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SZANOWNI PAŃSTWO

Nie ma wątpliwości, że polski rynek powierzchni handlowych jest bliski nasycenia.  

Polska szybko zbliża się do standardów europejskich, przynajmniej jeśli chodzi o galerie 

w dużych miastach. W Metropolitan Investment szczególnie bliski jest nam rynek  
parków handlowych. Już dawno temu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że dziś jest czas na 
mniejsze projekty i mniejsze miasta.  W ciągu trzech lat istnienia naszej firmy zbudowaliśmy 

i skomercjalizowaliśmy ponad 41 tys. m kw. GLA powierzchni handlowej, w tym pięć  

retail parków takich jak Metro Park Wisła, Metro Park Biała Podlaska, Metro Park Świecie, 

Metro Park Biłgoraj i Metro Park Koło. W planach i realizacji znajdują się kolejne obiekty. 

Regularnie przyglądamy się rynkowi centrów handlowych w Polsce, analizując go  
i gromadząc na jego temat interesującą bazę danych. Z tego powodu postanowiliśmy 
podzielić się z Państwem zgromadzonymi danymi i naszą rynkową wiedzą.  
Z przyjemnością zapraszam Państwa do lektury raportu, w którym podsumowujemy  

I półrocze na wspomnianym rynku.

Łukasz Włodarczyk
Prezes Zarządu 
Metropolitan Investment S.A.

Ile wynosiło nasycenie rynku centrów  
handlowych na koniec II kw. 2019 roku? 

Ile centrów handlowych powstanie w Polsce 
w ciągu najbliższego roku?

Jak wygląda udział poszczególnych  
formatów na polskim rynku nieruchomości
handlowych? 

Czym charakteryzuje się intensywnie  
rozwijający się w Polsce format retail parków? 

Jak wygląda struktura retail parków  
w relacji z najemcą? 

Z RAPORTU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO:
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W ostatnim dziesięcioleciu rynek powierzchni handlowych 
wzbogacał się o kolejne obiekty, które realizowane były  
zarówno w największych aglomeracjach, miastach jak  
i w miejscowościach na małych, lokalnych rynkach. W efekcie 
zmian demograficznych oraz na skutek przyrostu nowoczesnej 
powierzchni handlowej, nastąpił również wzrost nasycenia tego 
rodzaju przestrzenią. 

WSTĘP

Wskaźnik intensywności powierzchni  
handlowej dla całego kraju na koniec 
maja 2019 r. osiągnął poziom 353 m2/1 tys.  
mieszkańców.

Całkowite zasoby powierzchni handlowej w Polsce, nie uwzględniając wolnostojących lokali  
handlowych: w tym dyskontów spożywczych, marketów budowlanych czy sportowych, wynoszą 
obecnie blisko 13,6 mln m2 GLA. Polskie miasta koncentrują ponad 94% powierzchni, pozostałe 
blisko 6% zlokalizowane jest w mniejszych miejscowościach, nie posiadających statusu miasta. 

Źródło: 
opracowanie własne Metropolitan Investment S.A., dane GUS.

Źródło: 
opracowanie własne 
Metropolitan Investment S.A.

PODAŻ I ROZMIESZCZENIE 
POWIERZCHNI HANDLOWEJ W POLSCE

Najwyższą podażą powierzchni handlowej wyróżniają się największe polskie miasta, gdzie  
koncentruje się ponad 9,1 mln m2 GLA powierzchni handlowej, co odpowiada 67% całkowitej 
podaży. Zdecydowanie mniejsze zasoby stanowiące 1,82 mln m2, znajduje się w miastach, które 
zamieszkuje od 10 do 50 tys. mieszkańców, a udział w łącznej podaży wynosi 13,4%. Najmniej 
przestrzeni przeznaczonej pod działalność obiektów handlowych znajduje się w najmniejszych  
miastach (ludność poniżej 10 tys.), gdzie łączne zasoby stanowią jedynie 1,6% ogólnej  
powierzchni najmu. Miejscowości w Polsce gromadzą około 5,8% istniejącej przestrzeni  
handlowej.

