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Potencjał rynku Białegostoku dla inwestycji handlowych 

został stosunkowo późno dostrzeżony przez deweloperów. 

Pionierem była firma Auchan, która w roku 2000 wybudowała 

swój hipermarket wraz z towarzyszącymi mu mniejszymi 

sklepami. Centrum, modernizowane i rozbudowywane  

w kolejnych latach, oferuje obecnie ok. 33 000 m² powierzchni 

najmu (GLA). Szczytowa fala podaży przypadła  

w Białymstoku na lata 2007-2008, kiedy oddano do użytku  

aż pięć centrów handlowych o łącznej powierzchni 130 000 m² 

GLA. Obecnie białostocki rynek oferuje ponad 164 000 m² 

GLA nowoczesnej powierzchni w 6 centrach handlowych, co 

daje nasycenie na poziomie 557 m² GLA/1 000 mieszkańców.  

Centra handlowe w Białymstoku to tradycyjne galerie oparte  

o hiper lub supermarket i zestaw sklepów z sektora 

niespożywczego uzupełniony punktami gastronomicznymi, 

usługami, rozrywką i rekreacją. W mieście brak jest parków 

handlowych, a pierwsze centrum wyprzedażowe Outlet 

Białystok powstało w grudniu ubiegłego roku  

w przebudowanej Galerii Podlaskiej.  

 

Centra handlowe wg wieku 

Źródło: Colliers International.  

Białostockie centra handlowe swoją wielkością nie 

przekraczają 40 000 m² GLA. Największym obiektem 

handlowym w mieście jest obecnie Alfa Centrum (37 500 m² 

GLA), zbudowana w centrum miasta, w miejscu dawnych 

zakładów Biruna, a oddana do użytku w 2008 r. W Alfie 

znajdują się między innymi: supermarket Piotr i Paweł, kino 

Helios, Pure fitness, RTV Euro AGD, Intersport, C&A, H&M, 

marki z grupy LPP oraz Inditex.  

Centra handlowe wg wielkości 
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Ludność 295 400

Siła nabywcza (rocznie) 27 701  PLN per capita

Indeks siły nabywczej 112,4% średniej krajowej

Zasoby 164 400 m2 GLA

Liczba centrów handlowych 6

Nasycenie 557 m2 /1 000 mieszkańców

Powierzchnia w budowie 38 300 m² GLA

Liczba centrów handlowych w budowie 2

Współczynnik pustostanów 3,0%

Najwyższe czynsze (lokal 100 m2) 29-31  EUR/m2/miesiąc

PODSTAWOWE DANE
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Alfa Centrum oferuje również największą liczbę sklepów 

wśród wszystkich centrów handlowych w mieście (ok. 150). 

Drugą pozycję pod tym względem zajmuje Atrium Biała  

(ok. 90 sklepów), gdzie znajdują się między innymi: Real, 

Media Markt, Carry, Smyk, H&M, New Yorker, Reserved 

oraz EMPiK i kino Helios. 

W centrach handlowych Białegostoku działa ok. 450 sklepów. 

Największą grupę najemców stanowią sieci z sektorów: moda 

(36%), obuwie i art. skórzane (13%) oraz usługi (11%).  

Do najczęściej występujących marek (wyłączając sieci GSM) 

należą: Inmedio (multimedia), CCC (obuwie), Deichmann 

(obuwie), House (moda), Camaieu (moda), Vision Express 

(zdrowie i uroda) i Apart (biżuteria).  

Współczynnik pustostanów na koniec 2014 r. wyniósł 3%  

i znajduje się obecnie w lekkim trendzie wzrostowym  

ze względu na budowę kolejnych obiektów handlowych  

w mieście. 

Struktura najemców (wg liczby lokali) 

 

 

Białystok wciąż budzi zainteresowanie deweloperów 

inwestujących w obiekty handlowe. Obecnie w budowie 

znajdują się dwa centra handlowe Galeria Jurowiecka  

(25 000 m² GLA) i centrum wyprzedażowe Outlet Center 

Białystok (13 300 m² GLA). Po ukończeniu tych obiektów 

całkowite zasoby powierzchni wzrosną do poziomu  

ok. 203 000 m²  a współczynnik nasycenia do 686 m²  

GLA/1 000 mieszkańców. Planowane są także modernizacje i 

rozbudowy istniejących obiektów handlowych (np. centrum 

handlowego Carrefour Zielone Wzgórze). 

Z kolei, z uwagi na silną bezpośrednią konkurencję ze strony 

Galerii Jurowieckiej, projekt centrum handlowego Galeria 

Jagiellońska zmienił swój charakter – zamiast typowej galerii 

handlowej, powstaną mieszkania, niewielki pasaż sklepów i 

hotel.  

Czynsze za powierzchnie w centrach handlowych  

w Białymstoku plasują się na średnim poziomie i znajdują się 

w lekkim trendzie spadkowym na skutek wzrostu konkurencji.  

Najwyższy czynsz za lokal 100-150 m² GLA na potrzeby 

mody to ok. 29 - 31 EUR/m²/miesiąc.  

Wśród zawartych ostatnio transakcji najmu na białostockim 

rynku można wymienić m.in.: Nike (700 m²), Mc Arthur  

(200 m²), Diverse (170 m²) i Ecco (150 m²) w centrum 

wyprzedażowym Outlet Białystok oraz Diverse (170 m
2
)  

w Auchan Hetmańska czy Samsung Brand Store (110 m
2
)  

w Atrium Biała. 
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