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Nykredit Bank Hipoteczny S.A.
partner publikacji „Raport – rynek nieruchomoœci”
partner of „Report – real estate market” publications

Nykredit Bank Hipoteczny S.A. specjalizuje się w udzielaniu kredytów
hipotecznych głównie na cele związane z zakupem, modernizacją
i budową nieruchomości, a także w refinansowaniu wcześniej zaciągniętych
zobowiązań kredytowych. Oferuje swoim klientom nowoczesne usługi
i przejrzyste struktury cenowe.
Nykredit Bank Hipoteczny S.A. kapitałowo należy do duńskiego banku
hipotecznego Nykredit Realkredit A/S. W Danii Nykredit posiada ponad
40% udział w rynku kredytów hipotecznych, jest też niekwestionowanym
liderem w emisji listów zastawnych i jednym z czołowych banków
hipotecznych w Europie.
Wysoki standard usług oraz konkurencyjna oferta Nykredit Banku
Hipotecznego S.A. zostały docenione również w Polsce. W przeprowadzonym przez miesięcznik finansowy „Bank” rankingu „50 Największych
Banków w Polsce” Nykredit Bank Hipoteczny S.A. otrzymał wyróżnienie
w kategorii „Najlepszy kredyt hipoteczny”.

Nykredit Bank Hipoteczny S.A. specializes in granting mortgage loans,
mainly for the purchase, modernization, and construction of real estate, and in the refinancing of previously contracted credit liabilities.
It offers its clients modern services and clear price structures.
Nykredit Bank Hipoteczny S.A. is a subsidiary of the Danish mortgage
bank Nykredit Realkredit A/S. In Denmark, Nykredit has an over 40%
share in the mortgage loan market and is an undisputable leader in
the issue of mortgage bonds and one of the leading mortgage banks
in Europe.
High standard of services and competitive offer of Nykredit Bank Hipoteczny S.A. are also appreciated in Poland. In the ranking of “50 Major
Banks in Poland” conducted by the financial monthly “Bank”, Nykredit
Bank Hipoteczny S.A. won a distinction in the category “The best
mortgage loan”.

Nykredit Bank Hipoteczny S.A. jako pierwszy wprowadził na polski rynek
możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych nawet na 5 lat.
Dla Klienta rozwiązanie to oznacza niższe zobowiązania przez cały
okres karencji. Dzięki unikalnemu na rynku mechanizmowi obliczania
marży za pomocą średniej ważonej, Nykredit oferuje niskie marże bankowe,
z których korzystają również klienci z najniższym wkładem własnym.

Nykredit Bank Hipoteczny S.A. was the first bank to introduce on the
Polish market an option of granting the grace period for the repayment
of principal installments up to 5 years. This solution means that the
Client has lower level of liabilities throughout the entire grace period.
Thanks to the unique formula of calculating the margin by applying the
weighted average, Nykredit offers low bank margins, which are a good
opportunity even for the clients who contribute the lowest possible
down payment.

Nykredit Bank Hipoteczny S.A. wyróżnia wysoki standard usług. Zespół
profesjonalnych doradców Nykredit oferuje Klientom banku rozwiązania
dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

Nykredit Bank Hipoteczny S.A. is known for its high standard of services.
The team of professional advisors of Nykredit offers the Clients customized solutions meeting their individual needs.

Nykredit Bank Hipoteczny S.A. efektywnie współpracuje z bankami
uniwersalnymi, pośrednikami finansowymi oraz agencjami nieruchomości,
w ten sposób konsekwentnie zwiększa dostępność i zasięg swojej oferty
w Polsce. Obecnie partnerami banku są między innymi Citibank Handlowy,
Bank BISE, Dominet Bank oraz od sierpnia br. – Eurobank.

Nykredit Bank Hipoteczny S.A. effectively cooperates with universal banks,
financial agents, and real estate agencies, and in this way it gradually
extends availability of its offer in Poland and the range thereof. Currently,
the partners of the Bank include, among others Citibank Handlowy, Bank
BISE, Dominet Bank and, as of August 2004 – Euro Bank S.A.

Wykorzystując w swojej działalności ponadstupięćdziesięcioletnie doświadczenie na rynku duńskim, Nykredit Bank Hipoteczny S.A. nie tylko przyczynia się do rozwoju nowoczesnych instrumentów finansowych w Polsce,
ale również tworzy warunki bezpiecznego inwestowania.

Basing its activity on over 150-year experience on the Danish market,
Nykredit Bank Hipoteczny S.A. not only contributes to the development of modern financial instruments in Poland, but also creates
environment for secure investment.

Dane adresowe
adres: Królewska 16, 00-103 Warszawa
telefon: (22) 538 60 00
infolinia: 0 801 806 000
e-mail: nykredit@nykredit.pl

Address data
address: Królewska 16, 00-103 Warszawa
telephone: 538 60 00
info-line: 0 801 806 000
e-mail: nykredit@nykredit.pl

Szanowni Pañstwo,
Ladies and Gentlemen,

Koniec okresu wakacji to dobra okazja, aby przedstawić
Państwu drugą publikację z cyklu „Raport – analiza
rynku nieruchomości”, podsumowującą II kwartał
2004 roku.

The end of summer holidays is a good opportunity to
present to you the second edition of the series „Report
– analysis of the real estate market” which gives
an overview of the 2nd quarter of 2004.

Zgodnie z zapowiedzią poczynioną w pierwszym
„Raporcie” oraz zasadą prezentowania możliwie jak
największej ilości informacji rozszerzamy zasięg i zakres
tematyczny publikacji. W niniejszym opracowaniu, oprócz
obszernej i wnikliwej analizy rynku warszawskiego, został
zawarty również opis aktualnej sytuacji w Trójmieście,
Krakowie i Wrocławiu, z uwzględnieniem poprzedniego
kwartału bieżącego roku i lat wcześniejszych.

As already announced in the first ”Report” and in compliance with the rule of providing as much information
as possible, we have extended the scope and the range
of issues covered by this paper. This edition, apart from
a thorough and comprehensive analysis of the Warsaw
market, contains an outline of the current situation in
Trójmiasto, Cracow and Wrocław, including the previous quarter of this year and the years before.

Ogólne ożywienie na rynku, nieznaczny spadek bezrobocia
i umiarkowany optymizm spowodowały zwiększenie popytu
i wzrost cen nieruchomości. Nie oznacza to gwałtownych
zmian. Dobrym przykładem jest rynek warszawski,
gdzie nadal największym zainteresowaniem cieszą się
mieszkania relatywnie tanie, w popularnych lokalizacjach,
jak Tarchomin i Białołęka. Z kolei nadal najtrudniej jest
znaleźć nabywców na mieszkania droższe – powyżej
5 tys. złotych za metr kwadratowy. Podsumowując,
możemy jednak śmiało powiedzieć, że dotychczasowa
dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym utrzymała się
również w II kwartale.

Some general signs of revival on the market, a minor
decrease of the unemployment rate and moderate
optimism caused an increase of demand and of estate
prices. This does not entail abrupt changes, though.
A good example is the market in Warsaw, where still the
most popular flats are the relatively cheap ones, located
in popular districts, such as Tarchomin and Białołęka.
Still, it is most difficult to find buyers for more expensive
flats – over 5 thousand zloty per 1 square metre. Yet
we may definitely say that a so far favourable economic
condition on the housing market prevailed in the 2nd
quarter as well.

Raport kierujemy przede wszystkim do osób zawodowo
zainteresowanych aktualną sytuacją na polskim
rynku nieruchomości. Zależy nam na dotarciu do jak
najszerszej grupy odbiorców, dlatego drugi „Raport”
został przygotowany również w wersji anglojęzycznej.
Chcielibyśmy, aby podobnie jak pierwsze wydanie również
ta publikacja była dla Państwa pomocnym narzędziem
w codziennej pracy.

The report is above all addressed to those who due to
their profession are interested in the current situation of
the Polish real estate market. We intend to reach the largest possible circle of readers, therefore the second „Report” was also published in the English version. We would
like this paper, similarly to its first edition, to become for
you a useful instrument in your daily work.

Z życzeniami owocnej lektury,
Lech Gajewski,
Prezes Zarządu
Nykredit Banku Hipotecznego S.A.

Wishing you a fruitful reading,
Lech Gajewski,
President of the Management Board
of Nykredit Bank Hipoteczny S.A.
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Europa odnowi Warszawê...

Władze Warszawy chciałyby za unijne pieniądze wyremontować najbardziej szpecące miasto blokowiska. Problem dotyczy przede wszystkim czterech dzielnic:
Bemowa, Bielan, Ursynowa i Pragi Południe. Najbardziej obskurne stołeczne
blokowiska to bemowskie Jelonki (ponad 30 tys. mieszkańców), bielańskie
Wrzeciono (20 tys. osób), okolice ul. Rosoła, Płaskowickiej i al. KEN na Ursynowie
(ponad 20 tys. osób) oraz Gocław na Pradze Południe (40 tys. mieszkańców). Tu
większość zabudowy mieszkaniowej powstała w latach 70. z wielkiej płyty.

report: real estate market

Europe to renovate Warsaw...

Warsaw authorities would like to use the EU funds to renovate some block-of-flats
neighbourhoods that are considered the ugliest spots on the face of the city. The
problem is mostly visible in four districts: Bemowo, Bielany, Ursynów and Praga
Południe. The most unpleasant Warsaw block-of-flat communities are Jelonki in
Bemowo (over 30,000 inhabitants), Wrzeciono in Bielany (20,000 people), the
neighbourhood of Rosoła and Płaskowicka streets and KEN alley in Ursynów (over
20,000 people) as well as Gocław in Praga Południe (40,000 in.). Here, most of the
residential premises were constructed in the 1970s out of the so-called “big block”.

Jest szansa, że mieszkańcy warszawskich blokowisk będą mieszkać
w estetycznych, odnowionych budynkach. Wielka płyta zamieni się w kolorowe,
przyjazne domy dla przedstawicieli klasy średniej. Urząd Warszawy wystąpi
lada dzień do Funduszu Rozwoju Regionalnego UE i Komisji Europejskiej
z wnioskiem o przyznanie dotacji, którą wydano by na odnowienie blokowisk
zbudowanych w latach 70. i 80. z wielkiej betonowej płyty. Modernizacja
miałaby polegać nie tylko na odnowieniu od zewnątrz kilku tysięcy
budynków popadających w ruinę, ale także na ucywilizowaniu wejść do
bloków, klatek schodowych oraz podwórek. Miasto z własnego budżetu nie
da rady zapłacić za te inwestycje. Pieniądze mogłyby wpłynąć na nasze
konto w latach 2007-2013. Cztery lata temu władze dwóch gmin, Bemowa
i Ursynowa, planowały pilotażowy program modernizacji wybranych bloków.
Zabrakło jednak pieniędzy na konkrety. Warszawski kompleksowy program
przebudowy blokowisk pochłonąłby co najmniej pięć mld zł, trudno jednak
liczyć na pieniądze w takiej wysokości. Można spodziewać się najwyżej
połowy tej kwoty.

Now the inhabitants of those neglected neighbourhoods will have a chance to
live in aesthetic, renovated buildings. The big block will be replaced with colourful,
friendly houses for middle class. Any day now, Warsaw City Office will apply to the
European Regional Development Fund (ERDF) and to the European Commission
for a grant that would be spent on renovation of blocks of flats constructed in the
1970s and 1980s out of the big blocks of concrete. The modernization would not
only mean the renovation of several thousand buildings that are falling into ruin, but
also the bringing of civilized style to the blocks, their stairwells and their courtyards.
The city cannot pay for these investments out of its own budget. The funds could
fuel Warsaw accounts in the years 2007-2013. Four years ago the authorities of two
city boroughs, Bemowo and Ursynów, planned a pilot program of the modernization
of selected blocks of flats. However, there was a shortage of money for the actual
action. The complex Warsaw programme of modernizing the block neighbourhoods
would require at least PLN 5 bn, but it would be unrealistic to count on that sum of
money. One could expect half of that amount, at most.

Źródło: Życie Warszawy, str. 6-7, 17 maja 2004

Source: Życie Warszawy, pages 6-7, 17 May 2004

Nie bêdzie wyprzeda¿y nieruchomoœci

Doświadczenia państw, które ostatnio były przyjmowane do Unii, jednoznacznie
wskazują, iż nastąpił tam wyraźny wzrost cen omawianych obiektów – i to wzrost
o trwałym charakterze. Istnieją jednak obiektywne przesłanki, na podstawie
których można przewidywać nieco inny scenariusz w naszym kraju.
Statystyki są jednoznaczne: cudzoziemcy nie tylko nie wykupują masowo
polskich gruntów, ale wręcz wyraźnie spada popyt na nasze nieruchomości.
Jak się wydaje, wpływ na taki bieg rzeczy ma kilka niezależnych od siebie
przyczyn. Pierwszą z nich – i chyba najważniejszą – jest mała atrakcyjność
polskiej oferty nieruchomości w stosunku do prezentowanej w innych krajach
postsocjalistycznych – głównie w Czechach i na Słowacji. Chodzi głównie o system
stosowanych tam zachęt, których w Polsce po prostu nie ma. Mała atrakcyjność
polskiego rynku wynika także z zawyżonego kursu złotego w stosunku do euro
i dolara – to zdecydowanie zwiększa rynkową wartość nieruchomości. To zaś
ogranicza popyt. Analitycy zwracają uwagę na fakt dodatkowo wpływający
na międzynarodowy handel nieruchomościami: ich podaż jest obecnie wyraźnie
wyższa od popytu, co odbija się na cenach naszych gruntów. Nadal większość
zezwoleń opiewa na zakup domów i działek budowlanych przez zagraniczne firmy
– i tu spadek zainteresowania cudzoziemców jest najbardziej widoczny. Zakup
polskich gruntów rolnych jest jednak również niewielki.

