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Główne ulice handlowe w Krakowie 
Historyczne dziedzictwo i duży napływ turystów kształtują 
obraz handlu przy krakowskich ulicach handlowych.  
Kulturowe dziedzictwo 

Kraków, historyczna stolica Polski, współcześnie intensywnie 
czerpie ze swojego kulturowego dziedzictwa. Stare Miasto, 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, otoczone 
starymi kamieniczkami, pałacami i kościołami, przyciąga 
zarówno tłumy turystów (blisko 9 mln osób w 2012r.) jak i 
krakowian. Rynek Główny to największy średniowieczny rynek w 
Europie i obowiązkowy punkt programu każdego turysty, jak i 
popularne miejsce spotkań mieszkańców miasta. 

Handel przy głównych ulicach w Krakowie koncentruje się w 
centralnym, historycznym kwartale miasta. Główny odcinek 
wiedzie szlakiem dawnej Drogi Królewskiej, począwszy od 
Bramy Floriańskiej, wzdłuż ulicy Floriańskiej przez Rynek 
Główny do ulicy Grodzkiej i Placu Dominikańskiego. Trasa ta 
wiedzie do Zamku na Wawelu i dalej na Kazimierz, starej 
dzielnicy żydowskiej. Ulica Szewska, prowadząca na zachód od 
Rynku Głównego do ruchliwego punktu przesiadkowego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komunikacji publicznej przy ul. Karmelickiej, jest również  
zatłoczonym deptakiem pełnym sklepów, restauracji i kawiarni. 
Inne sąsiednie ulice, takie jak: Sławkowska, Szpitalna, Sienna, 
Św. Tomasza czy Św. Jana, to głównie skupiska kawiarni, 
pubów, barów, klubów muzycznych jak i lokalnych sklepikarzy. 

Najemcy przy głównych ulicach handlowych 

Kategorią handlową dominującą w obszarze Starego Miasta jest 
gastronomia (kawiarnie, restauracje, bistra, puby, kluby i 
operatorzy fast food). Na sektor ten przypada ok.36% 
usytuowanych tu lokali. Drugie miejsce, z 18% udziałem, to 
kategoria moda, obuwie, akcesoria i dodatki. Warto podkreślić 
brak dużych sklepów popularnych marek odzieżowych w 
zestawie najemców głównych ulic handlowych, czego przyczyną 
jest niedostatek odpowiednich lokali.  
Inną szeroko reprezentowaną kategorią, co jest typowe dla 
ruchliwych obszarów turystycznych – jest segment biżuteria i  
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dodatki (10%). Przy krakowskich ulicach handlowych ulokowało 
się kilka znanych marek międzynarodowych (Swarovski,  
Pandora) jak i krajowych (Schubert, Kobe czy Red Rubin), oraz 
rzesze lokalnych jubilerów i sklepów z pamiątkami i biżuterią. 

Banki i usługi finansowe nie odgrywają znaczącej roli w składzie 
najemców przy ulicach handlowych w Krakowie. Nie mniej 
jednak, duże instytucje bankowe, takie jak PKO BP, Pekao SA, 
BZ WBK czy Deutsche Bank, ulokowały swoje siedziby w 
prestiżowych miejscach wokół Rynku Głównego.  

Udział pustych lokali stanowi 7% całkowitej liczby sklepów przy 
ulicach handlowych w Krakowie. 

Liczba sklepów wg kategorii produktowych 
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Wchodząc w szczegóły, najemcy kategorii moda, biżuteria i 
dodatki w szczególności upodobali sobie ulice Grodzką i 
Floriańską. Z kolei Rynek Główny to przede wszystkich 
rozbudowana oferta gastronomiczna, na czele z legendarną 
restauracją Hard Rock Cafe szczycącą się jedną z najlepszych 
lokalizacji tuż przy Kościele Mariackim. 

Dom handlowy Pasaż 13, mieszczący się u zbiegu ul. Grodzkiej i 
Rynku Głównego, to wyjątkowy przykład udanej przebudowy i 
adaptacji starych, zabytkowych kamienic na obiekt handlowy, 
który może spełnić oczekiwania wymagających marek z wyższej 
półki. Z imponującym wystrojem wnętrz, zwabił do grona 
najemców m.in. takie loga jak Pollini, Likus Concept Store, 
Vinicio Pajaro czy Diesel. Kilka marek z kategorii premium 
(MaxMara, Paul&Shark, Escada & Marc Cain, czy sklep 
multibrandowy Mirage) znajdują się w niedalekiej odległości, przy 
ulicy Grodzkiej.  

Przebudowy i adaptacje starych kamienic w nowoczesne obiekty 
handlowe mogłyby potencjalnie zachęcić sieci odzieżowe i tym 
samym przyczynić się do rozwoju handlu śródmiejskiego. Jednak  
wymaga to zainwestowania sporych nakładów finansowych.  

