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Legenda: 

Cena oferty mieszkań – średnia, ofertowa cena metra kwadratowego wszyst-
kich mieszkań w projektach deweloperskich wystawionych do sprzedaży wg 
stanu z 29 dnia każdego miesiąca
Cena mieszkań sprzedanych – średnia cena metra kwadratowego mieszkań 
sprzedanych w okresie ostatnich 3 miesięcy

średnia cena mkw. mieszkania 
w siedmiu głównych miastach polski
źRóDło: redNet Consulting na podst. danych tabelaofert.pl

rynek mieszkaniowy  
– sierpień 2012

Wskaźniki ekonomiczne za dwa pierwsze miesiące III kwartału br. 
potwierdzają spadkowe tempo wzrostu polskiej gospodarki. Wy-
raźnie zwalniają zarówno konsumpcja, inwestycje, jak i najważniej-
sza z punktu widzenia stóp procentowych stopa inflacji, która na 
koniec sierpnia osiągnęła poziom 3,8 proc. wobec 4,0 proc. w lipcu 
br. Poziom inflacji konsumenckiej nadal jest wyższy niż cel inflacyj-
ny Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc.), jednakże towarzyszy 
mu wyraźny spadek inflacji bazowej, która dla banku centralne-
go stanowi bardziej istotny wskaźnik z punktu widzenia popytu. 
Na koniec sierpnia wzrosła ona o 2,1 proc. wobec analogicznego 
okresu minionego roku. W związku z powyższym, według opinii 
ekonomistów, na początku IV kwartału należy spodziewać się dłu-
go wyczekiwanego obniżenia stóp procentowych. 

Średnia cena mieszkań dostępnych w ofercie w siedmiu głów-
nych miastach w Polsce na koniec sierpnia 2012 roku osiągnęła 
poziom 6 662 PLN/mkw. brutto i była o 0,2% niższa od cen od-
notowanych w poprzednim miesiącu. Głównym powodem stałe-
go spadku średniej ceny ofertowej jest wprowadzanie do ofer-
ty dużej liczby tanich projektów z segmentu popularnego oraz 
dalsze obniżki cen mieszkań długo eksponowanych już na rynku. 
Średnia cena mieszkań sprzedanych, która w ciągu całego 2011 
roku utrzymywała się na stosunkowo stabilnym poziomie, a od 
kwietnia 2012 roku zaczęła spadać, w sierpniu odwróciła swo-
ją tendencję. Względem poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,2%  
i osiągnęła poziom 6 473 PLN/mkw. brutto. 
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miasto
cena oferty 
mieszkań

cena mieszkań 
sprzedanych

cena mieszkań 
sprzedanych/cena oferty 

Vii Viii Vii Viii Vii Viii

Katowice 4 769 4 755 4 872 4 883 2,2% 2,7%

Kraków 6 359 6 369 6 216 6 320 -2,2% -0,8%

łódź 4 897 4 942 4 731 4 730 -3,4% -4,3%

Poznań 6 191 6 133 5 851 5 878 -5,5% -4,2%

Gdańsk 6 187 5 998 5 134 5 300 -17,0% -11,6%

Warszawa 7 592 7 570 7 518 7 540 -1,0% -0,4%

Wrocław 6 499 6 485 6 106 6 143 -6,0% -5,3%

aglomeracja warszawska 7 274 7 269 7 170 7 204 -1,4% -0,9%

aglomeracja trójmiejska 6 113 5 876 5 235 5 386 -14,4% -8,3%

aglomeracja śląska 4 426 4 406 4 452 4 569 0,6% 3,7%

średnia dla siedmiu aglomeracji 6 674 6 662 6 399 6 473 -4,1% -2,8%

miasto

cena oferty 
mieszkań

cena mieszkań 
sprzedanych zmiana ceny 

oferty mieszkań 
sierpień/lipiec

zmiana ceny 
mieszkań 

sprzedanych 
sierpień/lipiecVii Viii Vii Viii

Katowice 4 769 4 755 4 872 4 883 -0,3% 0,2%

Kraków 6 359 6 369 6 216 6 320 0,2% 1,7%

łódź 4 897 4 942 4 731 4 730 0,9% 0,0%

Poznań 6 191 6 133 5 851 5 878 -0,9% 0,5%

Gdańsk 6 187 5 998 5 134 5 300 -3,1% 3,2%

Warszawa 7 592 7 570 7 518 7 540 -0,3% 0,3%

Wrocław 6 499 6 485 6 106 6 143 -0,2% 0,6%

aglomeracja warszawska 7 274 7 269 7 170 7 204 -0,1% 0,5%

aglomeracja trójmiejska 6 113 5 876 5 235 5 386 -3,9% 2,9%

aglomeracja śląska 4 426 4 406 4 452 4 569 -0,5% 2,6%

średnia dla siedmiu aglomeracji 6 674 6 662 6 399 6 473 -0,2% 1,2%

miesiącu notowano największe zmiany w poziomie cen; najbardziej 
wzrosła zarówno średnia cena mieszkań sprzedanych (+3,2%), jak 
i spadła  średnia cena ofertowa (-3,1%). W związku z powyższym 
nożyce cenowe mocno się zawężyły. Spore różnice (na pozio-
mie 4-5%) ponownie notowano w Poznaniu i Wrocławiu, a także  
w łodzi. W pozostałych analizowanych lokalizacjach dysproporcje 
pomiędzy średnią ceną mieszkań sprzedanych, a oferowanych były 
już znacznie niższe, nieprzekraczające 2,7%. 

