
sytuacja na rynku mieszkaniowym

Czerwiec 2012

Raport redNet Consulting i tabelaofert.pl

Wszelkie dane i materiały zawarte na stronie internetowej redNet Consulting chronione są prawem autorskim. 
Wykorzystanie do publikacji (w całości lub w części) danych i materiałów zamieszczonych na stronie wymaga wcze-
śniejszej zgody redNet Consulting. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych oraz materiałów zawartych na stronie 
możliwe jest wyłącznie z podaniem redNet Consulting jako źródła informacji.
Dozwolone jest ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów innym osobom – wyłącznie w zakresie 
dozwolonego użytku osobistego i pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane. 
redNet Consulting nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze strony, a w szczególności 
za szkody wynikające z interpretacji i/lub wykorzystania danych i materiałów dostępnych na stronie oraz za jakiekolwiek 
straty spowodowane stosowaniem tych materiałów czy danych. 

rednet Property Group sp. z o.o. 
z siedzibą przy 
ul. Dywizjonu 303 nr 129 B
01-470 Warszawa
NIP 632-17-99-435, o kapitale zakładowym 57.500 PLN, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy, nr 0000043992

Prezes: Robert Chojnacki
Wiceprezes: Michał Kosyrz



sytuacja na rynku mieszkaniowym
CzeRwieC 2012

8 500

8 000

7 500

7 000

6 500

6 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

2010 2011 2012

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  
– czerwiec 2012

Rada Polityki Pieniężnej na czerwcowym posiedzeniu pozostawi-
ła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referen-
cyjna wciąż wynosi zatem 4,75%. Wykorzystywana do ustalania 
oprocentowania kredytów hipotecznych stawka WIBoR 3M  
w przeciągu ostatnich 30 dni (od 29 maja do 29 czerwca) wzro-
sła z 5,09 do 5,13. Tak wysokiego poziomu stawki WIBoR 3M nie 
odnotowano od początku 2009 roku, co przekłada się na wyższy 
koszt kredytów udzielanych w PLN. 

Średnia cena mieszkań dostępnych w ofercie w siedmiu głów-
nych miastach w Polsce na koniec czerwca 2012 roku osiągnęła 
poziom 6 693 PLN/mkw. brutto i była o 2,1% niższa od cen odno-
towanych w poprzednim miesiącu. W odniesieniu do dostępnej 

oferty tendencja spadkowa z niewielkimi odchyleniami utrzymu-
je się od kilkunastu miesięcy, co jest spowodowane wprowadza-
niem do oferty dużej liczby tanich projektów z mieszkaniami  
z segmentu popularnego. 

Średnia cena mieszkań sprzedanych, która w 2011 roku utrzy-
mywała się na stosunkowo stabilnym poziomie, obniżyła się de-
likatnie na początku 2012 roku, by w czerwcu osiągnąć poziom 
6 505 PLN/mkw. brutto. Rozbieżność pomiędzy średnią ceną 
oferty a średnią ceną ofertową mieszkań sprzedanych zmalała  
w ostatnim miesiącu i wynosi obecnie 2,8%. Zawężanie nożyc ce-
nowych jest efektem dobrego dostosowania oferty do potrzeb 
nabywców – klienci szukają przede wszystkim mieszkań tańszych 
z segmentu popularnego i takie właśnie inwestycje mają obecnie 
dominujący udział na większości rynków lokalnych.
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miasto

cena 
oferty 

mieszkań

cena 
mieszkań 

sprzedanych

cena 
mieszkań 

sprzedanych
/cena oferty 

V Vi V Vi V Vi

Katowice 4 779 4 765 4 714 4 936 -1,4% +3,6%

Kraków 6 362 6 334 6 358 6 389 -0,1% +0,9%

łódź 4 987 4 906 4 786 4 774 -4,0% -2,7%

Poznań 6 512 6 174 5 945 5 868 -8,7% -5,0%

Gdańsk 6 639 6 337 5 338 5 252 -19,6% -17,1%

Warszawa 7 826 7 630 7 641 7 654 -2,4% +0,3%

Wrocław 6 585 6 502 6 112 6 101 -7,2% -6,2%

aglomeracja 
warszawska 7 526 7 272 7 326 7 335 -2,7% +0,9%

aglomeracja 
trójmiejska 6 305 6 176 5 511 5 441 -12,6% -11,9%

aglomeracja 
śląska 4 507 4 451 4 232 4 393 -6,1% -1,3%

średnia dla siedmiu 
aglomeracji 6 835 6 693 6 587 6 505 -3,6% -2,8%
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czerwiec/

majV Vi V Vi

Katowice 4 779 4 765 4 714 4 936 -0,3% +4,7%

Kraków 6 362 6 334 6 358 6 389 -0,4% +0,5%

łódź 4 987 4 906 4 786 4 774 -1,6% -0,2%

Poznań 6 512 6 174 5 945 5 868 -5,2% -1,3%

Gdańsk 6 639 6 337 5 338 5 252 -4,5% -1,6%

Warszawa 7 826 7 630 7 641 7 654 -2,5% +0,2%

Wrocław 6 585 6 502 6 112 6 101 -1,3% -0,2%

aglomeracja 
warszawska 7 526 7 272 7 326 7 335 -3,4% +0,1%

aglomeracja 
trójmiejska 6 305 6 176 5 511 5 441 -2,0% -1,3%

aglomeracja 
śląska 4 507 4 451 4 232 4 393 -1,2% +3,8%

średnia dla 
siedmiu 

aglomeracji
6 835 6 693 6 587 6 505 -2,1% -1,2%
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KaToWICe KRaKóW łóDź PoZNań GDańSK WaRSZaWa WRoCłaW

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

analiza cen mieszkań w ostatnich miesiącach wskazuje na dalszy 
spadek cen mieszkań w ofercie, przy jednoczesnej lekkiej obniż-
ce średnich cen ofertowych mieszkań sprzedanych. W odniesie-
niu do średniej ceny mieszkań dostępnych na rynku największa 
zmiana nastąpiła w Poznaniu i Gdańsku (odpowiednio -5,2%  
i -4,5%) a także w aglomeracji warszawskiej (-3,4%).

