ma być przekształcona na centrum 

wyprzedażowe o powierzchni 13 000 m2.  

Popyt 
Sieci handlowe w Polsce są w dobrej kondycji a kraj wciąż pozostaje 

atrakcyjnym rynkiem do ich dalszej ekspansji. Ostatnie trzy miesiące 

to okres dużej aktywności pod względem wejść nowych sieci na 

polski rynek jak i rozwoju tych już obecnych. 

Najwięcej debiutantów stanowiły sieci z sektora mody: trzy 

francuskie marki Devred 1902, Sinequanone i Undiz oferująca 

bieliznę, włoska sieć Eye Sport oraz Fullah Sugah z Grecji. Sektor 

„zdrowie i uroda” wzbogacił się o amerykańską markę Kiehl’s Since 

1851. Inna sieć z tej branży – Kiko Milano – wkrótce otworzy swój 

sklep w warszawskiej Arkadii. Apple Shop z kolei właśnie uruchomił 

swój pierwszy w kraju bezpośredni sklep w Media Markt na Okęciu / 

Warszawa. 

Sieci już obecne na naszym rynku także się rozwijają, choć 

selektywnie. Wszystkie potencjalne lokalizacje są szczegółowo 

analizowane. Zainteresowanie najemców kieruje się przede 

wszystkim w stronę najlepszych obiektów handlowych 

zlokalizowanych w głównych aglomeracjach, podczas gdy 

właściciele centrów gorzej postrzeganych przez rynek, oraz tych 

znajdujących się w miastach o wysokim stopniu nasycenia 

powierzchnią handlową, powinni być przygotowani na optymalizację 

stawek czynszowych a także wysokie oczekiwania najemców co do 

partycypacji właściciela w kosztach wykończenia lokali. 

Hard Rock Café otworzył trzecią restaurację w Polsce, po 

Waszawie i Krakowie przyszedł czas na Gdańsk (ul. Długi Targ). 

Pierwsze samodzielne sklepy otworzyły niedawno w warszawskiej 

Arkadii dotychczas duobradowe Wrangler i Lee. 

Konsolidacji ulega sektor spożywczy. Po przejęciu sieci Real przez 

Auchan, liczba aktywnych operatorów hipermarketowych 

zmniejszyła się z pięciu do czterech. Proces rebrandingu nabiera na 

sile. Do końca 2014 r., 12 spośród 49 sklepów zmieni swój szyld z 

Real na Auchan. Największa jednak fala rebrandingu przypadnie na 

2015 r. Dodatkowo, sieci hipermarketowe dostosowują się do 

potrzeb rynku poprzez wprowadzanie nowych formatów lub 

zmniejszanie istniejącej powierzchni.  

Zmiany dotyczą również sektora DIY. Z początkiem 2014 r., 

szwajcarski inwestor strategiczny Papag zakupił 24 sklepy Praktiker. 

W ostatnim czasie również 14 sklepów sieci Nomi zostało przejętych 

przez sieć Bricomarche. 

Warszawa odnotowuje najwyższy poziom stawek czynszowych za 

lokale typu “prime”, czyli najlepiej zlokalizowane lokale o pow. ok. 

100 m² w kategorii moda i akcesoria w wiodących centrach 

handlowych (do 105 € / m² / m-c). Spodziewamy się, że w 

najbliższym czasie czynsze typu „prime” zarówno w Warszawie, jak i 

na pozostałych rynkach pozostaną stabilne.   

Na koniec I poł. 2014 r. średni wskaźnik pustostanów w centrach 

handlowych w głównych aglomeracjach wyniósł 2,8%, o 0,4 p.p. 

mniej niż na koniec 2013 r. 

Czynsze „prime” vs. wskaźnik pustostanów1  

 
Żródło: JLL, III kw. 2014 r. 

Rynek inwestycyjny 
Wartość transakcji inwestycyjnych, których przedmiotem były 

nieruchomości handlowe w 2014 r. szacuje się na 410 mln €. 

Największą transakcją w III kw. 2014 r. była sprzedaż Galerii Piła 

przez Rank Progress na rzecz Immofinanz. Na początku 

października podpisano wstępną umowę sprzedaży Focus Mall w 

Bydgoszczy przez Aviva Investors na rzecz Atrium European Real 

Estate (122 mln €). Finalizacja transakcji jest spodziewana w IV kw. 

2014 r. po akceptacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. Kilka innych transakcji jest na zaawansowanym 

etapie a ich finalizacji można się spodziewać jeszcze w tym roku. 

                                                           
1 Wskaźniki pustostanów wg stanu na koniec I połowy 2014 r. 
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