Sytuacja cenowa w poszczególnych miastach wygląda następująco:

źRóDło: redNet Consulting na podst. danych tabelaofert.pl

W większości analizowanych miast średnia cena ofertowa miesz-
kań sprzedanych osiągnęła wartości niższe, niż średnia cena ofer-
towa mieszkań dostępnych na rynku. Wyjątek ponownie stanowiły 
Katowice wraz z całą aglomeracją śląską. Najwyższe rozbieżności 
cenowe zanotowano w Gdańsku (-11,6%) i aglomeracji trój-
miejskiej (-8,3%), co wynika z obecności w ofercie drogich lokali 
zlokalizowanych w obrębie pasa nadmorskiego, które znacznie 
wolniej znajdują nabywców w stosunku do mieszkań z segmentu 
popularnego. Warto jednak zauważyć, że w Gdańsku w minionym 

źRóDło: redNet Consulting na podst. danych tabelaofert.pl
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średnia ofertowa cena mieszkań sprzedanych 
źRóDło: redNet Consulting na podst. danych tabelaofert.pl

W sierpniu dalszemu spadkowi średnich cen ofertowych towa-
rzyszył wzrost średnich cen mieszkań sprzedanych. W najwięk-
szym stopniu dotyczyło to Gdańska, w którym sprzedawały się 
mieszkania średnio o 3,2% droższe niż w ubiegłym miesiącu, 
a także aglomeracji trójmiejskiej (+2,9%), aglomeracji śląskiej 
(+2,6%) oraz Krakowie (1,7%). W pozostałych lokalizacjach 
wzrost średniej ceny mieszkań sprzedanych nie przekraczał 1,0%.
ogółem dla 7 aglomeracji odnotowano wzrost średniej ceny 
ofertowej mieszkań sprzedanych o 1,2%. 

Na wykresie zaprezentowano poziom cen mieszkań sprzedanych 
w siedmiu głównych miastach Polski. Jak widać, Warszawa moc-
no wyróżnia się na tle pozostałych miast. Średnia cena mieszkań 
sprzedanych w stolicy kształtuje się aktualnie na poziomie 7 540 
PLN/mkw. W Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu ceny mkw. plasują 
się bliżej 6 000 PLN; (od 5 878 PLN w Poznaniu do 6 320 PLN/
mkw. w Krakowie). W pozostałych miastach mieszkania sprzedają 
się średnio w cenach niższych niż 5 500 PLN/mkw., a w łodzi  
i Katowicach nie przekraczają 5 000 PLN/mkw.

Kilka słów o...  
terenach poprzemysłowych 
na warszawskiej woli 

Warszawska Wola, dzielnica położona w bezpośrednim sąsiedz-
twie centrum Warszawy, jeszcze do niedawna przemysłowa  
i zaniedbana, przechodzi od kilku lat dynamiczne zmiany. Pod 
względem powierzchni zajmuje 12. miejsce spośród wszystkich 
osiemnastu dzielnic stolicy, podczas gdy udział jej oferty na war-
szawskim rynku pierwotnym waha się w ostatnich latach od 9,7% 
do 15,3%. Na koniec II kwartału Wola, pod względem podaży, 

zajęła 2. miejsce, tuż za Białołęką. Wysoki poziom oferty wynika  
z rekordowej liczby nowych mieszkań wprowadzonych do sprze-
daży w okresie I – VIII 2012 roku. Nowe projekty realizowane są 
głównie na poprzemysłowych gruntach przeznaczonych w pla-
nach zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniowo – usługo-
wą. W omawianym przypadku są to tereny pokolejowe, położo-
ne przy ulicy Jana Kazimierza, w pobliżu Dworca zachodniego.  
to właśnie tutaj zlokalizowane jest blisko 50% wszystkich miesz-
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nowa oferta mieszkaniowa na woli, wprowadzona do sprzedaży w okresie i – Viii 2012 r.
źRóDło: redNet Property Group, na podstawie mapy dostępnej w serwisie www.arcgis.com
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kań oferowanych aktualnie na Woli oraz aż 70% nowowprowa-
dzonej oferty. Na poniższej mapie oznaczono lokalizację oraz 
liczbę jednostek wprowadzonych do sprzedaży na Woli w okre-
sie styczeń – sierpień 2012. 