Stawki czynszowe 

Stawki czynszu za lokale ok. 100 m2 z ofertą „moda i dodatki” w 
najlepszych lokalizacjach oscylują pomiędzy 80 EUR a 95 EUR 
za m2/ m-c, poziom porównywalny do stawek osiągalnych w 
Warszawie. Najdroższe ulice to Grodzka (odcinek pomiędzy 
Rynkiem Głównym a Placem Dominikańskim), gdzie czynsze 
osiągają poziom 80-95 EUR/ m2/ m-c, oraz Floriańska, gdzie 
stawki czynszu dochodzą do 70-80 EUR/ m2/ m-c. Ceny za 
lokale przy mniej prestiżowych ulicach są znacznie niższe i 
zazwyczaj nie przekraczają poziomu 35-40 EUR/ m2/ m-c. 

Wyzwania nadal istnieją... 

Ulice handlowe, chociaż zdominowane przez silny rynek centrów 
handlowych, wciąż przykuwają uwagę najemców chcących tu  
zaistnieć bądź rozwijać swoje portfolio. Jednak ich rozwój w 
istotny sposób hamuje ograniczona ilość odpowiednich lokali. Na 
parterach historycznych budynków zlokalizowane są głównie 
małe sklepiki, z kolei dobrze skonfigurowane większe 
powierzchnie z dużą witryną to rzadkość. Kolejnym utrudnieniem 
jest ograniczony dostęp dla aut w obrębie Starego Miasta, choć 
oczywistym ułatwieniem dla odwiedzających i klientów jest 
rozbudowany system transportu publicznego wokół Starego 
Miasta. Procedury administracyjne związane z nadzorem 
konserwatora zabytków są w Krakowie restrykcyjne, a sprostanie 
wymogom administracyjnym czasochłonne, co również może 
zniechęcać wielu potencjalnych inwestorów. Podobnie jak w 
innych miastach Polski, status własności wielu budynków 
pozostaje niejasny z uwagi na roszczenia spadkobierców.    I 
kolejny aspekt utrudniający harmonijny i przemyślany rozwój 
krakowskich ulic handlowych to brak spójnej wizji władz 
lokalnych co do profilu i charakteru najemców przy tych ulicach. 

Hard Rock Cafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Jones Lang LaSalle, Maj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka 

Opis:  
Stare Miasto – historyczne serce miasta przyciągające dużą liczbę 
turystów i będące popularnym miejscem spotkań mieszkańców. 
Ikona miasta z malowniczymi budynkami, kościołami, muzeami, itp. 
Bogata oferta kawiarni i restauracji. Bliska odległość do stacji 
Kraków Główny.  

Segment handlowy: 
Ogromna różnorodność oferty gastronomicznej. W sektorze moda i 
dodatki dominują popularne marki międzynarodowe i krajowe, oraz 
kilka firm z ofertą premium (np. Likus Concept Store w domu 
handlowym Pasaż 13, Max Mara, Paul&Shark, Hexeline).  

Dostęp:  
Strefa piesza. Wygodny dostęp transportem publicznym w pobliżu 
(liczne linie autobusowe i tramwajowe).  

Największe budynki / sklepy: 
Pasaż 13, Hard Rock Cafe, Empik, budynek CDI 
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Pasaż 13, Kraków 
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Lokalizacja głównych ulic handlowych w Krakowie
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Rynek nowoczesnych obiektów handlowych w Krakowie 
Stabilny rozwój sektora nowoczesnych centrów 
handlowych w Krakowie. Nowe projekty na horyzoncie. 
Podaż 

Aglomeracja Krakowa1, trzecia pod względem wielkości w kraju 
(ponad 1 mln ludności), jest stosunkowo dobrze zaopatrzona w 
nowoczesną powierzchnię różnych formatów handlowych. Na 
całkowitą podaż wynoszącą 612 600 m2 przypada: 11 centrów 
handlowych i handlowo-rozrywkowych (437 300 m2), dwa parki 
handlowe (33 000 m2), jedno centrum wyprzedażowe (22 000 m2) 
oraz kilkanaście wielkopowierzchniowych magazynów 
handlowych2 (120 300 m2). 

Pod względem nasycenia powierzchnią centrów handlowych 
Kraków, z wynikiem 430 m2 na 1 000 mieszkańców, zajmuje 
obecnie szóste miejsce wśród ośmiu głównych aglomeracji, 
wyprzedzając Szczecin i aglomerację katowicką. Chociaż 
istniejąca podaż zdaje się zaspokajać potrzeby zakupowe 
mieszkańców regionu, w planach są kolejne projekty. Warto  

                                                 
1 W skład aglomeracji wchodzi Kraków i sąsiednie gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, 
Kocmyrzów - Luborzyca, Michałowice, Zielonki, Wielka Wieś, Zabierzów, Liszki, Skawina, 
Świątniki Górne, Koniusza, Mogilany, Wieliczka, Niepołomice i Biskupice. 
2 Wolnostojące sklepy typu DIY, hipermarkety, meblowe i sportowe. 