Udział powierzchni handlowej w miastach 
wg liczby ludności
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PODAŻ I ROZMIESZCZENIE 
POWIERZCHNI HANDLOWEJ W POLSCE
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Źródło: 
opracowanie własne 
Metropolitan Investment S.A.

W województwie mazowieckim podaż powierzchni handlowej jest najwyższa wśród pozostałych 
województw i stanowi 19,2%. Znaczący udział ma również województwo śląskie (13,5%),  
dolnośląskie (10,5%), wielkopolskie (8,9%) oraz pomorskie (8,0%). Województwo lubuskie  
i opolskie dysponują najmniejszą powierzchnią handlową w Polsce. Udział tych regionów wynosi  
odpowiednio 1,6% i 1,7%.

Największa podaż powierzchni handlowej
Najmniejsza podaż powierzchni handlowej 

Tradycyjne centra handlowe wciąż pozostają najbardziej popularnym formatem na polskim  
rynku nieruchomości handlowych, mimo to ich udział przez ostatnie osiem lat zmniejszył się  
o 4,7%. Centra handlowe stanowią obecnie około 84,5% całkowitych zasobów powierzchni  
handlowej w Polsce. 

W ostatniej dekadzie obserwowany jest dynamiczny przyrost powierzchni handlowej  
realizowanej w formie parków handlowych. W okresie od 2010 r. do maja 2019 r. na rynku 
przybyło blisko 970 tys. m2 tego rodzaju powierzchni handlowej (wzrost o 111%). Od 2010 r. 
nastąpił wzrost udziału tego rodzaju formatu o 4%. Nieznaczny wzrost odnotowały również 
centra wyprzedażowe (+0,7%), które zajmują łącznie około 272 tys. m2 GLA (2%). 

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH 
FORMATÓW HANDLOWYCH W RYNKU

Udział powierzchni handlowej wg formatów 

2010 r. Maj 2019 r.

Parki handlowe Centra handlowe Outlety

Źródło: 
opracowanie własne 
Metropolitan Investment S.A.
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Na koniec maja 2019 r. nasycenie powierzchnią handlową w Polsce osiągnęło poziom  

353 m2/1 tys.mieszkańców, podczas gdy jeszcze w 2010 r. nie przekroczyło 240 m2/1 tys.  
mieszkańców. Średnie nasycenie w województwach wynosi 318 m2/1 000 mieszkańców.

 

Poziom nasycenia powierzchnią handlową od lat jest najwyższy w największych miastach (gdzie 

liczba mieszkańców przekracza 100 tys.) i wynosi 843 m2/1 tys. mieszkańców. Są to lokalizacje, 
które dostarczają kompleksową ofertę handlową mieszkańcom oraz ludności zamieszkującej  
pobliskie miejscowości. Istniejące tam zasoby to zarówno wielkopowierzchniowe centra  
handlowe, centra wyprzedażowe, ale również mniejsze formaty, które uzupełniają ofertę. Parki 
handlowe zlokalizowane w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych.

NASYCENIE POWIERZCHNIĄ HANDLOWĄ

Źródło: 
opracowanie własne 
Metropolitan Investment S.A.

Wskaźnik intensywności powierzchni handlowej w miastach (m2/1 tys.mieszkańców)
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„W ostatniej dekadzie obserwowany 
jest dynamiczny przyrost powierzchni
handlowej realizowanej w formie  
parków handlowych.”
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Wysokim poziomem nasycenia powierzchnią handlową cechują się również miasta, w których  

liczba mieszkańców wynosi od 50-100 tys., wynosi ono 535 m2/1 tys. mieszkańców. W mniej-

szych miastach, w których liczba mieszkańców mieści się w przedziale 10-50 tys., stopień nasy-

cenia jest zdecydowanie niższy i kształtuje się na poziomie 261 m2/1 tys. mieszkańców. Jeszcze 

większa dysproporcja w intensywności powierzchni handlowej dotyczy miast najmniejszych. 

