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Ceny w Trójmieście i Wrocławiu 
zapomniały o urlopie. W innych 

aglomeracjach spokojniej. 
Czy to cisza przed jesienną burzą?

Projekt nowej ustawy o zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

VAT obiecany - w październiku.

Sierpień był drugim z rzędu miesiącem, w którym ceny – zmę-
czone długotrwałymi wzrostami – udały się na zasłużony urlop.  
Znaczące wzrosty odnotowano w Trójmieście oraz we Wrocławiu.

Tematem miesiąca były prace nad nową ustawą o zagospodaro-
waniu przestrzennym. Główne założenia, to uproszczenie proce-
dur planistycznych, co ma przyśpieszyć proces przygotowywania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także 
– po trzyletnim vacatio legis – zaprzestania wydawania pozwo-
leń na budowę w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. 
Deweloperzy twierdzą, że jest to kosmetyka, która nie zwiększy 
podaży gruntów i nie skróci procesu inwestycyjnego. Obecna  
sytuacja przypomina tą sprzed kilku lat, kiedy ważność straci-
ły plany uchwalone przed 1994 rokiem. Pozwolenia oparte na  
warunkach zabudowy miały być krótkotrwałym rozwiązaniem 
przejściowym… Jak będzie tym razem?

Ministerstwo Finansów poinformowało o pracach nad definicją 
budownictwa społecznego. W październiku mają zostać ogło-
szone zasady kwalifikowania nieruchomości do tej grupy. Czeka 
nas więc jeszcze miesiąc zastanawiania się, w jakich przypadkach  
za mieszkanie zapłacimy podstawową, a w jakich obniżoną staw-
kę podatku. Raczej nie ma co liczyć na ultraliberalne podejście.  
Należy się spodziewać progu kwotowego i mieć nadzieję na roz-
sądek urzędników, a przede wszystkim znajomość obowiązują-
cych na rynku cen. Zapisy dotyczące cen w ustawie o finansowym 
wsparciu rodzin są sygnałem o czymś wręcz przeciwnym, ale prze-
cież nadzieja umiera ostatnia.

Na rynku, pomimo „wakacyjnego uspokojenia” dalej trwa hossa. 
Rekordowe zmiany odnotowano w Trójmieście – 6,6% wzrost 
średniej ceny mkw. do 4 566 zł - i Wrocławiu, w którym średnia 
wartość metra kwadratowego wzrosła o 4,5%, zbliżając się do gra-
nicy 5 500 zł i osiągając poziom 5 489 zł. Zdecydowanie spokoj-
niej było w Poznaniu (spadek o 2,4% do wartości 3 945 zł/mkw.), 
w którym cena wróciła poniżej 4 000 zł. W Warszawie i Krakowie 
doszło do kosmetycznych wzrostów (odpowiednio o 0,9% i 0,4%). 
Pomimo niewielkiego wzrostu, za metr kwadratowy w stolicy  
Małopolski płacimy średnio już ponad 6 000 zł.

Jak popyt i podaż kształtowały się w stolicy? W sierpniu mieliśmy 
do czynienia z dalszym kurczeniem się oferty sprzedaży w zde-
cydowanej większości dzielnic. Gwałtowny skok cen w Śródmieś-
ciu, to właśnie efekt tej sytuacji. Najwięcej ofert możemy znaleźć 
na Wilanowie, który awansował z trzeciego miejsca i Mokotowie 
(odpowiednio 16,6% i 17,1%). Na trzecie miejsce spadło Bemowo 
(14,6%).

Lokalizacje najpopularniejsze wśród „Kowalskich” to nadal Bemo-
wo (14,7%) i Mokotów (15,8%). Na trzecim miejscu znalazła się 
Wola (9,9%), a na czwartym Wilanów (8,7%).

Prices in Tri-City and Wrocław 
forgot about the holidays. Calm 

reigns in other conurbations. 
Is it the quiet before the storm?

Draft bill on spatial development. 
VAT promised – in November.

August was the second month in a row in which prices – worn out 
by long-lasting growth – went on a well deserved holiday. Strong 
growth was noted in Tri-City and Wrocław, however.