Property will not go on sale

It has been the unequivocal experience of those countries which underwent accession into the European Union in recent years, that the process is always
accompanied by a rise in the prices of discussed property; not only that, but the
rise in prices is a permanent one. There are, however, objective premises on
which a different case scenario can be predicted for Poland.
The statistics are clear: not only do not foreigners buy out Polish land on a massive scale, but the demand for our property is evidently falling. It seems that
this is caused by a couple of independent factors. The first, and probably most
important one, is the fact that Polish real estate offer is less attractive than that
of others post-socialist-block countries, most notably the Czech Republic and
Slovakia. Mainly, it is the matter of a system of incentives that is simply nonexistent in Poland. The low appeal of Polish market is also due to the artificially
high exchange rates of PLN against EUR and USD. It is increasing the price of
properties in the market. This, in turn, limits the demand. Analysts point out another fact that influences the international property market; the current supply is
clearly greater than the demand, which is reflected in the prices of our land. The
majority of permits still concerns the purchase of houses and development lots
by foreign companies – and this is where the decline of foreign interest is most
visible. But the purchase of Polish agricultural land is also small.

Polską ziemię kupowali przedstawiciele zaledwie 18 krajów, w tym tylko dwóch
(Japonia i USA) pozaeuropejskich. Najwięcej ziemi kupili Niemcy (341 ha), Finowie
(159 ha) i Holendrzy (127 ha). To znikome ilości. Deweloperzy są zgodni co do tego,
że ceny lokali mieszkalnych wzrosną wraz z przystąpieniem do Unii. Argumenty są
dwa. Pierwszy, że z takim zjawiskiem miały do czynienia wszystkie kraje, które
ostatnio wstępowały do UE. Drugi wiąże się ze wzrostem VAT na materiały
budowlane. Równocześnie trzeba brać pod uwagę czynniki innego rodzaju,
a zarówno położenie geograficzne, klimat, jak i liczne niedostatki infrastrukturalne
powodują znacznie niższą atrakcyjność polskiego rynku nieruchomości niż hiszpańskiego, greckiego czy portugalskiego. Natomiast w Warszawie, po rekordowych
przyrostach odnotowywanych we wcześniejszych latach, miało miejsce radykalne
obniżenie tempa oddawania nowych inwestycji w centrum miasta, a poza nim
podaż utrzymała się na porównywalnym poziomie.

Polish land has been purchased by representatives of merely 18 countries, of which
only 2 (Japan and the US) are not in Europe. The most land has been bought by
the Germans (341 ha), the Finns (159 ha) and the Dutch (127 ha). These are trivial
amounts. The developers agree that the prices of residential premises will rise with
the accession to the European Union. Two arguments stand in favour of it. Firstly,
this kind of phenomenon has been observed in all the countries that have recently
entered the EU. Secondly, the VAT on construction materials is to go up. At the
same time one needs to consider other factors; both the geographical/climatic situation and the numerous infrastructural deficiencies show the Polish property market to be far less attractive than, say that of Spain, Greece or Portugal. On top of
that, in Warsaw – after the record increases noted in previous years – the pace of
completing new developments in the city centre has radically slowed down, while
the supply outside of the centre has continued on a comparative level.

W stosunku do cen obowiązujących w krajach UE polskie nieruchomości
rzeczywiście są wyraźnie niedoszacowane, więc za kilka lat można je będzie
sprzedać drożej. Powstaje jednak pytanie, kiedy to naprawdę nastąpi? To po
pierwsze. Po drugie zaś choć ceny nieruchomości u nas będą wyższe, to równocześnie w stosunku do unijnych wyrównają się też ceny innych towarów, toteż
ten potencjalny dodatkowy zarobek na nieruchomościach okazać się może
iluzoryczny. A z faktu tego w Polsce zdaje sobie sprawę coraz więcej osób.

Compared with the prices that exist in the European Union, Polish property
is indeed highly undervalued, so in a few years it will be easy to sell at better
prices. The question is, when is it really going to happen? That is one thing. Another one is the fact that even though property prices will be higher in Poland,
the prices of other goods will balance themselves out against the EU prices, so
any potential extra earnings on property may prove rather illusory. And more
and more people in Poland are beginning to realize it.

Źródło: Gazeta Prawna Nr 82 (1191), 27 kwietnia 2004 r.

Source: Gazeta Prawna, No. 82 (1191), 27 April, 2004
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Przegl¹d rynku tabelaofert.pl

Targi „Twoje Mieszkanie”
Pierwsza edycja targów „Twoje Mieszkanie”, zorganizowanych
przez serwis www.tabelaofert.pl, zgromadziła w Pałacu Kultury
i Nauki 90 firm (deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, agencje nieruchomości oraz banki), które
zaprezentowały swoją ofertę licznie przybyłym mieszkańcom Warszawy (frekwencja wyniosła niemal 10 000 osób), zainteresowanym zakupem nowego mieszkania.
Goście opuszczający targi podkreślali
profesjonalną obsługę i chwalili pomoc
konsultantów, dzięki której już na recepcji
otrzymywali plany z zaznaczonymi stoiskami firm, mających w sprzedaży oferty, spełniające ich wymagania. Również układ stoisk
ułatwiał poruszanie się po wnętrzach Pałacu
Kultury, gwarantując jednocześnie, że żadne stoisko nie zostanie ominięte. Licznie
odwiedzana była kawiarenka internetowa
serwisu tabelaofert.pl, w której warszawianie
szukali nieruchomości i kredytów w „sieci”.
Jednak absolutnym hitem okazał się
towarzyszący targom Katalog Mieszkań
– licząca ponad dwieście stron publikacja,
zawierająca pełen przegląd ofert z rynku
warszawskiego (prezentacje kredytów,
inwestycji, rzuty mieszkań, dostępne
metraże i aktualne ceny).
Druga edycja targów „Twoje Mieszkanie”
tabelaofert.pl odbędzie się w dniach 9 i 10
października 2004 w hali Warszawianki
przy ul. Merliniego 2. Można powiedzieć,
że jest to optymalny termin – targi odbędą
się po zakończeniu wakacyjnego okresu
urlopowego, na początku kalendarzowej
jesieni, czyli w szczycie zainteresowania
klientów zakupem nowego lokum. Ponadto
nie będą kolidowały z innymi imprezami
i odciągającymi uwagę klientów świętami.

Market Review by tabelaofert.pl

“TM” Residential Fair
The first edition of the “Twoje Mieszkanie” fair, organized by the
www.tabelaofert.pl Internet service and held at the Palace of Culture
and Science, gathered 90 companies (developers, housing cooperatives, real estate agencies and banks), which
presented their offer to the numerous visitors
from Warsaw (nearly 10,000 of them) interested in the purchase of a new apartment.
On their way out of the fair, the visitors emphasized the professional service and praised the
help of the assistants, thanks to whom already
at the reception desk they were presented with
maps marking stands of those companies
whose offers most closely matched the visitors’ requirements. The layout of stands also
facilitated human traffic in the Palace of Culture interiors, warranting at the same time that
no stand would be accidentally overlooked.
The Internet booths of the tabelaofert.pl service, where the residents of Warsaw looked for
online offers of real estate and bank credits,
enjoyed a large interest of the public. The
absolute hit of the fair, however, proved to be
the Katalog Mieszkań (Apartment Catalogue)
accompanying the event: a publication of over
200 pages, containing the full review of offers
from the Warsaw property market (the presentation of credits, investments, apartment
layouts, available areas and current prices).
The second edition of the tabelaofert.pl “Twoje
Mieszkanie” fair will be held from 9th to 10th
October, 2004 in the Warszawianka sports
hall, Merliniego 2, Warsaw. It is probably the
best possible time; the fair will take place soon
after the summer holidays, at the start of the
calendar autumn, namely: at the summit of cutomers’ interest in the purchase of a new apartment. Besides, it will not collide with any other
events or holidays that could distract the visitors.

Dzięki zastosowaniu znanych z pierwszej
edycji targów rozwiązań w zabudowie
stoisk organizator przygotował w namiocie przed halą oraz w samej hali Warszawianki powierzchnię dla ponad 110
wystawców. Wprowadził przy tym kolejne nowe rozwiązanie, dzięki któremu
zwiedzający targi muszą przejść koło
większości stoisk aż dwukrotnie.

Thanks to the application of the stand construction and design solutions that proved themselves well in the first edition of the fair, the organizers have prepared, in the Warszawianka
hall itself and in a tent outside, exhibition space
for over 110 businesses. In addition, another
new solution has been employed, thanks to
which the visitors will have to pass by most of
the stands twice instead of once.

Innowacyjna, lecz już sprawdzona koncepcja targów „Twoje Mieszkanie” tabelaofert.pl
oraz dogodny termin drugiej edycji,
w połączeniu z zapowiadaną przez organizatora dwukrotnie większą kampanią
promującą targi, daje uczestnikom imprezy
(zarówno wystawcom, jak i zwiedzającym)
gwarancję sukcesu przekładającego się
na wiele owocnych kontaktów handlowych.
O tym, że przekonana do tego jest większość
uczestników rynku mieszkaniowego świadczy fakt, że już dzisiaj lista wystawców
jest znacznie dłuższa niż na wiosnę,
a organizatorowi pozostały już ostatnie
wolne stoiska.

The innovative, and yet well-proven concept
of the tabelaofert.pl “Twoje Mieszkanie” fair,
the convenient time of its second edition, as
well as the planned promotional campaign
– which the organizers promise to be twice
as large as the previous time – warrants the
event to be a success for all participants, both
the exhibitors and the visitors; a success that
will translate to many rewarding commercial
contacts. This seems to be a conviction of
the majority of residential market players,
proven by the fact that the list of exhibitors
is already longer than in the spring, while
the organizers have only several remaining
stand spaces available.
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Przetarg na Pa³ac Saski

Cztery oferty, złożone przez: Bouygues z Francji, Buelens Real Estate z Belgii,
TriGranit z Węgier oraz Konsorcjum Placu Marszałka Piłsudskiego (grupa polskich
i zagranicznych przedsiębiorstw pod wodzą kieleckiej firmy Echo Investment),
wpłynęły do stołecznego Ratusza w odpowiedzi na ogłoszony przetarg na zabudowę terenu wokół placu Piłsudskiego w Warszawie.
Władze stolicy postawiły precyzyjne warunki: pałace Saski i Brühla mają wyglądać
z zewnątrz tak jak w 1939 r. Miasto udostępnia swój grunt (prawie 19 tys. mkw.),
a inwestor buduje gmachy, z których potem jako użytkownik będzie mógł czerpać
zyski. Pałac Brühla i budynek przy Królewskiej mogą mieć przeznaczenie
komercyjne, a kończąca pierzeję od ul. Królewskiej kamienica nie musi być kopią
przedwojennego domu – może to być nawet budynek współczesny. Zezwolono
też inwestorowi na komercyjne wykorzystanie samego Pałacu Brühla i nowego
budynku przy Królewskiej, a prezydent Warszawy dopuszcza nawet możliwości
oddania Pałacu Brühla i budynku przy Królewskiej na własność inwestorowi,
w zamian za zbudowanie dla miasta Pałacu Saskiego, w którym mają mieścić się
instytucje publiczne.
Andrzej Chołdzyński, architekt projektujący dla jednego ze startujących w przetargu
inwestorów, stwierdził: dla mnie nie jest ważne, co w tych budynkach się znajdzie,
czy będą to biura, hotel, a może centrum kultury. Najważniejsze, aby w końcu plac
Piłsudskiego odzyskał pierzeję z obydwoma pałacami w kształcie historycznym.
Moim marzeniem jest odszukać i wykorzystać zachowane detale Pałacu Brühla.
Rozpoczęcie budowy planowane jest na drugą połowę 2005 r. Ostatni budynek
powinien być oddany do użytku w grudniu 2007 r.
Źródło: Gazeta Prawna Nr 101 (1210), 25 maja 2004 r.
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The Bidding on Pa³ac Saski

Four bids, presented by: Bouygues (France), Buelens Real Estate (Belgium),
TriGranit (Hungary) and the Konsorcjum Placu Marszałka Piłsudskiego (a group
of Polish and foreign companies led by the Kielce company called Echo Investment), were submitted to Warsaw City Hall in response to the bidding on the
development of the area around the Piłsudski Square in Warsaw.
The terms set out by the city authorities were precise: the Saski and Brühl palaces
are to look from the outside the way they looked in 1939. The city will make its
land available (comprising nearly 19,000 sqm) and the investors will construct the
buildings from which they will be able to profit later as their users. The Brühl Palace
and the building at Królewska street may be commercial in nature, and the tenement house closing the complex from Królewska st. does not have to be a copy of
the pre-war house – it can even be a modern building. The investor has also been
granted the commercial use of the very Brühl Palace as well as the new building at
Królewska st., and the President of Warsaw is even considering the possibility of
granting the full ownership rights of both buildings to the investor in exchange for the
construction of the Saski Palace, to hold various public institutions, for the city.
Mr Andrzej Chołdzyński, the architect and designer working for one of the bidding
investors, says: “For me it is not important what these buildings will hold, whether
they will be offices, a hotel, or a centre of culture. The most important thing is to give
back to the Piłsudski Square its façade with both palaces in their historic shape. My
dream has been to seek out and use any remaining details of the Brühl Palace.”
The construction is scheduled to begin in the second half of 2005. The last building should be completed in December, 2007.
Source: Gazeta Prawna, No. 101 (1210), 25 May, 2004

Wielka transakcja na rynku nieruchomoœci...