Nasycenie jest tam niemalże 9 krotnie niższe niż w przypadku największych miast 95 m2/1 tys.

mieszkańców.

 

Analizując parametr nasycenia powierzchnią handlową w poszczególnych regionach Polski,  

najwyższym poziomem wyróżniają się województwa dolnośląskie, mazowieckie i pomorskie:

  

• Woj. dolnośląskie - 489 m2/1 tys. mieszkańców. Największym obiektem zlokalizowanym 

w tym województwie jest centrum handlowe Aleja Bielany o powierzchni 145 tys. m2  

zlokalizowane w Bielanach Wrocławskich oraz wrocławskie centrum handlowe Magnolia 

Park, którego łączna powierzchnia handlowa wynosi 100 tys. m2.

• Woj. mazowieckie - 483 m2/1 tys. mieszkańców. Najbogatsza w obiekty handlowe w tym 

województwie jest aglomeracja warszawska, gdzie największym obiektem jest centrum  

handlowe Arkadia o powierzchni GLA ponad 117 tys. m2.

• Woj. pomorskie - 466 m2/1 tys. mieszkańców.  Największym centrum handlowym w tym  

województwie jest Riviera w Gdyni o powierzchni najmu 70 tys. m2 oraz otwarte w 2018 r.   

Forum Gdańsk. Zostało ono zrealizowane według nowego konceptu, który łączy w sobie 

ofertę handlowo-usługowo-rozrywkową (GLA 62 tys. m2) z przestrzenią publiczną.

Z roku na rok zasoby powierzchni handlowej w Polsce rosną, a rynek handlowy w dużych  

miastach wykazuje wysokie nasycenie. W ostatnich latach dynamiczny rozwój obejmuje obiekty 
handlowe lokalizowane w mniejszych miejscowościach w formacie lokalnych retail parków. 
Sprzyjają one dokonywaniu szybkich, codziennych i wygodnych zakupów w pobliżu miejsca 

zamieszkania. Rozwój tego formatu ma silny związek  ze zmianami zachodzącymi w stylu życia 

społeczeństwa, formą spędzania wolnego czasu oraz rosnącą konsumpcją. 

Nasycenie powierzchnią handlową w  poszczególnych województwach

średnie nasycenie

Tradycyjne centra handlowe w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie i oczekiwania klientów 

dopasowują swoją ofertę do ich potrzeb. Właściciele i zarządcy w efekcie podejmują decyzje  

o reorganizacji przestrzeni handlowej i zwiększeniu udziału powierzchni dedykowanej pod 

funkcje towarzyszące dokonywaniu zakupów. Coraz istotniejsze znaczenie w powierzchniach 
handlowych odgrywa funkcja kulturotwórcza oraz oferta rozrywkowa, gastronomiczna,  
rekreacyjna i usługowa. Impulsem, pod wpływem którego właściciele decydują się na zmiany  

w strukturze najemców, jest rosnący udział sektora e-commerce w handlu detalicznym.  

Bez znaczenia nie pozostają również zmiany prawne. 

Obowiązująca od 1 marca 2018 r. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz  

w niektóreinne dni, w sposób znaczący zmieniła rzeczywistość handlową klientów,  

najemców i właścicieli obiektów handlowych. Do końca 2019 r. handel w pełnym wymiarze 

jest dozwolony jedynie w ostatnią niedzielę miesiąca, z kolei już od 2020 r. wszystkie  

niedziele będą objęte ograniczeniem handlu. Z tego względu, choć czasochłonna i wymagająca 

znacznego zaangażowania, rekomercjalizacja powierzchni tradycyjnych centrów handlowych 

może przynieść wymierne efekty w postaci wyższej odwiedzalności obiektu, a w efekcie także 

zwiększyć skalę obrotów wśród najemców.

