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Lublin 

Podstawowe informacje 

Ludnost 

Gfl< 2016 Sila nabywcza Crocznie) 

Gfl< 2016 lndeks sily nabywczej 

Zasoby 

Liczba centr6w handlowych 

Nasycenie 

Powierzchnia w budowie 
Liczba centr6w handlowych 
wbudowie 
Wsp6lczynnik pustostan6w 
Najwyzsze czynsze 
Clokal 100-150 m2, modal 

340 700 

27 903 PLN per capita 

106,6 

326 600 m2 GLA 

13 

959 m2/1 000 

57 000 m2 

5,7% 

27-29 EUR m2/miesia_c 

W Lublinie dziala az trzynascie centr6w handlowych o la_cznej 

powierzchni ponad 326 000 m2. Biora_c pod uwag� populacj� 

miasta, nasycenie powierzchnia_ handlowa_ plasuje si� na 

poziomie 959 m2 na 1 000 os6b i wzrosnie do 1 126 m2 

po ukonczeniu budowanego obecnie parku handlowego IKEA. 

Na jedno centrum handlowe w Lublinie przypada srednio 

26 200 os6b, a sila nabywcza mieszkanc6w w przeliczeniu na 

metr kwadratowy centrum handlowego wynosi 29 100 PLN 

rocznie. Grano klient6w robia_cych zakupy w lubelskich 

centrach handlowych powi�ksza si� sezonowo o osoby 

mieszkaja_ce za wschodnia_ granica_ Polski. 

W Lublinie znajdziemy zar6wno duze centra regionalne, jak 

i obiekty o mniejszej skali, obsluguja_ce wybrane dzielnice lub 

osiedla mieszkaniowe. Najwi�kszym obiektem handlowym 

w miescie jest Atrium Felicity (75 000 m2, ponad 100 lokali), 

gdzie dzialaja_ mi�dzy innymi: hipermarket Auchan, sklep 

z art. budowlanymi Leroy Merlin, multipleks Cinema City, 

fitness Fabryka Formy, studio tanca Iskra, Sky Park, centrum 

rozrywki Koziolek, Saturn, RTV Euro AGO, marki z grupy 

Inditex i LPP, H&M, C&A i Smyk. 

Drugim pod wzgl�dem wielkosci centrum handlowym Lublina 

jest Galeria Olimp (63 000 m2), rozbudowywana 

systematycznie w latach 2000-2013. W Galerii Olimp dzialaja_: 

Aldik, Media Expert, Leroy Merlin, Multikino, Sky Park, 

Masters Bowling&Bilard, centrum rozrywki l(oziolek, studio 

tanca UDS, l(omfort, Go Sport, Toys'R'Us, fitness Get Gym, 

EM Pi I<, marki z grupy LPP i l(appAhl. 

Centra handlowe wg wielkosci 

• bardzo duze Cpowyzej 50 000 m2 l 

• duze (30 000 - 50 000 m2 l 

• srednie (15 000 - 29 999 m2 l 

• male (10 000 - 14 999 m2 l 

• bardzo male (5 000 - 9 999 m2 l 

Zr6dlo: Colliers International, styczen 2017 

Rynek handlowy Lublina w cia_gu ostatnich 20 lat rozwijal si� 

systematycznie, ale najwi�ksze obiekty handlowe zbudowano 

tu w minionych pi�ciu latach. Pierwsze centrum handlowe

Galeria Zana powstalo w koncu lat 90. Cdawny E. Leclerc). 

Najmlodszym obiektem sa_ natomiast Tarasy Zamkowe, 

oddane do uzytku w roku 2015. 

Centra handlowe wg wieku 

• powyzej 15 lat

• 15-10 lat

• 9-5 lat 

• ponizej 5 lat 

Zr6dlo: Colliers International, styczen 2017 
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Olsztyn 

Podstawowe informacje 

Ludnost 

Gfl< 2016 Sila nabywcza Crocznie) 

Gfl< 2016 lndeks sily nabywczej 

Zasoby 

Liczba centr6w handlowych 

Nasycenie 

Powierzchnia w budowie 
Liczba centr6w handlowych 
wbudowie 
Wsp6lczynnik pustostan6w 
Najwyzsze czynsze 
Clokal 100-150 m2, modal 

173 500 

29 612 PLN per capita 

113,1 

121 000 m2 GLA 

5 

698 m2/1 000 

2,6% 

25-27 EUR m2/miesia_c 

Rynek olsztynski oferuje 121 000 m2 powierzchni na wynajem 

w centrach handlowych, przy nasyceniu na poziomie 

698 m2/1 000 mieszkanc6w. W miescie funkcjonuje pi�c 

centr6w handlowych, zlokalizowanych w centralnej 

i poludniowej cz�sci miasta. Mieszkancy Olsztyna moga_ takze 

robic zakupy w mniejszych obiektach handlowych zar6wno 

sr6dmiejskich Cnp. Oekada, OT Oukat). jak i osiedlowych 

Cnp. CH Viktorl. 

Na jedno centrum handlowe w Olsztynie przypada srednio 

34 700 os6b, a sila nabywcza mieszkanc6w w przeliczeniu 

na metr kwadratowy centrum handlowego wynosi 42 500 PLN 

rocznie. Cecha_ charakterystyczna_ olsztynskiego rynku jest 

sezonowe zasilanie go konsumentami zza wschodniej granicy. 