The subject of the month was the work on a new bill on  
spatial development. The main premise is to simplify planning 
procedures, which is to speed up the process of preparing  
local zoning plans, and also – after a three-year consultation 
period  – to stop issuing building permits on the basis of  
decisions about building conditions. Developers claim that it 
is a cosmetic change that will not increase the supply of land 
nor shorten the investment process. The current situation  
is reminiscent of that of a few years ago when plans passed  
in 1994 lost their validity. Permits based on building conditions 
were supposed to be a short-term temporary solution…  
How will it be this time?

The Ministry of Finance has informed about work on the defini-
tion of social construction. The rules for qualifying property into 
this group are to be announced in October. We will have to wait 
another month to find out in what cases we will be paying the 
basic rate and in what cases a lower rate of tax for a flat. We should 
not expect an ultra-liberal approach. We can expect some kind of 
threshold and then hope for some common sense from officials, 
mainly in the form of some knowledge of current market prices. 
Regulations regarding prices in the act on financial support for 
families are a signal that the reverse may happen, but one should 
never lose hope.

The boom, despite the “holiday sedative”, is still continuing. Record 
changes are being noted in Tri-City – 6.6% increase in the average 
price per sqm. to 4566 PLN, and in Wrocław where the average 
price per sqm. increased by 4,5%, approaching the 5500 PLN level 
and currently at 5489 PLN. The market in Poznań was much calmer  
(a fall of 2.4% to a level of 3945 PLN/sqm.), where the price dipped 
below 4000 PLN. In Warsaw and Kraków there was only marginal 
growth (0.9% and 0.4% respectively). Despite the low level of gro-
wth, we now have to pay just over 6000 PLN for a square metre  
in the Małopolska capital.

What is the relationship between demand and supply in Warsaw? 
In August, we were faced with a further shrinkage in flats available 
for sale in the majority of districts. The result of this can be seen 
in the sudden jump in prices in Śródmieście. We can find most 
flats for sale in Wilanów, which advanced from third position, and 
Mokotów (16.6% and 17.1% respectively).  Bemowo (14.6%) fell 
to third place.

The most popular locations among buyers are still Bemowo 
(14.7%) and Mokotów (15.8%). Wola is in third place (9.9%), and 
Wilanów (8.7%) fourth.
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średnia cena mkw. (PLN)
average price per sqm. (PLN)

sierpień 2006
August 2006

lipiec 2006
July 2006

zmiana ceny mkw.  
(sierpień 2006/lipiec 2006)

change in the average price per sqm. 
(August 2006/July2006)

Kraków Krakow 6 011 5 990 0,4%

Łódź Łódź 3 458 - - -

Trójmiasto Tri-City 4 566 4 282 6,6%

Warszawa Warsaw 6 216 6 159 0,9%

Wrocław Wroclaw 5 489 5 250 4,5%

Poznań Poznan 3 945 4 040 -2,4%

dzielnica
district

lipiec 2006
July 2006

lipiec 2006
July 2006

zmiana ceny mkw.  
(sierpień 2006/lipiec2006)

change in the average price per sqm. 
(August 2006/July 2006)

Bemowo 5 082 5 052 0,6%

Białołęka 4 210 4 194 0,4%

Bielany 4 322 4 322 0,0%

Mokotów 8 096 7 934 2,0%

Ochota 5 930 5 930 0,0%

Praga Południe 5 068 5 044 0,5%

Praga Północ 4 542 4 542 0,0%

Saska Kępa 6 728 6 728 0,0%

Śródmieście 11 756 8 658 35,8%

Targówek 4 413 4 413 0,0%

Ursus 4 880 4 486 8,8%

Ursynów 6 012 5 771 4,2%

Wawer 3 907 3 830 2,0%

Wesoła 3 210 3 103 3,4%

Wilanów 6 581 6 481 1,5%

Wola 7 060 7 036 0,3%

Żoliborz 5 593 5 604 -0,2%

WARSZAWA - ŚREDNIA 6 216 6 159 0,9%
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Warszawa–raport mieszkaniowy
analiza popytu i podaży

prognoz y,  które s ię  sprawdzają

Patroni Medialni:

już do nabycia!