Źródło: 
opracowanie własne 
Metropolitan Investment S.A.
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Od początku 2019 r. w Polsce otwarto łącznie 17 nowych obiektów handlowych, a na rynek  
dostarczono ponad 146 tys. m2 nowej powierzchni handlowej. Wśród nowo uruchomionych 
obiektów, aż jedenaście stanowiły parki handlowe, pięć centra handlowe oraz jedno centrum 
wyprzedażowe. Dotychczas największą inwestycją, której otwarcie nastąpiło w 2019 r. jest  
warszawska Galeria Młociny, która dysponuje powierzchnią najmu - 76 tys. m2.

Obecnie na terenie polskich miast prowadzone są prace budowlane 59 nowych obiektów  
handlowych o łącznej powierzchni najmu ponad 440 tys. m2. Wśród nich aż 56% stanowią  
inwestycje w ramach, których powstaną parki handlowe. Ponad 40% trwających realizacji to  
klasyczne centra handlowe. W trakcie budowy jest również drugi etap projektu Silesia Outlet 
w Gliwicach, w wyniku którego powierzchnia outletu powiększy się do 20 tys. m2. W ramach 
pierwszej fazy oddano do użytkowania 12 tys. m2 GLA. Otwarcie nastąpiło pod koniec marca 
2019 r. 

Zgodnie z terminami wskazanymi przez inwestorów, zakończenie robót budowlanych  
52 projektów nastąpi do końca 2019 r., a na rynek dostarczone zostanie prawie 335 tys. m2 nowej 
powierzchni. W tym w formacie retail parków ponad 128 tys. m2 GLA (38%).

NOWA PODAŻ
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„Obecnie na terenie polskich miast prowadzone są 

prace budowlane 59 nowych obiektów handlowych 

o łącznej powierzchni najmu ponad 440 tys. m2.” 

Centrum Handlowe Outlet Park handlowy

OBIEKTY HANDLOWE OTWARTE W 2019 ROKU:



ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI HANDLOWEJ W POLSCE 15

Blisko 46% trwających inwestycji powstaje w małych miastach, w których liczba ludności nie 
przekracza 50 tys. osób. W największych polskich miastach w budowie pozostaje około 34% 
wszystkich obecnie realizowanych przedsięwzięć handlowych. Pozostałe projekty rozwijane są 
w miastach, gdzie liczba mieszkańców mieści się w przedziale 50-100 tys. osób.

Najwięcej nowej powierzchni handlowej w Polsce powstaje w województwie małopolskim, gdzie
prowadzonych jest łącznie pięć inwestycji, w ramach których na rynek dostarczonych zostanie 
niemalże 92 tys. m2 powierzchni GLA (21%). Na drugiej pozycji uplasowało się województwo 
mazowieckie, w którym trwają budowy 12 obiektów handlowych o łącznej podaży ponad 77 tys.
m2 (niespełna 18%). Udział pozostałych województw w ogólnym zasobie handlowym będącym
aktualnie na etapie realizacji stanowi poniżej 10%.

Źródło: 
opracowanie własne 
Metropolitan Investment S.A.
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opracowanie własne 
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Poza realizacją nowych obiektów handlowych prowadzone są także prace mające na celu  
powiększenie blisko dwudziestu już funkcjonujących na rynku obiektów. W rozbudowie znajduje  
się ponad 110 tys. m2 nowoczesnej powierzchni handlowej. Trwają również dwie przebudowy  
połączone z przekształceniem istniejących dotychczas galerii handlowych, które po zakończeniu 
prac będą pełniły funkcję centrów wyprzedażowych (Metropolitan Outlet Bydgoszcz oraz  
Fashion Outlet Kraków). 