Grubo ponad 700 mln euro zapłaciło amerykańskie konsorcjum Apollo-Rida
za 28 centrów handlowych firmowanych przez niemiecki koncern Metro.
Apollo-Rida Poland stała się największym graczem na polskim rynku nieruchomości
komercyjnych. Imperium Apollo-Rida w Polsce to dziś – oprócz kupionych właśnie
28 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 600 tys. mkw. – ponad
200 000 mkw. powierzchni magazynowych i biurowych w Warszawie. Specjaliści
nie mają wątpliwości: w tym roku będzie znacznie więcej tego typu transakcji.
W tym roku Polska przyciągnęła już 875,1 mln euro. Jest tylko jeden problem – zbyt
mała podaż atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych, czyli w pełni wynajętych
z rynkowymi czynszami i długimi umowami najmu. Choć powstało u nas w ostatnich
latach dużo nowych biurowców, centrów handlowych i kompleksów magazynowych,
to jednak wiele z nich – wskutek spowolnienia gospodarki – do dziś świeci pustkami.
W dodatku deweloperzy nie spieszyli się ze sprzedażą wybudowanych przez siebie
obiektów, jeśli mogli czerpać z ich wynajmu spore zyski. Zdarza się bowiem, że
zawierane kilka lat temu umowy przewidują czynsze wyższe od obecnych stawek
rynkowych. Inwestorzy coraz bardziej rozglądają się za nieruchomościami w innych
aglomeracjach, m.in. w Poznaniu i Krakowie.
Źródło: Gazeta Wyborcza str. 18, 17 maja 2004

A big transaction in the property market...

An American consortium Apollo-Rida has paid the hefty sum of much over EUR
700 m for 28 shopping centres owned by the German Metro company. Apollo-Rida
Poland has thus become the biggest player in the Polish market of commercial real
estate. The Apollo-Rida empire in Poland comprises today – besides the newly-acquired 28 shopping centres with the joint area of over 600,000 sqm – over 200,000
sqm of warehouse and office space in Warsaw. The experts have no doubts: this
year we will see many more such transactions. Poland has already attracted EUR
875.1 m this year. There is only one problem – the too-short supply of attractive
commercial real estate, i.e. the fully leased property with market leases and long
periods of lease. Although quite a number of new office buildings, shopping centres
and warehouse complexes has been built in Poland in recent years, many of them
– due to the slowing of the economy – has been standing empty ever since. Moreover, the developers have not been rushing to sell the buildings they constructed,
since they could gain substantial profits from their leasing. It happened sometimes
that contracts which were drawn a couple of years ago set out leases higher than
the market rates of today. The investors are increasingly willing to look for real estate in other cities, such as Poznań and Cracow.
Source: Gazeta Wyborcza, page 18, 17 May, 2004

Eldorado dla najemców

Najemcy powierzchni biurowych liczących ponad tysiąc mkw., którzy zdecydują się
podpisać umowę z wynajmującym na minimum pięć lat, mogą liczyć na różnego
rodzaju gratyfikacje. Wynajmujący, chcąc zatrzymać klienta na dłużej, elastycznie traktuje stawiane mu warunki, a najemca zyskuje z kolei stabilizację i komfortowe życie.
Poważne, dobrze notowane na rynku firmy, przeprowadzając się do nowej siedziby,
otrzymują w cenie wynajmu okablowanie komputerowe, telefoniczne i elektryczne,
a także aranżację wnętrz wraz z dogodnym dla nich podziałem powierzchni ścianami
działowymi. Najemca może poprosić o ulubiony rodzaj i kolor wykładzin, zażądać
sufitów podwieszanych i podnoszonej podłogi, w której łatwo jest ukryć wszelkie
okablowanie. W szczególnych przypadkach, gdy wynajmowana powierzchnia
jest naprawdę duża i wynosi np. ok. 2 tys. mkw., najemca może liczyć nawet
na umieszczenie na budynku logo firmy. Płaci wtedy tylko za jego wykonanie.
Na etapie projektowania biurowca duzi najemcy mogą domagać się zmiany
specyfikacji, na przykład otwieranych okien zamiast projektowanej klimatyzacji
lub podnoszonych podłóg tam, gdzie projektant przewidział tylko zwykłe ukrycie
okablowania w ścianach. Im dłuższa umowa najmu, tym niższy poziom stawek
czynszowych. O ile przy standardowej 5-letniej umowie najmu w nowoczesnym
biurowcu w centrum miasta średni czynsz może dojść nawet do 25 euro za mkw.
miesięcznie, to w przypadku umów np. 7-letnich czynsz może wynosić nawet
22 euro za mkw. miesięcznie plus opłaty eksploatacyjne. Popularną gratyfikacją
jest także zwolnienie na jakiś czas od opłat czynszowych. Przy dłuższych okresach
najmu firma za każdy rok wynajmu otrzymuje darmowy miesiąc. Tak więc,
np. przy 10-letnim okresie najmu może się spodziewać 10 miesięcy gratis.
Zdaniem Tomasza Burasa (Jones Lang LaSalle) wszystkie te działania, zmierzające do pozyskania sobie klienta, wynikają z tego, że w centrum Warszawy
pozostało w istniejących biurowcach bardzo dużo niewynajętej powierzchni,
a jednocześnie pojawiło się kilka dużych nowych obiektów, np. Saski Point naprzeciwko Ogrodu Saskiego czy Metropolitan na placu Piłsudskiego. Konkurencja
między wynajmującymi jest więc bardzo duża. Najlepszy dowód, że nawet
właściciele Metropolitan, którzy na początku wyśrubowali wysokie czynsze,
obecnie myślą o znacznym ich obniżeniu.
Źródło: Rzeczpospolita Nr 143, 21 czerwca 2004

El Dorado for lessees

The lessees of office space comprising over 1,000 sqm, who decide to sign the
lease for a minimum of 5 years, can count on various gratuities. The leaser, willing
to keep the customer for a longer time, is flexible when it comes to various conditions, and the leaseholder gains stability and more comfort.
Serious companies, well-established in the market, on moving to their new premises receive – free of charge, or included in the lease price – computer cables or
telephone and electric wiring, as well as interior arrangement, including convenient
sectioning of the main floor with cubicle walls. The lessees can request a carpeting
of their favourite type and colour, suspended ceilings, or a raised floor, which can
easily conceal any cabling. In special cases, when the leased space is really large
and amounts to, for example, 2,000 sqm, the lessee can even count on having
the company logo displayed on the front of the building. The actual making of the
logo is the only cost.
At the stage of designing an office building, big tenants can demand a change
of specifications, for example to have openable windows instead of the planned
air-conditioning, or to have raised floors where the designer only thought of concealing the cables within walls. The longer the lease, the lower the level of monthly
rent rates. While the standard average 5-year lease in a modern city-centre office
building can get as high as EUR 25 per sqm per month, a longer-term 7-year lease
can get as low as EUR 22 per sqm (and the usual maintenance fees). A common
gratuity is a waive of the monthly rent for a period of time. With longer leases, the
leaseholder receives a free month for each year of the lease. Thus, with a 10-year
period of lease one can expect a 10-month gratuity.
According to Tomasz Buras (Jones Lang LaSalle), all of these activities, focused
on obtaining the customer, are caused by the fact that there is a lot of unleased
space in the already existing office buildings in the centre of Warsaw, and at the
same time a few new large sites have appeared, such as the Saski Point, opposite
the Saski Garden, or the Metropolitan, in the Piłsudski square. The competition
among the operators is then very severe. To prove this point, suffice it to say that
the owners of the Metropolitan, who initially set rent rates very high, are now thinking about lowering them considerably.
Source: Rzeczpospolita, No. 143, 21 June, 2004
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Po targach CEPIF 2004
W dniach 13-14 maja 2004 r. odbyły się I Środkowoeuropejske Targi Central
Europe Property & Investment Fair (CEPIF)
• Na targach prezentowało się 69 wystawców z 8 krajów
• Akredytowanych zostało 918 osób z 18 krajów (wyk. 1-2)
• Targi pokazały, że Europa potrzebuje tego typu imprezy, będącej
świetną platformą do wymiany informacji o rynku inwestycyjnym
Centralnej Europy.
• Impreza ułatwiła wymianę wiedzy i doświadczeń, co może zaowocować
nowymi przedsięwzięciami.
• Targi były okazją do poznania licznych inwestorów oraz osobistości
sceny politycznej i ekonomicznej.
• Konferencja dała możliwość poznania najnowszych trendów, decyzji
i wydarzeń dotyczących jednego z najdynamiczniej rozwijających się
regionów świata.
• Impreza pozwoliła na ściągnięcie do stolicy Polski znaczącej
liczby uczestników, stanowiących klientów rynku hotelarskiego,
gastronomicznego, rekreacyjnego i rozrywkowego.

Uczestnicy I Œrodkowoeuropejskich Targów
Nieruchomoœci i Inwestycji CEPIF 2004
inni 17%
other countries
17%

After CEPIF 2004 Fair
On 13th and 14th May, 2004, the First Central Europe Property & Investment
Fair (CEPIF) was held in Warsaw.
• The fair was an exhibition of 69 businesses from 8 countries.
• Accreditation was granted to 918 visitors from 18 countries. (g. 1-2)
• The fair has proven that Europe needs this type of event, which can be
a great platform of information exchange about the Central European
investment market.
• The event facilitated an exchange of knowledge and experience, which
may produce the development of new enterprises.
• The fair was an opportunity to meet numerous investors and celebrities from the world of politics and economy.
• The conference presented a chance to learn about the latest trends,
decisions and events concerning one of the world regions with the
most dynamic rates of development.
• The event drew a significant number of participants to Polish capital,
thus creating customers for hotels, gastronomy, recreation and entertainment businesses.

Participants of the 1st Central Europe
Property & Investment Fair CEPIF 2004
Rumunia 1%
Romania
Zjed. Emiraty Arab. 1%
Utd. Arab Emirates
Bułgaria 2%
Bulgaria
USA 2%
USA

Polska 83%
Poland 83%
wykres 1. Procentowy udział uczestników targów CEPIF 2004 [Polska – inne kraje]
graph 1. Participants’ share in the CEPIF 2004 [Poland – Abroad]

W przysz³ym roku w dniach 12-13 maja
odbêdzie siê II edycja targów CEPIF

4% Francja
France
7% Izrael
Israel
5% Czechy
Czech Republic
10% Holandia
Nederlanden

Belgia 3%
Belgium

13% Niemcy
Germany

Litwa 3%
Lithuania

13% Hiszpania
Spain

Ukraina 3%
Ukraine

14% Wielka Brytania
United Kingdom

Włochy 3%
Italy

16% Węgry
Hungary

wykres 2. Procentowy udział uczestników targów CEPIF 2004 spoza Polski
graph 2. Foreign participants’ share in the CEPIF 2004

Next year, from 12th to 13th May, the 2nd Edition
of the CEPIF fair will take place

Organizatorzy planują zgromadzić ponad 200 wystawców z kilkunastu krajów,
takich jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Ukraina,
Litwa, Białoruś, Łotwa, Estonia, Rosja, Niemcy, Hiszpania i innych. Planowana
liczba uczestników to ok. 3 000 osób z 30 krajów. Tak jak w czasie pierwszej
edycji, targom będzie towarzyszyła konferencja dotycząca rynku nieruchomości
oraz liczne panele dyskusyjne.

The organizers plan to gather over 200 exhibitors from many countries, such as
Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria, Romania, Ukraine,
Lithuania, Byelorussia, Latvia, Estonia, Russia, Germany, Spain, and others.The
overall planned number of participants is ca. 3,000 people from 30 countries. As
was the case during the 1st Edition, the fair will be accompanied by a conference
on the property market, as well as numerous discussion panels.

Konferencja – CEPIF 2005 (zagadnienia)
1. Prezentacja sytuacji na rynkach środkowoeuropejskich:
• powierzchni biurowych,
• powierzchni magazynowych,
• powierzchni handlowych,
• działek i terenów inwestycyjnych,
• powierzchni mieszkaniowych.
2. Rozszerzenie tematyki o panel poświęcony rynkowi hotelarskiemu
3. Prezentacja bieżących i istotnych zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości i inwestycji
4. Udział w panelach konferencyjnych osób będących wybitnymi specjalistami
w branży nieruchomości
5. Stworzenie programu na najwyższym poziomie, bogatego i ciekawego pod
względem merytorycznym

CEPIF 2005 Conference (issues)
1. Presentation of the situation in the Central European markets of:
• office space,
• warehouse space,
• retail space,
• investment parcels and opportunity spots,
• residential premises.
2. Subject matter broadening: a panel on the hotel market
3. Presentation of current and relevant issues connected with the property and
investment market
4. Participation of outstanding professionals of the real estate business in conference panels
5. Creation of a programme of the highest standards, plentiful, interesting, and
essentially

Imprezy towarzyszące:
• 11 maja – Opening Cocktail Party;
• 12 maja – uroczysty Bankiet.

Accompanying events:
• 11th May – Opening Cocktail Party;
• 12th May – Ceremonial Banquet.

więcej informacji: www.cepif.com

more information: www.cepif.com
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Opinie uczestników
CEPIF 2004

Participants’ opinion about
CEPIF 2004

Magda Lipko
PR & Marketing Specialist, Colliers International Poland Sp. z o.o.
Targi CEPIF to bardzo dobry pomysł promocji nowych państw członkowskich na
całym świecie. (…) Oczywiście inicjatywa będzie miała sens tylko wtedy, jeżeli
stanie się wydarzeniem cyklicznym.

Magda Lipko
PR & Marketing Specialist, Colliers International Poland Sp. z o.o.
The CEPIF fair is a very good idea for the promotion of the new EU member countries in the world. (...) Of course, the initiative will only make sense
if it becomes a regular event.

Detlef Weide
Medhit – Real estate Europe
Odczułem duże zainteresowanie zwiedzających naszą publikacją. (…)
Skorzystaliśmy z wielu zawartych kontaktów, których właśnie używamy dla
promocji naszego magazynu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów tych
targów, zwłaszcza z dobrej organizacji związanej
ze stoiskami i rezerwacją hotelu.