 

jednak podkreślić, że wszelkie nowe inwestycje wymagają 
przeprowadzenia gruntownej analizy potencjalnych 
zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem koniunktury 
gospodarczej i uwarunkowań lokalnego rynku.  

Dojrzałość głównych rynków w Polsce 
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Formatem handlowym dominującym w aglomeracji krakowskiej 
są centra handlowe, stanowiące 71% całkowitej podaży 
powierzchni najmu. Obecnie trzy centra handlowe uznawane są 
za wiodące - Galeria Krakowska, Galeria Kazimierz oraz Bonarka 
City Center. 

Galeria Krakowska może pochwalić się stale rosnącym 
wskaźnikiem odwiedzalności (ponad 39,5 mln osób w 2012 r.), co 
zawdzięcza swojej doskonałej lokalizacji w samym centrum 
miasta tuż przy Dworcu Głównym i  znaczącej regionalnej sile 
przyciągania będącej wynikiem pokaźnego rozmiaru obiektu 
(58 000 m2 powierzchni najmu) i szerokiego wachlarza 
najemców. Wśród nowych marek, które ostatnio poszerzyły 
ofertę galerii, można wymienić Zara Home i Restaurację 
Dworcową.   

Nieco mniejsza Galeria Kazimierz (36 000 m2) to również uznane 
i popularne miejsce zakupów, oferujące dodatkowo istotny 
element rozrywkowy (kino Cinema City). Obecnie obiekt jest w 
trakcie rekomercjalizacji. Kilka nowych marek poszerzyło już jego 
ofertę (m.in. Bershka i Gerry Weber), a wkrótce do listy 
najemców dołączy również księgarnia Matras. 

Bonarka City Center (91 000 m2) jest największym centrum 
handlowych w regionie i czwartym pod tym względem w kraju. 
Chociaż centrum to mierzyło się z pewnymi wyzwaniami od chwili  

 

 

swojego otwarcia w 2009 r., to obecnie rejestruje wzrost 
liczby klientów  przy jednocześnie malejącej liczbie 
niewynajętych lokali.   

Aktywność budowlana ogranicza się do jednego centrum 
handlowego, tj. Auchan Bronowice. Projekt o powierzchni 
najmu 60 000 m2, która pomieści sklepy 160 marek,  
powstaje w pobliżu sklepów IKEA i Castorama. Obiekty te 
razem mogą stworzyć silny obszar handlowy o szerokiej  
sile przyciągania w północno-zachodniej części miasta. 
Otwarcie centrum Auchan Bronowice zapowiadane jest na 
IV kw. 2013 r. 

W północno-wschodnim obszarze miasta Mayland planuje 
otwarcie centrum Serenada (42 000 m2) w 2015 r. Obiekt 
będzie uzupełniał istniejącą w pobliżu ofertę handlową 
centrum Krokus, Obi i Multikina. 

Z innych formatów działających na terenie Krakowa wart 
wyróżnienia jest wybudowany w 2011 r. przez firmę 
Neinver kompleks Futura Park, będący połączeniem parku 
handlowego i centrum wyprzedażowego.  
Sektor parków handlowych i wielkopowierzchniowych 
magazynów handlowych jest stosunkowo dobrze   

Ul. Floriańska
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rozwinięty w Krakowie i jego aglomeracji, stąd nie spodziewamy 
się jego dalszego znacznego rozwoju w perspektywie 
najbliższych lat. 

Popyt 

Na koniec 2012r. wskaźnik pustostanów w centrach handlowych w 
Krakowie był na poziomie 3,3% i nieco wzrósł w stosunku do wyniku 
sprzed roku (3%). Wpływ na to miał głównie wysoki poziom pustych 
powierzchni w Solvay Park, ale i do pewnego stopnia również w 
Kraków Plaza i Bonarka City Center. Pozostałe centra są w pełni lub 
prawie w pełni wynajęte. 

Stawki czynszowe typu „prime” 

Stawki za najlepsze lokale nie uległy zmianie w ciągu ostatniego 
roku. Czynsz za ok. 100-metrowy sklep z branży moda i akcesoria 
ulokowany w wiodącym centrum handlowym, to obecnie wydatek 
od 42 EUR do 47 EUR / m2/m-c.  

 

 

Stawki czynszu za najlepsze lokale w centrach handlowych vs 
wskaźnik pustostanów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Jones Lang LaSalle, Maj 2013 
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Lokalizacja centrów handlowych w Krakowie 
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