Po zrealizowaniu wszystkich nowych obiektów handlowych, dla których rozpoczęto prace  
budowlane oraz tych znajdujących się na etapie rozbudowy bądź przebudowy, wskaźnik  
nasycenia powierzchnią handlową w Polsce osiągnie poziom 369 m2/ 1 tys mieszkańców.  
W miastach z liczbą mieszkańców miedzy 10 tys., a 50 tys. osób parametr wzrośnie o 13,7%  
w stosunku do obecnego poziomu i wyniesie 297 m2/ 1 tys mieszkańców.
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Oprócz realizowanych już centrów handlowych, outletów i parków handlowych istnieje wiele 
projektów, które znajdują się na etapie planowania i przygotowania inwestycji. Dla wybranych 
opracowana została koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania budynku  
i terenu dedykowanego pod nowy obiekt handlowo-usługowy. Część z nich dysponuje pozwo-
leniem na budowę i trwa proces ich komercjalizacji, a ich budowa wkrótce się rozpocznie. Wiele 
jest również takich, które znajdują się na wstępnym etapie i nie są znane parametry przyszłej  
zabudowy. Ze względu na wspomniane plany inwestycyjne przewiduje się, że łączna  
powierzchnia centrów handlowych dostarczona na rynek handlowy w 2019 r. będzie  
znacznie wyższa od tej obecnie budowanej. 

Źródło: 
opracowanie własne 
Metropolitan Investment S.A.
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Nasycenie rynków dużych miast centrami handlowymi, zmiana stylu życia i preferencji zakupo-
wych klientów, a przy tym rosnąca siła nabywcza i zamożność społeczeństwa to tylko wybrane 
czynniki, które sprawiają, że średnie miasta i małe miejscowości stanowią obszar zainteresowania 
inwestorów. Deweloperzy dostrzegli niszę rynkową w lokalizacjach, gdzie nowoczesna  
powierzchnia handlowa często nie występuje bądź jest ograniczona. Tym samym poziom konku-
rencji jest niski. W tego rodzaju lokalizacjach bardzo dobrze sprawdzają się i rozwijają mniejsze 
przestrzenie handlowe nazywane parkami handlowymi lub retail parkami, które zaspokajają 
codzienne potrzeby zakupowe społeczności. Nawet przy dobrze rozwiniętym rynku e-commerce, 
mniejsze powierzchnie handlowe są stabilne, a najemcy uzyskują zadowalające obroty, które 
zachęcają ich do wejścia w kolejne, nowe projekty realizowane w mniejszych miejscowościach.

Całkowita powerzchnia handlowa obejmująca format parków handlowych obecnie  
osiągnęła poziom 1,83 mln m2 GLA. Każdego roku ta liczba rośnie. 

11 parków handlowych powstało od początku 2019 roku. 

37,2 tys. m2 GLA to łączna powierzchnia parków handlowych, które przybyły  
od początku 2019 roku. 

13,5% to obecny udział parków handlowych w całkowitej podaży powierzchni  
handlowej.

30 parków handlowych znajduje się na etapie budowy.

Łączna powierzchnia budowanych parków handlowych dostarczy na rynek 145  tys. m2. 

PARKI HANDLOWE NA POLSKIM RYNKU

Powierzchnia handlowa parków handlowych w Polsce
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Cechą odróżniającą parki handlowe od tradycyjnych centrów handlowych jest przede wszystkim 
znacznie mniejsza powierzchnia najmu oferowana potencjalnym najemcom oraz klientom. 
Pod względem konstrukcyjnym, parki handlowe to zazwyczaj jednokondygnacyjne obiekty  
realizowane według mniej skomplikowanego projektu architektonicznego niż nowoczesne centra 
handlowe. 