Detlef Weide
Medhit – Real Estate Europe
I could see a great interest of the visitors in our publication. (…) We have used
many of the new contacts, in fact we are using them right now for the promotion
of our magazine. We are very satisfied with the effects of the fair, particularly
with the good organization of the stands and with
the hotel reservation.

Karolina Gozdek
Dyrektor Marketingu, Prokom Inv., Miasteczko Wilanów
Pierwsza edycja targów „Central Europe Property &
Investment Fair” okazała się profesjonalnie przygotowaną imprezą targową z niezwykle interesującą
częścią konferencyjną. Widać duże doświadczenie
organizatorów oraz umiejętne przeniesienie
konwencji takich targów jak Barcelona Meeting
Point na polski grunt.

Karolina Gozdek
Marketing Director, Prokom Inv., Miasteczko Wilanów
The first edition of the Central Europe Property
& Investment Fair proved to be a professionally
organized fair event with a very interesting
conference part. The organizers’ expertise is
easy to see, as is the skilful adaptation of the
format of such fairs as Barcelona Meeting Point
to Polish reality.

Daljit Sandhu
Associate Director, Urban Exposure Ltd
Podczas, gdy wielkie imprezy targowe z tej dziedziny
są zazwyczaj bardzo ogólne, niezwykle pożyteczne
jest także zdobycie bardziej szczegółowej wiedzy
branżowej, a takie możliwości dają właśnie targi
CEPIF. Część konferencyjna była wszechstronna
i wyczerpująca, a wystawcy różnorodni.
Z pewnością będę uczestniczył w tych targach
w przyszłym roku.

Daljit Sandhu
Associate Director, Urban Exposure Ltd
While the big fair events in this business are
usually of a very general nature, the gathering of
some more detailed knowledge of the industry is
also very useful, and that is exactly an opportunity
that the CEPIF fair provides. The conference part
was very comprehensive and thorough, and
the exhibitors appropriately varied. I will most
certainly take part in this fair next year.

Paweł Kuglarz
BEITEN BURKHARDT K. Rastawicki Sp. k.
Targi CEPIF to interesująca i nowa w tym
kształcie oferta dla różnych uczestników rynku
nieruchomości. Z jednej strony stanowiły
forum spotkań i wymiany doświadczeń,
a z drugiej jednocześnie dały możliwość
prezentacji w atrakcyjnym otoczeniu. Targi
wykazały, że sprawdza się formuła otwarta
tzn. uwzględnianie różnych aspektów rynku
nieruchomości: mieszkalnictwa, budownictwa,
doradztwa prawnego i finansowego. To także
szansa dla Warszawy, aby stać się centralnym
miejscem spotkań aktorów na scenie rynku
nieruchomości w Europie Środkowej.

Paweł Kuglarz
BEITEN BURKHARDT K. Rastawicki Sp.k.
The CEPIF fair is an interesting and new kind
of offer for various participants of the property
market. On the one hand, it constituted a forum
for a meeting and expertise exchange, and on
the other, it gave an opportunity to present one’s
business in an attractive setting. The fair has
proven the validity of the open formula, namely,
taking into consideration the various aspects of
the property market: residential and construction
industry, legal counselling and financial
consulting. It is also a chance for Warsaw to
become a central place of gathering the players
in the real estate market of Central Europe.

Enrique Lacalle
President of Barcelona Meeting Point
Zdecydowaliśmy się sponsorować to wydarzenie i wziąć udział w Sympozjum, ponieważ
ta impreza jest najlepszym miejscem do nawiązania kontaktu ze środkowoeuropejskim i polskim rynkiem. Konferencje były bardzo dobrze
zorganizowane i umożliwiły nam zebranie wiedzy
m.in. na temat takich zagadnień jak potencjał
ekonomiczny krajów Europy Środkowej. Międzynarodowa reprezentacja na targach CEPIF była
imponująca, biorąc pod uwagę fakt, iż uczestniczyło w nich ponad 15 krajów.

Enrique Lacalle
President of Barcelona Meeting Point
We have decided to sponsor this event and to take
part in the symposium, since this event is the best
place to get in touch with the Central European and
Polish market. The conferences were organized
very well and gave us the opportunity to gather
some data on such issues, among other things,
as the economic potential of the Central European
countries. The international representation at
the CEPIF fair was impressive, considering that
participants came from over 15 countries.
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Sytuacja gospodarcza Polski

Poland’s economic situation

Determinanty rozwoju rynku nieruchomoœci

Real Estate Market Factors

Dane statystyczne

Statistical data

Od czwartego kwartału 2001 roku mamy w Polsce do czynienia
z dynamicznym wzrostem PKB. W pierwszej połowie roku 2004
tempo wzrostu PKB wynosiło 6% (wyk. 3).

Since 4th quarter of 2001 Poland has been dealing with a dynamic
growth of the GDP. In the first half of 2004 GDP was raising for 6%
annually (g. 3).
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wykres 3. Produkt Krajowy Brutto w Polsce w latach 1998-2004
źródło: GUS

graph 3. Polish Gross Domestic Product in the years 1998-2004
source: Central Statistical Office (GUS)

Trwający do trzeciego kwartału 2003 roku długoterminowy trend
spadkowy jeżeli chodzi o inflację został zatrzymany (wyk. 4). Drugi
kwartał 2004 roku charakteryzował się wzrostem inflacji, co spowodowane było wejściem do Unii Europejskiej. W kolejnych miesiącach
inflacja będzie rosnąć, ale dynamika wzrostu powinna stopniowo
wygasać.

The falling trend of the inflation rate, which had lasted long until the
3rd quarter of 2003, eventually turned (g. 4). Especially the 2nd quarter
of 2004 was characterized by a high inflation rate, caused by Poland’s
accession into the European Union. In the months to come the inflation
rate will still rise, but the dynamics of the growth will gradually fade.

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0

1998

wykres 4. Inflacja w Polsce w latach 1998-2004
źródło: GUS
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graph 4. Inflation rate in Poland in the years 1998-2004
source: Central Statistical Office (GUS)
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Pomimo wzrostu PKB przekraczającego 6% bezrobocie spada w stopniu
niewielkim (wyk. 5). Tak naprawdę nie wiadomo, czy spadek bezrobocia
ma charakter trwały, czy sezonowy. Do wiarygodnej oceny rynku pracy
należy wstrzymać się do jesieni.

Despite the GDP growth rate of over 6%, the unemployment rate is falling at
a rather insignificant pace (g. 5). It is actually difficult to predict whether the
fall in the unemployment rate is of a permanent or of a seasonal kind. A reliable evaluation of the job market should be postponed until the autumn.
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wykres 5. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1998-2004
graph 5. The unemployment rate in Poland in the years 1998-2004
źródło: GUS / source: Central Statistical Office (GUS)

wykres 6. Stopy procentowe w Polsce w latach 1998-2003
graph 6. Interest rates in Poland in the years 1998-2003
źródło: NBP / source: National Bank of Poland (NBP)

Seria 21 obniżek stóp procentowych została przerwana (wyk 6). Obecnie
należy się spodziewać w krótkim okresie restrykcyjnych decyzji Rady
Polityki Pieniężnej.

A series of 21 reductions of interest rates has been broken (g. 6). One should
currently expect, for a short period, a more restrictive policy of the Monetary
Policy Council. In the long run, the interest rates should not rise any more.
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wykres 7. Średnie kursy dolara w okresie styczeń-czerwiec 2004
graph 7. Average USD exchange rates between January and June, 2004
źródło / source: NBP / National Bank of Poland (NBP)

wykres 8. Średnie kursy euro w okresie styczeń- czerwiec 2004
graph 8. Average EUR exchange rates between January and June, 2004
źródło / source: NBP / National Bank of Poland (NBP)

Złoty staje się coraz silniejszy w stosunku do dolara i euro (wyk. 7-8) . Sprzyja
temu restrykcyjna polityka RPP oraz ustabilizowanie sceny politycznej.
W najbliższym czasie powinno mieć miejsce wzmocnienie złotego,
co może odbudować zaufanie konsumentów do kredytów walutowych.

The Polish złoty is becoming increasingly stronger against the US dollar
and the euro (g. 7-8). This is also driven by the restrictive policy of the
MPC and by the stabilization of the political scene. In the nearest future
we should not experience any weakening of złoty, which may rebuild the
customers’ trust in the monetary credit.
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Sytuacja gospodarcza
Warszawy

Ecomomic situation
of Warsaw

W pierwszym półroczu bieżącego roku wskaźniki ekonomiczne dla miasta
stołecznego Warszawy uległy pogorszeniu. Odnotowano wzrost stopy
bezrobocia (wyk. 9), która wynosiła pod koniec II kwartału 6,3% (wzrost
w stosunku do analogicznego okresu w 2003 roku o 0,2%). Jednocześnie
spadało średnie wynagrodzenie brutto (wyk. 10), na koniec I kwartału br.
wyniosło 3 267 zł.

The economic ratios for the capital city of Warsaw have declined in the first half
of this year. An increase in the unemployment rate has been recorded (g. 9).
At the end of the 2nd quarter, unemployment amounted to 6.3% (meaning
a 0.2% increase against the corresponding period of 2003). At the same time,
the average gross salary has fallen (g. 10); at the end of this year’s 1st quarter
it amounted to PLN 3,267.
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wykres 9. Stopa bezrobocia w Warszawie w latach 1998-2004
graph 9. The unemployment rate in Warsaw in the years 1998-2004
źródło: Przegląd Statystyczny Warszawy (wydania kwartalne z lat 1998-2004)
source: Warsaw Statistical Review (quarterly editions from the years 1998-2004)

wykres 10. Przeciętne wynagrodzenie brutto w Warszawie w latach 1998-2004
graph 10. Average gross salary in Warsaw in the years 1998-2004
źródło: Przegląd Statystyczny Warszawy (wydania kwartalne z lat 1998-2004)
source: Warsaw Statistical Review (quarterly editions from the years 1998-2004)

Tendencja spadkowa nadal towarzyszy wydawaniu pozwoleń na budowę, w I kwartale br. wydano 342 pozwolenia (wyk. 11). W stosunku
do I kwartału 2003 roku liczba oddanych mieszkań w I kwartale br. spadła,
tym samym została zachowana tendencja utrzymująca się od 5 lat (tab. 1).
Od rekordowego 2001 roku liczba oddanych rocznie mieszkań spada.
Kontrastuje to z odczuwalnym w I kwartale tego roku zwiększeniem
popytu na mieszkania. Wytłumaczyć to można metodologią podawania
danych przez GUS, który informuje o oddanych do użytku mieszkaniach,
a więc takich, które do sprzedaży trafiły na przełomie 2001 i 2002 roku
– w okresie dekoniunktury.

The decreasing trend is still affecting the granting of construction permits; in the 1st
quarter of this year, 342 of such permits were allotted (g. 11). Compared against the
1st quarter of 2003, the number of apartments completed in the 1st quarter of 2004
has gone down, in keeping with the tendency that has been present in the market
for 5 years now (tab. 1). Since the record year 2001, the number of apartments
completed each year has been falling. This stands in contrast to the increased demand for apartments which was visible in the 1st quarter of this year. That contrast
may be explained by the methodology of data publishing by the Central Statistical
Office (GUS), whose reports of completed apartments refer to those that went on
the market at the turn of 2001/2002 – in a period of decreased prosperity.
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wykres 11. Pozwolenia na budowę wydane w Warszawie w latach 1998-2004
graph 11. Issued construction permits in Warsaw in the years 1998-2004
źródło: Przegląd Statystyczny Warszawy (wydania kwartalne z lat 1998-2004)
source: Warsaw Statistical Review (quarterly editions from the years 1998-2004)

wykres 12. Mieszkania oddane do użytku w poszczególnych kwartałach w latach 1998-2004
graph 12. Apartments completed in the years 1998-2004
źródło: Przegląd Statystyczny Warszawy (wydania kwartalne z lat 1998-2004)
source: Warsaw Statistical Review (quarterly editions from the years 1998-2004)

tabela 1. Mieszkania oddane do użytku w latach 1998 - 2004

table 1. Apartments completed in the years 1998 - 2004

okres
period

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

suma
total

I kwartał
1st quarter

1 899

1 812

3 537

3 368

2 476

2 436

2 363

15 528*

II kwartał
2nd quarter

1 899

2 548

3 542

4 173

3 222

3 421

18 805

III kwartał
3rd quarter

1 355

1 732

2 607

3 321

2 293

3 378

14 686

IV kwartał
4th quarter

1 897

3 804

4 722

5 416

5 079

3 100

24 018

suma
total

7 050

9 896

14 408

16 278

13 070

12 335

73 037

źródło : Przegląd Statystyczny Warszawy (wydania kwartalne z lat 1998-2004)
* bez I kwartału 2004

source: Warsaw Statistical Review (quarterly editions from the years 1998-2004)
* excluding 1st Quarter of 2004
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Metodologia sporz¹dzania Methodology
raportu:
of reporting:
Raport sporządzony jest w oparciu o serwis www.tabelaofert.pl.
Analiza zachowań 20 000 różnych użytkowników części
mieszkaniowej serwisu, którzy w miesiącu generują średnio ponad
3,5 mln odsłon oraz dokonują średnio 650 zgłoszeń na mieszkania,
pozwala na ocenę potencjalnego oraz rzeczywistego popytu na
rynku. Ponieważ w serwisie prezentowane są oferty stanowiące 85%
rynku warszawskiego, analitycy serwisu są w stanie ocenić aktualną
podaż ofert na rynku. Bieżąca aktualizacja serwisu umożliwia też
analizę zachodzących na nim zmian. Trafne, przygotowywane przy
użyciu nowoczesnych metod prognozy, publikowane dotychczas
przez serwis spowodowały, że w Warszawie korzystają z jego usług
największe firmy deweloperskie.