Najwi�kszym obiektem handlowym w miescie jest Galeria 

Warminska o powierzchni 42 500 m2 i ponad 170 lokalach. 

Centrum oferuje mi�dzy innymi supermarket Piotr i Pawel, 

sklep RTV Euro AGO, Multikino, sal� zabaw Warmiolandia, 

fitness l<lub l<inetic, marki z grupy Inditex i LPP, H&M, 

TK Maxx, Smyk, Carry i Martes Sport. 

Olsztynska Aura to z kolei sr6dmiejskie centrum handlowe 

o powierzchni ponad 24 000 m2 najmu i 100 sklepach,

w kt6rym znajdziemy mi�dzy innymi: kino Helios, bibliotek�.

sklep RTV Euro AGO, marki z grupy LPP, H&M, New Yorker,

KappAhl i Smyk.

Centra handlowe wg wielkosci 

• duze (30 000 - 50 000 mZ J 

• srednie (15 000 - 29 999 mZ) 

• male (10 000 - 14 999 m2) 

Zr6dlo: Colliers International, styczen 2017 

Rozw6j rynku centr6w handlowych w miescie 

zapocza_tkowaly sieci hipermarket6w, kt6re budowaly obiekty 

na wlasne potrzeby. Olsztynski rynek handlowy rozwija si� 

systematycznie od konca lat 90. Najstarszymi centrami 

handlowymi sa_ pochodza_ce z 1999 roku Tesco i Auchan 

Cdawniej Real), zas najnowszym obiektem jest ukonczona 

w 2014 roku - Galeria Warminska. 

Centra handlowe wg wieku 

• powyzej 15 lat 

• 15-10 lat 

• 9-5 lat 

• ponizej 5 lat 

Zr6dlo: Colliers International, styczen 2017 
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Radom 

Podstawowe informacje 

Ludnost 

Gfl< 2016 Sila nabywcza Crocznie) 

Gfl< 2016 lndeks sily nabywczej 

Zasoby 

Liczba centr6w handlowych 

Nasycenie 

Powierzchnia w budowie 
Liczba centr6w handlowych 
wbudowie 
Wsp6lczynnik pustostan6w 
Najwyzsze czynsze 
Clokal 100-150 m2, modal 

216 200 

26179 PLN per capita 

100 

125 000 m2 GLA 

5 

577 m2/1 000 

7,2% 

25-27 EUR m2/miesia_c 

Zasoby powierzchni centr6w handlowych w Radomiu to blisko 

125 000 m2 w pi�ciu istnieja_cych obiektach. Biora_c pod 

uwag� populacj� miasta, nasycenie powierzchnia_ handlowa_ 

plasuje si� na poziomie 577 m2 na 1 000 os6b. 

Na jedno centrum handlowe w Radomiu przypada srednio 

43 200 os6b, a sila nabywcza mieszkanc6w w przeliczeniu na 

metr kwadratowy centrum handlowego wynosi 45 300 PLN 

rocznie. Cecha_ charakterystyczna_ radomskiego rynku 

handlowego jest jego stosunkowo bliskie sa_siedztwo ze 

znacznie wi�kszym i bardziej r6znorodnym rynkiem 

Warszawy, przycia_gaja_cym konsument6w z calego regionu. 

Najwi�kszym obiektem handlowym w Radomiu jest Galeria 

Sloneczna (42 000 m2, ponad 170 lokali), gdzie dzialaja_ 

mi�dzy innymi: supermarket Carrefour Market, Multikino, sklep 

RTV Euro AGO, TK Maxx, marki z grupy Inditex i LPP, H&M 

i I ntersport. 

Drugim pod wzgl�dem wielkosci centrum handlowym 

w miescie jest M1 (36 000 m2l z hipermarketem Auchan, 

Media Markt, Reserved, Deichmann i CCC. 

Najmniejsze centrum handlowe Radomia to E. Leclerc, gdzie 

poza supermarketem tej sieci i sklepem meblowym dziala 

ponad 30 punkt6w handlowo-uslugowych obsluguja_cych 

konsument6w w tej cz�sci miasta. 

Centra handlowe wg wielkosci 

• duze (30 000 - 50 000 m2 l 

• srednie (15 000 - 29 999 m2 l 

• bardzo male (5 000 - 9 999 m2 l 

Zr6dlo: Colliers International, styczen 2017 

Pierwsze centra handlowe w Radomiu powstaly w koncu lat 

90. CM1, E. Leclerc), dzi�ki ekspansji sieci hipermarket6w

i duzych sklep6w niespozywczych na rynku polskim.

Pelnowymiarowa galeria handlowo-rozrywkowa CGaleria

Slonecznal pojawila si� w Radomiu dopiero w 2011 roku.

Galeria Sloneczna pozostaje najnowszym centrum

handlowym w miescie, co oznacza, ze w Radomiu od pi�ciu

lat nie powstalo zadne nowe centrum handlowe.

Centra handlowe wg wieku 

• powyzej 15 lat 

• 15-10 lat 

• 9-5 lat 

Zr6dlo: Colliers International, styczen 2017 
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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

PONAD  
300

OBIEKTÓWPONAD  
300

OBIEKTÓW



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
mailto:Dominika.Jedrak@colliers.com
http://www.colliers.com
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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