Wejścia do sklepów mieszczą się na zewnątrz budynku i odbywają się bezpośrednio z parkingu. 
Podczas gdy w galeriach handlowych wejścia do poszczególnych lokali usytuowane są wzdłuż 
wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

CHARAKTERYSTYKA PARKÓW HANDLOWYCH

PARKI HANDLOWE W RELACJI Z NAJEMCĄ 

Prosta konstrukcja wpływa nie tylko na niższe koszty budowy małych formatów handlowych, ale 
również ma duży wpływ na późniejsze koszty eksploatacyjne. Umowy najmu regulują w sposób 
szczegółowy poziom czynszu, który zwyczajowo wyrażony jest w ujęciu miesięcznym jako stawka 
PLN/ m2 lub EUR/m2. Umowy zawierane są średnio na 5-7 lat. Najemca oprócz czynszu bazowego 
który zależy bezpośrednio od wielkości wynajmowanej powierzchni, zobowiązany jest do  
pokrycia części opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem obiektu handlowego.

Opłaty eksploatacyjne obejmują wszelkie wydatki niezbędne do prawidłowego utrzymania 
obiektu komercyjnego. W szczególności do opłat eksploatacyjnych wliczane są koszty za 
usługę zarządzania nieruchomością, utrzymanie techniczne obiektu (przeglądy okresowe, 
konserwacje i naprawy), utrzymanie czystości (sprzątanie, odśnieżanie, wywóz nieczystości), 
utrzymanie zieleni, ochronę, media i jeśli występują, części wspólnych. Dodatkowe obciążenie 
mogą stanowić koszty podatku od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu czy  
ubezpieczenie nieruchomości. Na rynku istnieje kilka rodzajów umów, które regulują zakres 
kosztów i wydatków, w których partycypuje najemca. 

• Umowa typu Triple Net Lease (NNN) przewiduje pełne obciążenie najemcy, tzn. poza czynszem 
bazowym pokrywa również czynsz dodatkowy w postaci opłat eksploatacyjnych, podatku  
i ubezpieczenia nieruchomości. 

• Umowy Double Net Lease (NN) najemca zwolniony jest z kosztów związanych z ubezpieczeniem. 
Istnieją różnego rodzaju ograniczenia, na przykład określa się maksymalną stawkę ryczałtową. 
Nowoczesne obiekty handlowe wyposażone są w specjalistyczne urządzenia pomiarowe  
rejestrujące zużycie mediów zainstalowane odrębnie dla każdego lokalu. Obciążenia z tego  
tytułu pokrywa najemca. Istotnym elementem każdej umowy najmu jest prawo walory-
zacji czynszu bazowego i dodatkowego o przyjęty wskaźnik zmian cen towarów i usług  
konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny bądź w ramach zmian 
wskaźnika HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) publikowany przez Eurostat. 

Sukces każdego obiektu handlowego zależy od odpowiednio skomponowanego,  
do potrzeb docelowych klientów, tenant-mixu, czyli doboru najemców. Poniższa analiza  
prezentuje strukturę najemców w wybranych losowo ponad stu parkach handlowych zlokalizo-
wanych zarówno w największych miastach w Polsce, jak i w mniejszych miejscowościach. 

Udział poszczególnych branż w tenant-mixie zależy od profilu parku handlowego i jego lokalizacji. 
Na rynku dominują klasyczne retail parki, w których oferta umożliwia klientom kompleksowe, 
codzienne i bieżące, ale także szybkie dokonywanie zakupów. Odmienną funkcję pełnią wyspe-
cjalizowane parki handlowe, których najemcy przynależą do wybranych branż, np. dom, wnętrze  
i ogród. Podmioty o tym profilu działalności stanowią nieco ponad 30% obiektów z analizowanej 
próby, przy czym aż 70% usytuowana jest w miastach, liczących powyżej 50 tys. osób. 