The report is based on the www.tabelaofert.pl information guide.
Analyzing the behavior of 20,000 unique users of the residential
sector of our service, who generate an average of over 3,5 million
hits and place nearly 650 apartment reservation monthly, allows
us to properly evaluate potential and actual demand on the market.
Due to the fact that www.tabelaofert.pl represents 85% of offers
from Warsaw’s residential market, our analysts are able to evaluate
actual market supply. Our website is brought up to date currently,
that allows us to constantly analyze market changes. Accurate
market forecasts published so far by us as well as our modern
methods induced the use of our website by leading development
companies in Warsaw.

Ceny mieszkań, przeliczane przez deweloperów na USD albo EUR, zostały
przeliczone na PLN według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2004 roku.
1 USD = 3,7470 PLN

The apartment prices quoted by the developers in USD were calculated in PLN
according to the NBP average exchange rates of 30 June, 2004.
1 USD = 3,7470 PLN
1 EUR = 4, 5422 PLN

1 EUR = 4, 5422 PLN

Wyjaœnienie u¿ytych w raporcie sformu³owañ:

Explanation of used phrases:

Podaż

Supply

wyznacza liczbę mieszkań oferowanych do sprzedaży.

indicates the number of apartments available for purchase.
Demand

Popyt

popyt na mieszkania, liczony jako średnia z popytu potencjalnego
oraz rzeczywistego.

demand for apartments, measured by actual and potential demand
average.
Potential demand

Popyt potencjalny

określany jest przez oglądalność ofert, tzn. rejestruje fakt oglądania
szczegółów mieszkań, takich jak np. rozkład pomieszczeń czy
składowe ceny. Zanim użytkownik serwisu podejmie decyzję
o obejrzeniu takich szczegółów – ma już informacje o cenie
mieszkania, jego powierzchni, lokalizacji, liczbie pokoi, cenie za metr
kwadratowy, piętrze oraz informacje o tym, kto jest inwestorem i gdzie
znajduje się inwestycja. Zakładamy, że jeśli znając te informacje,
użytkownik zechce poszerzyć swoją wiedzę o mieszkaniu, to jest
nim potencjalnie zainteresowany.

indicated by the number of offer views (the fact that apartment
details such as: its design and price factors had been viewed is
registered). Before a user makes a decision to check those details
he would already have known about the price, size, location,
number of rooms, price per square meter, storey, who the investor
is and where the investment is located. We therefore assume that if
a user would still be interested in getting more information he must
be potentially interested with this apartment.

Actual demand

Popyt rzeczywisty

rejestruje faktyczne zgłoszenia wysyłane przez użytkowników
serwisu. Zakładamy, że jeśli użytkownik wysyła do dewelopera
wstępne zgłoszenie, podając swoje dane osobowe, to jest rzeczywiście zainteresowany zakupem danego lokalu.

means registration of actual notification sent from a user of our
website. We assume that if a user sends a preliminary notification
to a developer giving his personal information, then he actually is
interested to purchase the apartment.
Demand/Supply Ratio

Współczynnik popyt/podaż

jeśli jest większy niż 1, to określa, ile razy popyt przekracza podaż,
jeśli jest równy 1, to oznacza rynek zrównoważony, jeśli jest mniejszy
od 1, to określa, w jakim stopniu popyt jest w stanie zaspokoić podaż.
Oblicza się go, porównując udział danej grupy ofert w popycie do
udziału tej samej grupy ofert w podaży.
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if higher than 1, it describes by what number demand is higher
than supply, if equal to 1, it means that the market is balanced, if
less than 1, it describes up to what level demand is able to indulge
supply. It is calculated by comparison of a specific group of offers
within demand to the same group within supply.

Rynek mieszkaniowy
w Warszawie w drugim
kwartale 2004

Residential Market
in Warsaw in 2nd quarter
of 2004

Œrednie wartoœci determinantów warszawskiego
rynku mieszkaniowego

Averages for determinants of the Warsaw
residential market

tabela 2. Dane dla rynku mieszkaniowego ogółem

table 2. Data for the residential market in total

kwartał
quarter

przybliżona liczba
mieszkań w ofercie
sprzedaży
aproximate number of
apartments in sales offer

przybliżona wartość
oferowanych mieszkań
(mld PLN)
aproximate value of offered
apartments (mld PLN)

przybliżona liczba
inwestycji
aproximate number of
developments

średnia cena mkw.
average price per sqm (PLN)

I kwartał 2004
1st quarter

10 000

2,8

200

3 892

II kwartał 2004
2nd quarter

8 800

2,5

170

4 031

źródło / source: www.tabelaofert.pl

Można stwierdzić, iż ceny po magicznej dacie wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej wzrosły. Jednak ceny rosły już przed 1 maja.
Zapowiedź podniesienia stawki VAT na materiały budowlane podziałała mobilizująco zarówno na poszukujących mieszkania, jak i je
oferujących. Hasło „Zdążyć przed 1 maja” spowodowało dawno
niespotykany wzrost popytu, a wraz z nim również cen. Zjawiska
te wywołała nie tyle sama podwyżka stawki podatkowej, ile jej
zapowiedź. Liczba oferowanych w sprzedaży mieszkań zmniejszyła
się i wynosi obecnie ok. 8,8 tys. budowanych w mniej więcej 170
inwestycjach (tab. 2).
Statystyczne mieszkanie w Warszawie to lokal o powierzchni około
66 mkw., średniej cenie mkw. 4 031 zł, które kosztuje 286 tys. zł.
tabela 3. Średnie wartości dla dzielnic

One can assess that, since the “magic” date of Polish accession to the
European Union, the prices have risen. However, the were already rising
before the 1st May, 2004. The announcement of the planned increase of
the VAT on construction materials had a stimulating effect both on those
who were looking for apartments and those who were offering them for
sale. The phrase “Make it before May 1st” caused an increase in demand,
and a resulting rise in prices, which had not been seen for a long time.
The phenomenon was not caused by the increase of the tax rate as
such, but by the announcement of its planned introduction.The number of
apartments offered for sale has decreased and now amounts to ca. 8,800
apartments being built in ca. 170 developments (tab. 2).
A statistical apartment in Warsaw has an area of ca. 66 sqm, an average
price of PLN 4,031 per sqm, and the total cost of PLN 286,000.
table 3. Averages by district

Dzielnica
District

Średni metraż (mkw.)
Average space (sqm.)

Średnia cena mkw. (PLN)
Average price per sqm (PLN)

Średnia cena całkowita (PLN)
Average total price (PLN)

Bemowo

65,03

4 074

265 463

Białołęka

58,56

2 920

172 610

Bielany

70,45

2 886

300 000

Mokotów

78,72

4 908

418 789

Ochota

71,36

5 186

379 773

Praga Południe

60,76

3 481

219 433

Praga Północ

93,66

5 069

494 386

Rembertów

51,43

3 028

168 427

Saska Kępa

103,73

5 640

590 610

Śródmieście

74,47

7 894

684 934

Tarchomin

55,26

3 107

176 562

Targówek

58,21

3 207

192 284

Ursus

51,63

3 133

167 954

Ursynów

63,35

4 031

262 907

Wawer

76,45

3 596

270 439

Wesoła

53,53

2 667

166 930

Wilanów

118,70

7 837

925 686

Włochy

61,26

3 400

208 280

Wola

64,51

4 317

311 151

Żoliborz

76,25

5 428

451 310

Warszawa – średnia
Warsaw – average

66,12

4 031

286 369

źródło / source: www.tabelaofert.pl
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I kwartał 2004 / 1st quarter 2004

51,43

Rembertów

51,63

51,43

51,18

Ursus

53,53

55,26

53,53

Wesoła

Tarchomin

57,16

56,95

58,21

58,56

Targówek

Białołęka

56,45

62,62

60,76

Praga Południe

Włochy

69,98

61,26

63,35

62,54

Ursynów

67,61

64,51

Wola

65,03

66,12

64,81

Bemowo

Warszawa

65,65

średnia/average

70,45

71,36

Bielany

73,63

Ochota

Śródmieście

82,4

74,47

83,49

76,25

Żoliborz

Wawer

76,5

78,72

75,8

Mokotów

93,66
76,17

Saska Kępa

Praga Północ

81,69

Wilanów

106,97

The status of the cheapest district has stuck with Wesoła (price per
sqm: PLN 2,667), with a slightly higher average price per sqm recorded in Białołęka (PLN 2,920) and Rembertów (PLN 3,028) (tab. 3).

103,73

Nadal miano najtańszej dzielnicy zachowała Wesoła (cena mkw. –
2 667 zł), nieco wyższą średnią cenę mkw. odnotowano na Białołęce
(2 920 zł) i w Rembertowie (3 028 zł) (tab. 3).

101,85

Ursynów and Bemowo are two districts with the data closest to the
Warsaw average. The apartments with the largest average areas are
available in Wilanów and in Saska Kępa (118.70 and 103.73 sqm,
accordingly). In these two districts, developers’ offers are dominated
with luxury apartment investments. According to the comparison of the
average prices per sqm, the total prices and the metric area for the
1st and 2nd quarter, the highest rises have been recorded in Wilanów,
Śródmieście and Wawer. It is worth pointing out that in Wilanów
and Wawer it was an effect of the sales on cheaper offers, which
in turn made large and expensive luxury apartments dominate over
the remaining offers on sale. Similar changes could be observed in
Praga Północ. Artistic touches have turned the not-too-good view of
that district; the vicinity of the Praga port has become a site of luxury
apartments development, which rised the average price per sqm in the
district (from ca. PLN 4,000 to ca. PLN 5,000).

118,7

Dzielnicami najbardziej zbliżonymi do „średniej warszawskiej”
są Ursynów oraz Bemowo. Mieszkania o największej średniej
powierzchni są dostępne w Wilanowie i na Saskiej Kępie
(odpowiednio 118,70 i 103,73 mkw.). W tych dzielnicach
inwestycje o charakterze apartamentowym dominują wśród ofert
deweloperów. Jak wynika z porównania średniej ceny mkw.,
ceny całkowitej i metrażu dla I i II kwartału, największe wzrosty
nastąpiły w Wilanowie, Śródmieściu i Wawrze. Trzeba zaznaczyć,
iż w Wilanowie i Wawrze był to efekt wyprzedaży ofert tańszych, co
spowodowało zdominowanie oferty sprzedaży przez duże i drogie
apartamenty. Podobne zmiany w ofercie sprzedaży można było
zaobserwować na Pradze Północ. Artystyczne akcenty zmieniły
nienajlepsze opinie o tej dzielnicy, okolice portu praskiego stały się
miejscem budowy apartamentów, co wpłynęło na wzrost średniej
ceny mkw. dla dzielnicy (z ok. 4 do ok. 5 tys. zł).

II kwartał 2004 / 2nd quarter 2004
graph 13. Change in average apartment area in Warsaw districts

I kwartał 2004 / 1st quarter 2004
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wykres 13. Zmiana średniej powierzchni mieszkania w poszczególnych dzielnicach Warszawy
źródło / source: www.tabelaofert.pl

II kwartał 2004 / 2nd quarter 2004
graph 14. Evolution of average apartment prices per sqm in Warsaw districts

I kwartał 2004 / 1st quarter 2004
wykres 15. Zmiana średnich cen całkowitych mieszkania w poszczególnych dzielnicach Warszawy
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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II kwartał 2004 / 2nd quarter 2004
graph 15. Evolution of average total apartment prices in Warsaw districts
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wykres 14. Zmiana średnich cen mkw. mieszkania w poszczególnych dzielnicach Warszawy
źródło / source: www.tabelaofert.pl

Zmiany cen mkw. i ceny ca³kowitej mieszkañ
w poszczególnych dzielnicach Warszawy
(I kwartał 2004 – II kwartał 2004)

Evolution of prices per sqm and of total
apartment prices in Warsaw districts
(Q1 2004 – Q2 2004)

W II kwartale 2004 roku średnia cena mkw. w Warszawie wzrosła o około
3,5% i wynosi obecnie 4 031 zł (tab. 4).

In the 2nd quarter of 2004, the average price per sqm for Warsaw rose by
ca. 3.5% and is now equal to PLN 4,031 (tab. 4).

Większość dzielnic Warszawy charakteryzowała ta sama tendencja. Największe wzrosty ceny mkw. odnotowano w Wilanowie, Śródmieściu, Wawrze oraz
na Mokotowie. Wzrost średniej ceny mkw. w Wilanowie i na Pradze Północ
jest bardziej wynikiem zdominowania oferty sprzedaży przez inwestycje
apartamentowe (droższe) niż rzeczywistym wzrostem cen (wyk. 16).

The same tendency was displayed in most district of Warsaw. The biggest increase of prices per sqm were recorded in Wilanów, Śródmieście, Wawer and
Mokotów. The rise od the average price per sqm in Wilanów and Praga Północ
should be attributed to the domination of the more expensive luxury developments in the offer sales, rather than to the actual price increases (g. 16).

Nieznaczne spadki cen odnotowano na Targówku (-1,08%) i w Ursusie
(-1,38%). Prawie o 10% spadła cena mieszkań na Ochocie. Większość
deweloperów oferujących mieszkania w tej dzielnicy skalkulowała ceny
w euro, spadek kursu tej waluty był korzystny dla kupujących.