Innymi przykładami intensywnego przekształcania terenów po-
przemysłowych w atrakcyjnych lokalizacjach Warszawy jest Słu-
żewiec Przemysłowy oraz okolice ulicy Pszasnyskiej i  Rydygiera 
na Żoliborzu. Żoliborz Przemysłowy, przekształcany obecnie 
przez deweloperów w mieszkaniowy, to teren na którym re-
alizowane jest prawie 100% nowych mieszkań tej niewielkiej 
dzielnicy. Na chwilę obecną wiadomo, że powstanie tutaj co 
najmniej 2 600 nowych mieszkań, które wpłyną na 10% wzrost 
zasobów mieszkaniowych całej dzielnicy. I to nie koniec nowych 
inwestycji na tym obszarze; podaż gruntów jest wciąż wysoka  
i nie mniejsza niż ambicje i plany deweloperów. 

Duża liczba nowych inwestycji skumulowanych na jednym ob-
szarze wpływa korzystnie na zmianę jego wizerunku, szczegól-
nie, jeśli do tej pory był to obszar poprzemysłowy, zlokalizo-
wany w bezpośrednim sąsiedztwie centrum; czyli wizytówki 
miasta. obecność takich terenów w strukturze miasta w rady-
kalny sposób osłabia jego atrakcyjność, stanowiąc tym samym 
czynnik hamujący rozwój. Dlatego niezwykle istotna jest tutaj 
działalność deweloperska, która w cenny sposób przyczynia 
się do poprawy atrakcyjności takich obszarów. Nowoczesne 
osiedla powstające na poprzemysłowych obszarach Żoliborza, 
Służewca czy Woli oferują obecnie blisko 20% nowych miesz-
kań powstających na terenie Warszawy. Ich słabością jest jednak 
niski udział publicznych terenów zielonych i ogólnodostępnych 
usług społecznych.
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budowanie strategii marketingowej

Przykładowe analizy, 
jakie możemy 
dla Ciebie przygotować:
monitor ing rynku
Daje użyteczną wiedzę na temat aktualnej i prognozowanej sy-
tuacji rynkowej. Dzięki danym na temat liczby nowych mieszkań 
wprowadzonych do sprzedaży oraz sprzedanych lokali, z łatwo-
ścią dostrzegą Państwo luki na rynku oraz będą mieli rzetelną 
wiedzę na temat chłonności rynku. Monitoring rynku prowa-
dzony jest obecnie dla Warszawy, Krakowa, łodzi, trójmiasta, Po-
znania, Wrocławia, Katowic, Szczecina i olsztyna z podziałem na 
dzielnice, inwestycje oraz standardy mieszkań (autorski podział).

przeg ląd konkurencj i
Niezwykle pomocne i praktyczne opracowanie przy tworzeniu 
projektu. Pozwala w łatwy i  przejrzysty sposób zapoznać się  
z dokładną liczbą i ceną mieszkań w inwestycjach konkurencyj-
nych. opracowanie pozwoli zapoznać się z lokalnym rynkiem 
oraz ocenić jaką pozycję posiada Państwa inwestycja wśród 
bezpośredniej konkurencji.

anal iza preferencj i  nabywców
opracowanie dzięki temu, że dokładnie pokazuje kim są na-
bywcy oraz jakich mieszkań poszukują, pomoże Państwu po-
znać klienta docelowego. efektem będzie najbardziej właściwe 
dopasowanie oferty do oczekiwań nabywców.

dekompozycja  cen mieszkań
opracowanie to pozwala ustalić najwłaściwszą cenę sprzeda-
wanych przez Państwa mieszkań. Dzięki tej analizie mieszkania 
sprzedawane będą w możliwie najwyższych cenach przy zacho-
waniu odpowiedniego tempa sprzedaży; pozwoli to Państwu na 
zmaksymalizowanie osiąganych zysków.

współpraca z  architektami
Usługa ta polega na przekazaniu architektom wytycznych od-
nośnie rozwiązań architektonicznych, przestrzennych oraz pre-
ferowanych przez nabywców rozkładów. Dzięki naszej wiedzy 
będą mieli Państwo udany projekt, który dzięki dopasowaniu 
do potrzeb rynku charakteryzować się będzie wysokim tem-
pem sprzedaży.

Biznesplany
Niezbędne opracowanie do uzyskania finansowania. Jesteśmy 
wyspecjalizowani i doświadczeni w tworzeniu biznesplanów dla 
branży deweloperskiej. W tworzonych analizach bierzemy pod 
uwagę wszelkie uwarunkowania, jakimi charakteryzuje się ry-
nek nieruchomości.

Dzięki temu, że działamy w ramach redNet Property Group 
jako jedyni w Polsce jesteśmy w stanie uczestniczyć we wszyst-
kich etapach procesu inwestycyjnego od zaplanowania inwe-
stycji, pozyskania finansowania oraz gruntu poprzez sprzedaż 
inwestycji, kończąc na zarządzaniu nieruchomością. tym samym 
jako jedyni jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę 
realizowanej inwestycji.