TENANT-MIX PARKÓW HANDLOWYCH

KONSTRUKCJA

LICZBA KONDYGNACJI

PARKING

CZĘŚCI WSPÓLNE
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POWIERZCHNIA NAJMU (m2)

ASORTYMENT

FUNKCJA
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Wiodącym najemcą, który w badanej próbie wystąpił w niemalże 70% parkach handlowych są  
dyskonty z branży tekstylno-przemysłowej. W szczególności sklepy działające pod szyldem  
PEPCO, KiK czy TXM. Należy zwrócić uwagę, że wynajem powierzchni przez jeden z dyskontów, 
nie wyklucza obecności drugiego. W prawie 65% wybranych obiektów znajdują się drogerie,  
z czego wiodącym najemcą jest Rossmann. 

Zaobserwowano powiązanie między drogeriami, a aptekami. Korelacja wskazuje, że w ponad  
połowie obiektów, w których powierzchnie wynajmują drogerie, najemcą jest również apteka. Branża 
elektroniczna (RTV i AGD) reprezentowana głównie przez sklepy Media Expert, RTV Euro AGD  
występuje w ponad 55% parków.
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Duże znaczenie w retail parkach ma również obecność operatora  
spożywczego (m.in. sklepów Biedronka, Lidl). Odnotowano ją w blisko 55% 
wszystkich  badanych obiektów. Jednak większość, aż 75% retail parków, 
w których dyskont spożywczy nie występuje, położonych jest w sąsiedz-
twie wolnostojącego sklepu z branży FMCG (m.in. Biedronka, Lidl, Tesco, 
Netto, Kaufland). Pozycja operatora spożywczego w parku handlowym  
w dużej mierze uzależniona jest od lokalnej konkurencji. Dyskonty spożywcze 
w mniejszych miastach są silnym najemcą, który przyciąga klientów  
i generuje ruch w obiekcie handlowym. Powierzchnia przeznaczona na ten 
cel zazwyczaj wynosi około 1 tys. m2. Umowy najmu z wiodącymi markami 
tej branży zawierają klauzule ograniczające obecność konkurencyjnego 
podmiotu bezpośrednio w tej samej lokalizacji oraz w jej najbliższym  
otoczeniu.

Uzupełnieniem oferty retail parków są produkty i usługi świadczone przez 
lokalnych przedsiębiorców. Zajmują oni przeważnie najmniejsze lokale  
w kompleksie, przez co ich udział jest najmniejszy. Najczęściej są to prze-
strzenie, w których działalność prowadzą piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, 
sklepy mięsne, zoologiczne czy odzieżowe, ale także placówki ubezpie-
czeniowe, medyczne, telekomunikacyjne. Biorąc pod uwagę łączną liczbę 
obiektów ujętych w próbie, najemcy lokalni znajdują się w ponad 60% 
obiektów. 

Analiza potwierdziła, że parki handlowe pełnią głównie rolę centrów  
zakupów codziennych, w których nieznaczny udział mają najemcy z sektora 
mody, gastronomii i rozrywki.

Najemcy z sektora gastrotomii, kawiarnie i restauracje znajdują się przede
wszystkim w retail parkach mieszczących się w miastach powyżej 50 tys.
mieszkańców.
 
Rozszerzona oferta rozrywkowa w postaci fitness klubów, miejsc rekreacji 
oraz placów zabaw dla najmłodszych występuje w parkach handlowych, 
w których powierzchnia przekracza 20 tys. m2 GLA lub w miastach  
liczących ponad 100 tys. mieszkańców.

Standardowo wśród najemców retail parków położonych w mniejszych 
miastach i miejscowościach jest operator spożywczy, sieć z kosmetykami 
oraz dyskont tekstylno-przemysłowy. W zależności od powierzchni, jaką 
dysponuje park handlowy, ofertę uzupełnia sklep z elektroniką, sprzętem 
sportowym czy sklep obuwniczy.

Sklepy operatorów spożywczych (np. Lidl, Biedronka, 

Tesco) zlokalizowane są w 55% parków handlowych.

Najemcy parków handlowych

Najemcy z sektora gastrotomii, kawiarnie i restauracje znajdują 
się przede wszystkim w retail parkach mieszczących się  
w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców.
 