Small drops in prices were recorded in Targówek (-1.08%) and Ursus
(-1.38%). An almost 10% drop in prices was recorded for apartments in
Ochota. Most of the developers offering flats in this district had calculated
their prices in euro, and the falling exchange rate of the currency proved to
the buyers’ advantage.

tabela 4. Zmiany cen mkw. mieszkania w poszczególnych dzielnicach Warszawy

table 4. Evolution of apartment prices per sqm in Warsaw districts

Dzielnica
District

II kwartał 2004
2nd quarter

I kwartał 2004
1st quarter

Bemowo

4 074

3 762

+8,28%

Białołęka

2 920

2 808

+3,96%

Bielany

2 886

2 886

0,00%

Mokotów

4 908

4 451

+10,27%

Ochota

5 186

5 716

-9,28%

Praga Południe

3 481

3 340

+4,24%

Praga Północ

5 069

4 157

+21,93%

Rembertów

3 028

3 028

0,00%

Saska Kępa

5 640

5 542

+1,77%

Śródmieście

6 347

5 380

+17,97%

Tarchomin

3 107

3 017

+2,98%

Targówek

3 207

3 242

-1,08%

Ursus

3 133

3 177

-1,38%

Ursynów

4 031

3 972

+1,49%

Wawer

3 596

3 087

+16,51%

Wesoła

2 667

2 573

+3,65%

Wilanów

7 837

5 969

+31,30%

Włochy

3 400

3 136

+8,42%

Wola

4 317

4 027

+7,20%

Żoliborz

5 428

5 056

+7,36%

Warszawa – średnia
Warsaw – average

4 031

3 892

+3,57%

źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 16. Zmiany cen mkw. mieszkania w poszczególnych dzielnicach Warszawy
źródło / source: www.tabelaofert.pl

Zmiana liczby mieszkañ oferowanych
w sprzeda¿y w najpopularniejszych
dzielnicach Warszawy
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graph 16. Evolution of apartment prices per sqm in Warsaw districts

Evolution of the number of flats offered
for sale in the most popular districts
of Warsaw

(I kwartał 2004 – II kwartał 2004)

(Q1 2004 – Q2 2004)

In most of the districts, the sales boom was clearly perceivable.
In Ursynów, the district which held the largest share of sales offers
mere 6 months ago, there are now 20% less apartments on offer than
in the 1st quarter. A similar fall in the number of offers was recorded
in Targówek and Żoliborz. There is, however, a “supply offensive”,
led by Mokotów (with a 23.47% increase in the number of flats on offer) and, even more so, Białołęka (a 26.11% increase), as a result of
a large number of projects having been developed around there for
the last few months. At the end of the 2nd quarter, these two districts
were at the top of the supply ranking (Białołęka with a 20.03% share
in the sales offer, and Mokotów with a share of 18,44%) (g. 17).

Ogółem liczba oferowanych mieszkań w Warszawie jest obecnie
mniejsza o 6,31% niż trzy miesiące temu.

In total, there are now 6.31% less apartments on offer in Warsaw
than 3 months ago.

% zmiana liczby oferowanych mieszkań
% volution of the number of flats offered for sale in the most popular
districts

Boom sprzedażowy dał się odczuć w większości dzielnic. Na Ursynowie, dzielnicy jeszcze pół roku temu o największym udziale
w ofercie sprzedaży, w porównaniu z I kwartałem oferowanych
jest obecnie ponad 20% mniej mieszkań. Podobny spadek oferty
odnotowano na Targówku i Żoliborzu. W „ofensywie podażowej”
jest Mokotów (wzrost liczby oferowanych mieszkań o 23,47%)
i przede wszystkim Białołęka (wzrost o 26,11%), co jest
efektem pojawienia się w ostatnich miesiącach dość pokaźnej
liczby inwestycji mieszkaniowych. Te dwie dzielnice pod koniec
II kwartału były na czele rankingu podażowego (Białołęka – 20,03%
udziału w ofercie sprzedaży, Mokotów – 18,44%) (wyk. 17).

30,00

+23,47

20,00
10,00

+26,11

+4,13

0,00

wykres 17. Zmiana liczby mieszkań oferowanych w sprzedaży
w najpopularniejszych dzielnicach Warszawy
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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graph 17. Evolution of the number of flats offered for sale
in the most popular districts of Warsaw
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Analiza popytu i poda¿y wg ceny metra
kwadratowego

Demand and supply analysis by price per
square metre

Najliczniejszą grupę stanowią mieszkania w cenie mkw. od 3 500 do
4 000 zł (1/4 oferowanych lokali). Mieszkania tańsze, do 3 500 zł/mkw.,
były w II kwartale najbardziej poszukiwane, czego konsekwencją było
zmniejszenie udziału tych lokali w ofercie sprzedaży.

The largest group are the apartments with the prices from PLN 3,500 to
4,000 per sqm (1/4 of all apartments on offer). Cheaper apartments, up
to PLN 3,500 per sqm, were the ones most sought-after in the 2nd quarter, which resulted in a decrease of their share in the sales offer.

Coraz więcej osób akceptowało cenę wyższą (od 4 do 5 tys. zł/mkw.).
W tym przedziale cenowym podaż jest niemal równoważona przez
zgłaszany popyt (tab. 5).

A growing number of buyers accepted a higher price (from PLN
4,000 to 5,000 per sqm). In this price range, the supply is almost balanced by the demand (tab. 5).

Najtrudniej nadal znaleźć nabywców na mieszkania droższe, powyżej
5 tys. zł/mkw., których udział w ofercie sprzedaży w stosunku
do I kwartału wzrósł o mniej więcej 3% i znacznie przewyższa zgłaszany
popyt (wyk. 18).

It is still most difficult to find buyers for more expensive apartments,
with prices over PLN 5,000 per sqm; their share in the sales offer, as
compared to the 1st quarter, has risen by ca. 3% and is now significantly larger than the demand (g. 18).

tabela 5. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.

table 5. Demand and supply by price per sqm sections

cena mkw. (PLN)
price per sqm (PLN)

udział w popycie potencjalnym
share in potential demand

udział w popycie rzeczywistym
share in actual demand

udział w ofercie sprzedaży
share in sales offer

od / from 2 000 do / to 2 500

0,2%

0,3%

0,2%

od / from 2 500 do / to 3 000

20,3%

22,7%

15,5%

od / from 3 000 do / to 3 500

19,0%

27,0%

16,9%

od / from 3 500 do / to 4 000

26,3%

20,2%

26,8%

od / from 4 000 do / to 4 500

16,2%

11,9%

17,6%

od / from 4 500 do / to 5 000

8,9%

9,9%

9,3%

od / from 5 000 do / to 6 000

4,4%

5,5%

7,7%

powyżej / over 6 000

4,8%

2,6%

6,0%

źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 18. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
graph 18. Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 19. Struktura oferty sprzedaży wg ceny mkw.
graph 19. Structure of sales offer by price per sqm
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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Demand and supply analysis by total price

Najczęściej akceptowana cena całkowita mieści się w przedziale
od 150 000 do 200 000 zł, zdecydowanie najwięcej osób szuka tego
typu mieszkań (26,5% udział w popycie). Najwięcej ofert w tej cenie
to dwupokojowe mieszkania na Bemowie, Białołęce lub Tarchominie.

A total price which is most commonly accepted falls in the range between PLN 150,000 and 200,000. It is evident that the largest number
of people are looking for apartments in this range (with a 26.5% share
in the demand). The double-room apartments in Bemowo, Białołęka or
Tarchomin constitute the most offers in this price range.

Konsekwencją zainteresowania lokalami w cenie do 200 000 zł,
jest bardzo często ich rezerwacja (aż 48% udział w popycie rzeczywistym). Im droższa oferta, tym trudniej o sprzedaż, zainteresowanie
w dużo mniejszym stopniu przekłada się na działania stricte
handlowe (tab. 6). W cenie powyżej 500 000 zł najwięcej ofert to
czteropokojowe apartamenty na Ochocie lub Saskiej Kępie. Kwota
ta wystarczy również na zakup sześciopokojowego mieszkania
na Woli, Ursynowie lub Bemowie.

As a result of the great interest in apartments costing up to PLN
200,000, they are very often getting reserved (which amounts to
a 48% share in the actual demand). The more expensive an offer is,
the more difficult it is to sell; customers’ interest translates into strictly
commercial activities at a much lower degree (tab. 6). The most offers in the price range over PLN 500,000 correspond to four-room
luxury apartments in Ochota or Saska Kępa. In the same price range
one can buy a six-room apartment in Wola, Ursynów or Bemowo.

tabela 6. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny całkowitej

table 6. Demand and supply by total price sections

cena całkowita (PLN)
total price (PLN)

udział w popycie potencjalnym
share in potential demand

udział w popycie rzeczywistym
share in actual demand

udział w ofercie sprzedaży
share in sales offer

70 000 – 100 000 PLN

2,0%

2,2%

1,0%

100 000 – 150 000 PLN

14,9%

25,4%

12,5%

150 000 – 200 000 PLN

26,5%

30,6%

21,9%

200 000 – 250 000 PLN

19,5%

16,4%

20,2%

250 000 – 300 000 PLN

12,9%

8,6%

12,6%

300 000 – 350 000 PLN

7,3%

4,4%

8,5%

350 000 – 400 000 PLN

4,8%

4,6%

6,1%

400 000 – 500 000 PLN

5,6%

4,0%

8,0%

500 000 – 1 mln PLN

5,5%

3,3%

8,0%

powyżej / over 1 mln

0,9%

0,6%

1,2%

źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 20. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny całkowitej
graph 20. Demand and supply by total price sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 21. Struktura oferty sprzedaży wg ceny całkowitej
graph 21. Structure of sales offer by total price
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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Analiza popytu i poda¿y wed³ug liczby pokoi
Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania dwupokojowe (35% udziału
w popycie), wyraźny wzrost zainteresowania odnotowano w grupie mieszkań
trzypokojowych (33% udział w popycie). Niezmienna popularność charakteryzuje
kawalerki, w II kwartale jeszcze bardziej zwiększyła się przewaga popytu (17,79%)
nad podażą (13,48%) (tab. 7).
Mniejsze zainteresowanie odnotowano w grupie mieszkań czteropokojowych
i większych. Konsekwencją kilkuprocentowych spadków popytu było wystąpienie nadpodaży (wyk. 22).

tabela 7. Popyt i podaż w zależności od liczby pokoi

Demand and supply analysis by number
of rooms
When customer’s choice is governed by the number of rooms, the most people
are interested in double-room apartments (a 35% share of the demand), but
a distinct rise of interest has also been recorded in the group of triple-room
flats (a 33% share of the demand). The popularity of single-room apartments
continues steadily; the advantage of their demand (17,79%) over their supply
(13,48%) increased even more in the 2nd quarter (tab. 7).
Less interest was recorded in the group of four-or-more-room apartments; as a
result of a fall in demand by several per cent, an oversupply appeared (g. 22).

table 7. Demand and supply by number of rooms

liczba pokoi
number of rooms

udział w popycie potencjalnym
share in potential demand

udział w popycie rzeczywistym
share in actual demand

udział w ofercie sprzedaży
share in sales offer

1 pokój / 1 room

17,79%

18,08%

13,48%

2 pokoje / 2 rooms

35,34%

46,63%

39,15%

3 pokoje / 3 rooms

33,44%

24,53%

30,78%

4 pokoje / 4 rooms

10,91%

7,60%

13,36%

5 i więcej pokoi/ 5 and more rooms

2,52%

3,16%

3,24%

źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 22. Popyt i podaż w zależności od liczby pokoi
graph 22. Demand and supply by number of rooms
źródło / source: www.tabelaofert.pl

wykres 23. Struktura oferty sprzedaży wg liczby pokoi
graph 23. Structure of sales offer by number of rooms
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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Demand and supply analysis by completion time

W drugim kwartale największe zainteresowanie dotyczyło mieszkań
zlokalizowanych w inwestycjach, które będą zrealizowane w bieżącym roku.
Oferta ta w ostatnich miesiącach uszczupliła się o mniej więcej 20% lokali.

In the 2nd quarter, the greatest public interest focused on apartments located
in the developments that will be completed this year. In recent months, the
number of apartments on this type of offer has slimmed down by ca. 20%.

Nadal z punktu widzenia inwestora najpopularniejszym terminem oddania
inwestycji jest IV kwartał, zarówno w roku 2004, jak i przyszłym największy
udział mieszkań (w stosunku do danego roku) występuje w IV kwartałach
(30,6% w 2004 i 19,5% w 2005) (tab. 8).

From the point of view of the investor, the most popular time of prospective
development completion continues to be the 4th quarter; both in 2004 and in
2005 the largest share of apartments planned for completion corresponds with
the 4th quarter of each year (30,6% in 2004 and 19,5% in 2005) (tab. 8).

Osoby zainteresowane zakupem mieszkania i wprowadzeniem się do niego
niemal od zaraz częściej decydują się na zakup mieszkań w III kwartale 2004
roku. Inwestycje już oddane są postrzegane jako mniej atrakcyjne „resztówki”.

The customers who are interested in buying a flat and moving in almost
immediately, more often than not decide on purchasing apartments in the
3rd quarter of 2004. The developments already completed are viewed as
less attractive “remainders”.

Jak dotychczas koniec 2005 roku dla potencjalnych nabywców jest terminem
„wirtualnym”, większość chciałaby zamieszkać najpóźniej do końca III kwartału
2005 roku (wyk. 24).

So far, the end of 2005 is a “virtual” deadline for potential buyers, as most would
like to move into their new apartment not later than the 3rd quarter of 2005 (g. 24).

Inwestycje z terminem realizacji na koniec 2005 roku oraz II kwartał 2006 roku oferują
w większości ci, którzy wykorzystali sprzyjające warunki „przedakcesyjne”
i wysprzedawali ostatnie 20-35% oferowanych mieszkań.