Biorąc pod uwagę średnią cenę mieszkań sprzedanych zmiany na 
poszczególnych rynkach były niewielkie. Największy wzrost śred-
niej ceny ofertowej mieszkań sprzedanych odnotowano w Kato-
wicach (+4,7%). ogółem jednak dla 7 aglomeracji odnotowano 
spadek średniej ceny ofertowej mieszkań sprzedanych o 1,2%..

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. Najwyższe rozbieżności 
zanotowano po raz kolejny w Gdańsku (-17,1%) i aglomeracji 
trójmiejskiej (-11,9%), co wnika z obecności w ofercie drogich lo-
kali zlokalizowanych w obrębie pasa nadmorskiego, które znacznie 
wolniej znajdują nabywców w stosunku do mieszkań z segmentu 
popularnego. Spore różnice (na poziomie 5-6%) występują w Po-
znaniu i Wrocławiu, natomiast w pozostałych analizowanych lokali-
zacjach są już znacznie niższe i nie przekraczają 4%. 
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Kilka słów o...  
rynku inwestycji luksusowych 
w polsce

Rynek inwestycji luksusowych w Polsce związany jest przede 
wszystkim z największymi rynkami mieszkaniowymi (Warsza-
wa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto). Z drugiej zaś strony 
apartamenty luksusowe znajdują się w inwestycjach typu „se-
cond homes” zlokalizowanych w miejscowościach turystycz-
nych, m.in. w Krynicy Morskiej, Mielnie, Międzyzdrojach, na Helu 
lub Zakopanem.

Mieszkania luksusowe, zwłaszcza te w miejscowościach tury-
stycznych, najczęściej dostępne są w standardzie wykończenia 
pod klucz, w przeciwieństwie do mieszkań z segmentu popu-
larnego. oprócz standardu wykończenia, układu mieszkań, cha-
rakterystyczne jest dla nich także występowanie dodatkowych 
funkcji (recepcja, basen, Spa, sauna, siłownia, concierge itp.). Czę-
sto okres ekspozycji rynkowej takich projektów – ze wzglę-
du na swoją specyfikę i wysokie ceny, jest znacznie dłuższy niż  
w przypadku projektów popularnych.

Dla mieszkań segmentu luksusowego istotna jest wyjątkowa 
lokalizacja. Mieszkania te usytuowane są w najatrakcyjniej-
szych, najbardziej pożądanych dzielnicach dużych miast (np.  
w Warszawie przede wszystkim w Śródmieściu, na Mokotowie 
i Żoliborzu). Są to zarówno inwestycje nowe, jak i rewitalizacje 
zabytkowych kamienic lub nowopowstałe plomby w istniejącej 
tkance zabytkowej zabudowy. 

Rynek dóbr luksusowych, w tym mieszkań o najwyższych 
standardach, wymaga niewątpliwie użycia specjalnych narzę-
dzi i wiedzy. Wyjątkowa lokalizacja (ścisłe zabytkowe centrum 
miasta, waterlane, bliskość prestiżowych instytucji), szczególne 
walory architektoniczne – w tym prestiż projektanta, bieżące 

trendy, najwyższa jakość materiałów wykończeniowych, wykoń-
czenie części wspólnych, oferowane usługi dodatkowe oraz 
inne elementy stanowiące o wyjątkowości projektu stanowią 
czynniki bardziej istotne dla potencjalnych nabywców mieszkań 
tego segmentu niż sama cena. Istotne jest zatem szczególnie 
dokładne badanie potrzeb nabywców oraz znajomość specyfi-
ku tego segmentu rynku. 

Deweloperzy budujący inwestycje luksusowe nie zawsze są fir-
mami specjalizującymi się jedynie w tego typu projektach, choć 
często się tak zdarza. 

Przykładem firmy, która obecnie ma w ofercie projekty wy-
łącznie z segmentu luksusowego jest Myoni Group. obydwa 
projekty będące obecnie w realizacji to luksusowe rezydencje 
w Warszawie (Rezydencja Słoneczna ) i w Gdyni. Dotychczas 
firma zrealizowała z sukcesem także kameralną inwestycję (17 
lokali) przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie.

Z drugiej strony występują firmy takie jak np. Magnus Gro-
up, realizujące zarówno inwestycje luksusowe o najwyższym 
standardzie i charakteryzujące się jednymi z najwyższych cen 
w Warszawie (Rezydencja Piękna Nova, czy Szósty Zmysł), jak 
również oferujące inwestycje segmentu popularnego zlokalizo-
wane na warszawskiej Białołęce.

Podobnie firma orco Group, która realizuje projekty o róż-
nych standardach jest także deweloperem najdroższego spek-
takularnego projektu – Złota 44 zaprojektowanego przez Da-
niela Libeskinda. Ceny apartamentów sięgają od 24 tys. PLN/
mkw. do 39 tys. PLN/mkw. Za taką cenę oferowana jest możli-
wość zamieszkania w nowoczesnym budynku wysokościowym 
z recepcją, serwisem concierge, 26-metrowym basenem, SPa, 
siłownią oraz sauną. Niektóre apartamenty wykończone będą 
„pod klucz” w ramach jednego z czterech luksusowych pakie-
tów wykończeniowych, wyposażone w meble, sprzęt aGD oraz 
w komputerowy system zarządzania mieszkaniem.
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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.