Rozszerzona oferta rozrywkowa w postaci fitness klubów, 
miejsc rekreacji oraz placów zabaw dla najmłodszych występuje  
w parkach handlowych,w których powierzchnia przekracza  
20 tys. m2 GLA lub w miastach liczących ponad 100 tys.  
mieszkańców.
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AKTUALNA POWIERZCHNIA HANDLOWA W POLSCE

Całkowite zasoby powierzchni handlowej w Polsce wynoszą blisko 13,6 mln m2 GLA. 

67% podaży powierzchni handlowej koncentruje się w największych miastach.  
Ponad 13% w miastach, które zamieszkuje od 10 do 50 tys. mieszkańców, a 1,6%,  
w miejscowościach, gdzie liczba ludności nie przekracza 10 tys. osób.

Najwyższa podaż powierzchni handlowej znajduje się województwach: mazowieckim 
(19,2%), śląskim (13,5%) i dolnośląskim (10,5%). Najmniejsza podaż województwo  
lubuskim (1,6%) i opolskim (1,7%). 

Od początku 2019 r. w Polsce otwarto łącznie 17 nowych obiektów handlowych (w tym 11 
w formacie retail parków), a na rynek dostarczono ponad 146 tys. m2 nowej powierzchni 
handlowej. 

NASYCENIE POWIERZCHNIĄ HANDLOWĄ 

Wskaźnik intensywności powierzchni handlowej dla całego kraju na koniec maja 2019 r. 
osiągnął poziom 353 m2/1 tys. mieszkańców.

Średnie nasycenie w województwach wynosi 318 m2 /1 tys. mieszkańców.

Najwyższym poziomem nasycenia wyróżniają się: województwo dolnośląskie (489 m2/1 
tys. mieszkańców), mazowieckie (483 m2/1 tys. mieszkańców) oraz pomorskie (466 m2/1 
tys. mieszkańców).

Nasycenie jest od lat najwyższe w miastach liczących ponad 100 tys. osób (843 m2/1 
tys. mieszkańców). 

Najniższy poziom nasycenia występuje w miejscowościach poniżej 10 tys. mieszkańców 

(95 m2/1 tys. mieszkańców).

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z RAPORTU
PODSUMOWANIE  

FORMATY HANDLOWE

O 4,7% zmniejszył się udział centrów handlowych w całkowitych zasobach powierzchni 
handlowej w Polsce. 

O 4% wzrósł udział powierzchni parków handlowych. Od 2010 roku do maja 2019 
roku na rynku przybyło blisko 970 tys. m2 powierzchni handlowej w tym formacie  
(wzrost o 111%).

W ostatnich latach dynamiczny rozwój obejmuje obiekty handlowe lokalizowane  
w mniejszych miejscowościach w formacie lokalnych retail parków. Ma to silny zwią-
zek ze zmianami zachodzącymi w stylu życia społeczeństwa, formami spędzania czasu  
wolnego oraz rosnącą konsumpcją.

Standardowa struktura najemców retail parków położonych w mniejszych miastach  
i miejscowościach opiera się na obecności operatora spożywczego, drogerii oraz dyskontu 
tekstylno-przemysłowego. W zależności od powierzchni, jaką dysponuje park handlowy, 
ofertę uzupełnia sklep z elektroniką, sprzętem sportowym lub sklep obuwniczy. Są to 
obiekty, które nie mają rozbudowanej oferty gastronomicznej i rozrywkowej.

NOWE POWIERZCHNIE HANDLOWE 

Obecnie w budowie znajduje się 59 obiektów handlowych o łącznej powierzchni najmu 
ponad 440 tys. m2. 

Aż 56% ogólnej liczby wszystkich trwających inwestycji stanowią projekty parków  
handlowych.

Tylko do końca 2019 r. na rynek zostanie wprowadzone ponad 130 tys. m2 GLA  
powierzchni handlowej w formacie retail parków. 
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