The developments with the completion date at the end of 2005 and in
the 2nd quarter of 2006 are mostly offered by those developers who had
used the “pre-accession” terms to their advantage and were selling the
remaining 20-35% apartments of their offer.

tabela 8. Popyt i podaż w poszczególnych terminach oddania

table 8. Demand and supply for various times of completion

termin oddania
time of completion

udział w popycie potencjalnym
share in potential demand

udział w popycie rzeczywistym
share in actual demand

udział w ofercie sprzedaży
share in sales offer

gotowe do odbioru / completed

10,4%

9,9%

8,2%

III kwartał 2004 / 3rd quarter 2004

5,8%

27,4%

5,5%

IV kwartał 2004 / 4th quarter 2004

32,1%

28,7%

30,6%

I kwartał 2005 / 1st quarter 2005

8,1%

5,2%

9,4%

II kwartał 2005 / 2nd quarter 2005

11,8%

17,9%

11,5%

III kwartał 2005 / 3rd quarter 2005

14,2%

5,3%

14,0%

IV kwartał 2005 / 4th quarter 2005

16,2%

5,5%

19,5%

II kwartał 2006 / 2nd quarter 2006

1,3%

0,1%

1,3%

źródło / source: www.tabelaofert.pl

35%
30%
25%
20%
15%
10%

udział w popycie potencjalnym / share in potential demand
udział w popycie rzeczywistym / share in actual demand
udział w ofercie sprzedaży / share in sales offer

wykres 24. Popyt i podaż w poszczególnych terminach oddania
graph 24. Demand and supply for various times of completion
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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II kwartał 2006
2nd quarter 2006

IV kwartał 2005
4th quarter 2005

III kwartał 2005
3rd quarter 2005

II kwartał 2005
2nd quarter 2005

I kwartał 2005
1st quarter 2005

IV kwartał 2004
4th quarter 2004

gotowe do
odbioru
completed

0%

III kwartał 2004
3rd quarter 2004

5%

gotowe do odbioru
completed

IV kwartał 2004
4th quarter 2004

II kwartał 2005
2nd quarter 2005

IV kwartał 2005
4th quarter 2005

III kwartał 2004
3rd quarter 2004

I kwartał 2005
1st quarter 2005

III kwartał 2005
3rd quarter 2005

II kwartał 2006
2nd quarter 2006

8,2%

5,5%

30,6%

9,4%

11,5%

14,0%

19,5%

wykres 25. Struktura oferty sprzedaży wg terminu oddania
graph 25. Structure of sales offer by completion time
źródło / source: www.tabelaofert.pl

1,3%

Ranking atrakcyjnoœci dzielnic Warszawy

Attractiveness ranking of Warsaw districts

Ranking atrakcyjności dzielnic Warszawy, który jest odzwierciedleniem
preferencji potencjalnych nabywców dowodzi, iż co czwarty poszukujący
mieszkania rozważa zakup lokalu na Białołęce (lub Tarchominie). Drugą
dzielnicą w rankingu jest Bemowo (15,15% udziału w popycie ogółem),
na trzecie miejsce spadł do niedawna najatrakcyjniejszy Ursynów (wyk. 26).

The attractiveness ranking of Warsaw districts, which reflects the potential buyers’ preferences, indicates that every 4th person looking for a flat
considers buying an apartment in Białołęka (or Tarchomin). The district
ranking second in the list is Bemowo (15,15% share in the total demand),
while Ursynów, the most attractive district until recently, has dropped to
the third place (g. 26).

Najrzadziej „Kowalscy” wykazywali zainteresowanie zamieszkaniem
w Rembertowie oraz na Bielanach.

“The Joneses” showed the least interest in living in Rembertów and in
Bielany.

Białołęka + Tarchomin

Białołęka + Tarchomin

26,69%

Bemowo

20,03%

Bemowo

15,15%

18,44%

Ursynów

14,69%

Ursynów

16,45%

Mokotów

14,41%

Mokotów

15,24%

8,43%

Targówek

8,42%

Targówek

Praga Południe

4,46%

Praga Południe

4,71%

Żoliborz

4,35%

Żoliborz

4,11%

3,67%

Ursus
Ochota
Wola
Praga Północ

3,71%

Ursus
Ochota

3,31%
1,41%

Wola

0,94%

Praga Północ

3,05%
1,78%
1,08%

Saska Kępa

0,51%

Saska Kępa 0,62%

Włochy

0,49%

Włochy 0,52%

Wilanów

0,46%

Wilanów 0,52%

Wawer

0,46%

Wawer 0,41%

Śródmieście

0,23%

Śródmieście 0,35%

Wesoła

0,11%

Wesoła 0,33%

Bielany

0,11%

Bielany 0,17%

Rembertów

0,10%

Rembertów 0,06%

wykres 26. Struktura popytu wg dzielnic
graph 26. Structure of demand by district
źródło / source: www.tabelaofert.pl

wykres 27. Struktura podaży wg dzielnic
graph 27. Structure of supply by district
źródło / source: www.tabelaofert.pl

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

udział w popycie / share in demand

wykres 28. Popyt i podaż mieszkań w poszczególnych dzielnicach
źródło / source: www.tabelaofert.pl

udział w ofercie sprzedaży / share in sales offer

graph 28. Demand and supply of apartments in individual districts
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Żoliborz

Wola

Włochy

Wilanów

Wesoła

Wawer

Ursynów

Ursus

Targówek

Śródmieście

Saska Kępa

Rembertów

Praga Północ

Praga Południe

Ochota

Mokotów

Bielany

Białołęka
+ Tarchomin

0,00%

Bemowo

5,00%

raport: rynek nieruchomoœci

report: real estate market

W II kwartale najczęściej wybieranymi dzielnicami przez deweloperów były
Białołęka (wraz z Tarchominem) oraz Mokotów (wyk. 27). O ile na Białołęce
wzrostowi liczby oferowanych mieszkań towarzyszył jeszcze większy wzrost
popytu, to na Mokotowie mamy obecnie do czynienia z wyraźną nadpodażą.
Problemy ze znalezieniem nabywców mogą wystąpić również w najdroższych
dzielnicach, Śródmieściu i Wilanowie, gdzie przewaga liczby ofert nad
osobami zainteresowanymi zakupem jest jeszcze większa.

In the 2nd quarter, the districts chosen most often by the developers were
Białołęka (and Tarchomin) as well as Mokotów (g. 27). While the increase of
the number of apartments on offer in Białołęka was accompanied by a further increase in their demand, Mokotów is now seeing a distinct oversupply.
Also the most expensive districts, Śródmieście and Wilanów, may experience problems finding buyers, since the number of offers there exceeds the
number of people interested in the buy by an even greater margin.

Dzielnice o zrównoważonym rynku mieszkaniowym (popyt/podaż)
to Ursynów, Targówek, Praga Południe oraz Żoliborz (wyk. 29).

The districts with a well-balanced residential market (demand/supply ratio)
are Ursynów, Targówek, Praga Południe and Żoliborz (g. 29).

1,83
1,33
0,88

1,00

1,38

1,20
0,96

1,06

0,88

0,78
0,61

popyt/podaż / demand/supply

Żoliborz

Wola

Wesoła

Wawer

Ursynów

Ursus

współczynnik równowagi / balance ratio

wykres 29. Współczynnik popyt/podaż w poszczególnych dzielnicach
źródło: www.tabelaofert.pl

graph 29. The demand/supply ratio in individual districts
source: www.tabelaofert.pl

Wykres przedstawia wartość współczynnika popytu do podaży, który obrazuje
tendencje rynku mieszkaniowego dla poszczególnych dzielnic.
popyt/podaż = 1 równowaga
popyt/podaż < 1 przewaga podaży
popyt/podaż > 1 przewaga popytu

Udzia³ inwestorów w ofercie
sprzeda¿y mieszkañ w Warszawie

Targówek

Saska Kępa

Rembertów

Praga Północ

Praga Południe

Ochota

Mokotów

Bielany

Śródmieście

0,44

0,34

Białołęka
+ Tarchomin

0,79

0,74

Włochy

0,95

1,22

Wilanów

0,89

0,92

Bemowo

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

The chart presents values of the demand/supply ratio which mirrors the trends
in the residential market for each of the districts.
demand/supply = 1 balance
demand/supply < 1 excess supply
demand/supply > 1 excess demand

Investors’ share in Warsaw
apartment sales offer
Udział inwestorów w ofercie sprzedaży mieszkań w Warszawie (stan z dnia 31.06.2004)
Investors’ share in Warsaw apartment sales offer (on 31st june 2004)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Dom Development S.A.
Pekao Development Sp. z o.o.
BUDINVEST-PBM POŁUDNIE Sp. z o.o.
Barc Warszawa S.A.
RONSON DEVELOPMENT Sp. z o.o.
SERWBUD S.A.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
SBM Augustówka
Asbud
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

wykres 30. Ranking inwestorów (udział w ofercie sprzedaży)
źródło: www.tabelaofert.pl

graph 30. Investors’ ranking (share in Warsaw apartment sales offer)
source: www.tabelaofert.pl

Uwaga: W rankingu firmy J.W. Construction Holding S.A. oraz Dom Development S.A.
nie prezentują całości oferty. Wg szacunków serwisu www.tabelaofert.pl udział
każdej z tych firm pod względem wielkości oferty sprzedaży daje im miejsce w trójce
największych w Warszawie.

Note: The ranking does not reflect the complete offers of the J.W. Construction
Holding SA and the Dom Development SA. According to the estimates of the
www.tabelaofert.pl service, the share of each of these companies, as far as the size of
the sales offer goes, ranks them among the top three developers in Warsaw.
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Myśliborska - Laurowa

cena za mkw./price per sqm:
1 017-1 776 USD
inwestor/investor:
Catalina Investment
Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

DERBY 3

Mieszkania Przy Wyścigach
cena za mkw./price per sqm:
2 750-2 900 PLN
inwestor/investor:
SBM WARDOM

cena za mkw./price per sqm:
6 900-8 160 PLN
inwestor/investor:
Polnord - Dom Sp. z o.o.

Ogrody Bema II

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 394 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

Osiedle Dębina

Villa Jantar

cena za mkw./price per sqm:
2 660-2 850 PLN
inwestor/investor:
Dom Development S.A.

cena za mkw./price per sqm:
4 200-5 590 PLN
inwestor/investor:
Polnord - Dom Sp. z o.o.

Osiedle Olszyny II etap I

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 700-4 150 PLN
inwestor/investor:
Pekao Development
Sp. z o.o.

DERBY 4

Dom Morski
cena za mkw./price per sqm:
3 296 PLN
inwestor/investor:
AGRO-MAN Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
1 190-1 600 USD
inwestor/investor:
MPRO Sp. z o.o.

Osiedle Zielony Staw -...

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 450 PLN
inwestor/investor:
P.B. Henryk Jeżak
ENERGOBUDOWA

Osiedle Lewandów

Przy Oranżerii

cena za mkw./price per sqm:
3 424 PLN
inwestor/investor:
SOB Inwestprojekt

cena za mkw./price per sqm:
3 290-4 800 PLN
inwestor/investor:
Wersal Podlaski

Osiedle Parkowe

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 470-3 820 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Siedlce S.A.

Odkryta II - budynek D

Bartycka
cena za mkw./price per sqm:
1 190-1 600 USD
inwestor/investor:
MPRO Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena całkowita/total price:
469 300-498 000 PLN
inwestor/investor:
AGRO-MAN Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

domy/houses

cena za mkw./price per sqm:
3 450-4 050 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Invest Sp. z o.o.

Osiedle Leśne

Brzeziny Willowe

Przy Oranżerii

cena za mkw./price per sqm:
1 687-2 995 PLN
inwestor/investor:
BMI Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
3 734-4 590 PLN
inwestor/investor:
ARCHE Sp. z o.o.

DERBY 6

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 700-2 950 PLN
inwestor/investor:
Dom Development S.A.

Przy Mehoffera

Woronicza - Park Budynek A

cena za mkw./price per sqm:
2 871-2 887 PLN
inwestor/investor:
Warszawska Giełda
Elektroniczna

cena za mkw./price per sqm:
3 535-5 380 PLN
inwestor/investor:
RONSON DEVELOPMENT Sp.
z o.o.

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

Bielany

Osiedle Białe Łąki Etap I

Bielany
|

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 451-4 919 PLN
inwestor/investor:
ARCHE Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

Mehoffera 103

4 pory roku

Woronicza - Park Budynek B

cena za mkw./price per sqm:
2 730-3 000 PLN
inwestor/investor:
Antczak
Firma Budowlana

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 099 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
3 000 PLN
inwestor/investor:
Maripol-Berensona
Sp. z o.o.

Bolero

cena za mkw./price per sqm:
2 583-2 838 PLN
inwestor/investor:
Dom Development S.A.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 800-4 012 PLN
inwestor/investor:
BUDINVEST-PBM POŁUDNIE
Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
inwestor/investor:
Eko-Park S.A.

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

Rezydencja Przy Ratuszu

Zielone Mieszkanko II

|
Bia³o³êka
Białołęka

| Mokotów
Mokotów

cena za mkw./price per sqm:
2 557-2 985 PLN
inwestor/investor:
Z P-H i B FABRYKA DOMÓW

mieszk./apartm.

| Warszawa,
Bemowo
Bemowo

cena za mkw./price per sqm:
3 620-5 881 PLN
inwestor/investor:
Barc Warszawa S.A.

Osiedle mieszkaniowe...

Pegaz
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Opaczewska

mieszk./apartm.

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

Motorowa II

Na Dolnej

Szaserów
cena za mkw./price per sqm:
3 200-3 300 PLN
inwestor/investor:
SBM BETA

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
5 000-6 500 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Invest Sp. z o.o.

Apartamenty Sielecka

Grochowska 304
cena za mkw./price per sqm:
3 500-3 750 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Invest Sp. z o.o.

Osiedle ISKRA - H/I

Walecznych 39

| Tarchomin Śródmieście
Œródmieœcie
Tarchomin
|

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 550 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Invest Sp. z o.o.

Dom na Harfowej

Osiedle ISKRA - F
cena za mkw./price per sqm:
3 600 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Invest Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
1 250-1 498 EUR
inwestor/investor:
Shiraz Sp. z o.o.

Ogrody Shiraz

Osiedle ISKRA - E
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apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
1 450-1 550 USD
inwestor/investor:
Catalina Development

Osiedle ISKRA - G

cena za mkw./price per sqm:
4 300-4 500 PLN
inwestor/investor:
INVEST 2000 S.A.

Exbud Plaza

apartam./lux. ap.

apartam./lux. ap.

Słoneczny Skwer III etap

cena za mkw./price per sqm:
inwestor/investor:
Skanska

Apartamenty Sawa Park

cena za mkw./price per sqm:
3 550-3 650 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Invest Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
955-1 106 EUR
inwestor/investor:
RONSON DEVELOPMENT Sp.
z o.o.

Sady Rembertowskie

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

Ochota Park

cena za mkw./price per sqm:
3 028 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

cena za mkw./price per sqm:
1 372-1 386 USD
inwestor/investor:
Sawa Development
Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
4 600-4 800 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Siedlce S.A.

Vis a Vis

C

M

Y

K

cena za mkw./price per sqm:
1 900 EUR
inwestor/investor:
Dor Group

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 450 PLN
inwestor/investor:
Cogik Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
4 400-5 800 PLN
inwestor/investor:
Maripol-Centralux Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

Rembertów| Praga
|SaskaSaska
Kępa Kêpa| Rembertów
Północ
Praga
Pó³noc

cena za mkw./price per sqm:
3 450-3 850 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Invest Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

Garwolińska II etap

Osiedle ISKRA - A/B

cena za mkw./price per sqm:
4 200-5 690 PLN
inwestor/investor:
Dom Development S.A.

| Ochota
Ochota

cena za mkw./price per sqm:
3 520 PLN
inwestor/investor:
RSM Osiedle Młodych

mieszk./apartm.

apartam./lux. ap.
apartam./lux. ap.

Mondrian House

Ostrobramska
cena za mkw./price per sqm:
3 250 PLN
inwestor/investor:
RSM Osiedle Młodych

|

cena za mkw./price per sqm:
6 180-9 620 PLN
inwestor/investor:
Echo Investment S.A.
Warszawa

cena za mkw./price per sqm:
3 577 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

Solariego

| Praga
PragaPo³udnie
Południe

Willa Daglezja

Przy Bernardyńskiej Wodzie

GROCHOWSKA

cena za mkw./price per sqm:
8 000 PLN
inwestor/investor:
Asbud

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
4 800 PLN
inwestor/investor:
Structur Concept Sp. z o.o.

Szucha Residence
cena za mkw./price per sqm:
inwestor/investor:
Barc Warszawa S.A.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

Mokotów Plaza II

cena za mkw./price per sqm:
894-1 471 USD
inwestor/investor:
Catalina Development

cena za mkw./price per sqm:
3 125-4 400 PLN
inwestor/investor:
Wersal Podlaski

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
4 120-4 270 PLN
inwestor/investor:
SBM Merkury

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 843-4 449 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

report: real estate market

|

| Mokotów

raport: rynek nieruchomoœci

Pod Dębami III

Pod Dębami IV

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

Osiedle Galopu
mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 800 PLN
inwestor/investor:
SM DOMINO

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 638-4 066 PLN
inwestor/investor:
SBM NATOLIN

Natolin 2000 II etap

DOMINO III
mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 970-4 250 PLN
inwestor/investor:
Dom Development S.A.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 588-3 790 PLN
inwestor/investor:
SIM Ursynów

Jastrzębowskiego

Olimpia

cena za mkw./price per sqm:
4 663-5 692 PLN
inwestor/investor:
Budimex Nieruchomości Sp. z
o.o.

cena całkowita/total price:
231 121-232 909 USD
inwestor/investor:
Por-bud Sp. z o.o.

Osiedle Złote Runo II

Osiedle Elsnerów II Etap
mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 478-3 852 PLN
inwestor/investor:
Turret Poland Sp. z o.o.

Osiedle Zielone Zacisze -...

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

KEN BIS
cena za mkw./price per sqm:
3 650-4 200 PLN
inwestor/investor:
Pekao Development
Sp. z o.o.

Osiedle Borki - Faza III
cena za mkw./price per sqm:
3 635 PLN
inwestor/investor:
RSM Osiedle Młodych

Osiedle JARZĘBINY

Międzylesie

cena za mkw./price per sqm:
3 650-4 200 PLN
inwestor/investor:
Pekao Development
Sp. z o.o.

cena całkowita/total price:
290 300-340 866 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Technika Sp. z o.o.

Osiedle JARZĘBINY

Osiedle Rybaki I
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cena za mkw./price per sqm:
2 968-3 922 PLN
inwestor/investor:
Skanska

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 600 PLN
inwestor/investor:
SBM Augustówka

Wańkowicza

cena za mkw./price per sqm:
3 700-4 600 PLN
inwestor/investor:
Wersal Podlaski

domy/houses

Budynek Wielorodzinny

Kasztanowa Aleja II
Wawer
| Wawer

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 098 PLN
inwestor/investor:
Jankowski Pulchny
Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
3 820 PLN
inwestor/investor:
SBM Merkury

apartam./lux. ap.

Zespół Mieszkaniowy WRZOSY

Pro Arte Las Kabacki

cena za mkw./price per sqm:
3 885-4 760 PLN
inwestor/investor:
Dom Development S.A.

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 822-3 244 PLN
inwestor/investor:
RSM Praga

mieszk./apartm.

Akacje 9

Budynek mieszkalno -...

domy/houses

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 625-3 175 PLN
inwestor/investor:
Dom Development S.A.

cena za mkw./price per sqm:
inwestor/investor:
Skanska

mieszk./apartm.

Ustronie Wiślane

Osiedle Dom 2000 Ursynów...

cena za mkw./price per sqm:
3 080 PLN
inwestor/investor:
AHU Targowiska i Hale
Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

Ursus
Ursus

|Ursynów
Ursynów

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 990 PLN
inwestor/investor:
Asbud

| Targówek
Targówek

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.
mieszk./apartm.
mieszk./apartm.

Dębowy Park II

cena za mkw./price per sqm:
1 260 PLN
inwestor/investor:
SM DOM 2000 BRZEZINY

Targówek Plaza

|

cena za mkw./price per sqm:
2 550-3 136 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

Przy Bażantarni

cena za mkw./price per sqm:
3 098 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

Osiedle Pod Dębami

Dąbrówka Wiślana II

mieszk./apartm.

Zacisze Bis

cena za mkw./price per sqm:
3 050-3 500 PLN
inwestor/investor:
Terenix S.A.

cena za mkw./price per sqm:
2 622-2 800 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

cena za mkw./price per sqm:
4 100-4 500 PLN
inwestor/investor:
PB Konstanty Strus

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 086-4 311 PLN
inwestor/investor:
Budimex Nieruchomości Sp. z
o.o.

mieszk./apartm.

| Tarchomin

cena za mkw./price per sqm:
inwestor/investor:
Barc Warszawa S.A.
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Apartamenty Generała...

domy/houses

apartam./lux. ap.

Osiedle Holenderskie
cena za mkw./price per sqm:
3 200-3 300 PLN
inwestor/investor:
KLINKIER-BUD PPUH

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 890 PLN
inwestor/investor:
GREWAL X Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

|Piaseczno
Piaseczno

Pawia 2

BEMA
cena za mkw./price per sqm:
3 264 PLN
inwestor/investor:
Kandro-2 Przedsiębiorstwo
Budowlane

Willa Wilczycka

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 996 PLN
inwestor/investor:
Iwbau s.c.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 400 PLN
inwestor/investor:
SUPO

Róże

IV Etap Zespołu...
cena za mkw./price per sqm:
3 900-4 020 PLN
inwestor/investor:
Asbud

domy/houses

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 210-3 264 PLN
inwestor/investor:
Kandro-2 Przedsiębiorstwo
Budowlane

Ryżowa

apartam./lux. ap.

apartam./lux. ap.

cena całkowita/total price:
408 000-499 000 PLN
inwestor/investor:
KLINKIER-BUD PPUH

Rezydencja Park Kaskada

mieszk./apartm.

V Etap Zespołu...

Przylesie

Brzozowy Zagajnik

Osiedle Pod Lasem

Łucka City

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
1 019-1 158 USD
inwestor/investor:
Kanada Polska Kabaty
Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
788-902 USD
inwestor/investor:
INDRA OGRODOWA
Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
5 513 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

domy/houses

Osiedle Zawiszy etap III

cena całkowita/total price:
646 740 PLN
inwestor/investor:
Eko-Irbud Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 985 PLN
inwestor/investor:
ARCHE Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 673-3 472 PLN
inwestor/investor:
Budimex Nieruchomości Sp. z
o.o.

Przy Ogrodowej III -...

Willa Nowa Julianowska II
cena całkowita/total price:
158 667-189 568 USD
inwestor/investor:
Kanada Polska Kabaty
Sp. z o.o.

domy/houses

cena za mkw./price per sqm:
1 019-1 158 USD
inwestor/investor:
Kanada Polska Kabaty
Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
3 566-4 066 PLN
inwestor/investor:
Wawel Service Sp. z o.o.
oddział Warszawa

Sybilli

Willa Nowa Julianowska II

Willa Nowa Julianowska II

Apartamenty Stary Żoliborz

cena za mkw./price per sqm:
924-955 USD
inwestor/investor:
INDRA OGRODOWA
Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
935-955 USD
inwestor/investor:
INDRA OGRODOWA
Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
4 100-9 000 PLN
inwestor/investor:
WAN S.A.

apartam./lux. ap.

|Włochy
W³ochy

mieszk./apartm.

domy/houses

Wilanów Apartamenty...

Wola

Osiedle Holenderskie

cena za mkw./price per sqm:
5 300-5 600 PLN
inwestor/investor:
S.E.T.A Development
Sp. z o.o.

cena całkowita/total price:
533 930-587 430 PLN
inwestor/investor:
SBM Merkury

Wola |

cena za mkw./price per sqm:
2 990 PLN
inwestor/investor:
KLINKIER-BUD PPUH

Apartamenty Generała...

cena za mkw./price per sqm:
5 700-7 000 PLN
inwestor/investor:
INWESTOR PRYWATNY

apartam./lux. ap.

| Wilanów
Wilanów

Osiedle Topolowa

| ¯oliborz
Żoliborz

Przylesie

cena za mkw./price per sqm:
inwestor/investor:
Skanska

apartam./lux. ap.

cena całkowita/total price:
370 599-399 518 PLN
inwestor/investor:
PPU BUWMAT Sp z o.o.

Willa Wilanów

cena za mkw./price per sqm:
3 900-4 040 PLN
inwestor/investor:
Asbud

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
inwestor/investor:
Skanska

Zielona - Urocza

cena za mkw./price per sqm:
1 744-2 065 EUR
inwestor/investor:
Bavaria Development
Sp. z o.o.

report: real estate market

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
2 640-2 722 PLN
inwestor/investor:
Wena Sp. j. Łupkowski
& Rodziewicz

mieszk./apartm.

| Weso³a
Wesoła

raport: rynek nieruchomoœci

Przy Ogrodowej III

Przy Ogrodowej III
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Rynek Powierzchni
Biurowych – klasa A

Office Space Market
– Class A

Analiza rynku powierzchni biurowych została sporządzona w oparciu o 23 biurowce klasy A, prezentowane w serwisie internetowym www.tabelaofert.pl.
Analizowane biurowce dysponują łączną powierzchnią całkowitą
wynoszącą 600 tys. mkw. Dane cenowe wyrażone w EUR lub PLN
przeliczono na USD, wg średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2004 r.

The analysis of the office space market has been based on 23 Class A office
buildings available in the www.tabelaofert.pl Internet guide. The total available space in the buildings under analysis amounts to 600,000 sqm. Prices
expressed in EUR or PLN have been converted to USD according to the
average NBP (National Bank of Poland) exchange rate of 30 June, 2004.

1 EUR = 1,2122 USD
1 PLN = 0,2669 USD

EUR 1 = USD 1,2122
PLN 1 = USD 0,2669

W II kwartale 2004 roku w budynkach klasy A średnia stawka czynszu
w Centralnym Obszarze Biznesu (COB) wyniosła 22,91 USD/mkw., poza
COB stawka ta oscylowała na poziomie 17,76 USD/mkw (wyk. 31). Średnia
wysokość opłat eksploatacyjnych w COB wynosiła średnio 5,75 USD/mkw.,
poza COB niecałe 5 USD/mkw (tab. 9).

In the 2nd quarter of 2004, the average monthly rent rate in Class A buildings within the Central Business District (CBD) was USD 22.91 per sqm,
while outside of the CDB the rate was around USD 17.76 per sqm (g. 31).
The average maintenance fees in the CBD were ca. USD 5.75 per sqm,
and outside the CBD they were less than USD 5.00 per sqm (tab. 9).
Centralny Obszar Biznesu
(COB)

COB
CBD

22,91

poza COB
outside CBD

0,00

17,76

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

wykres 31. Średnia wysokość czynszu (USD) w COB / poza COB
graph 31. Average monthly rent (USD) in (CBD) / outside CBD

Struktura oferty wynajmu powierzchni
biurowej klasy A w Warszawie

Central Business District (CBD)

poza Centralnym Obszarem
Biznesu
outside Central Business
District

średnia wysokość
czynszu
(USD/mkw.)
average monthly
rent
(USD/sqm)

średnia
wysokość opłat
eksploatacyjnych
(USD/mkw.)
average monthly
maintenance fees
(USD/sqm)

średnia wysokość
czynszu
(USD/mkw.)
average monthly
rent
(USD/sqm)

średnia
wysokość opłat
eksploatacyjnych
(USD/mkw.)
average monthly
maintenance fees
(USD/sqm)

22,91

5,75

17,76

4,98

tabela 9. Średnia wysokość czynszu oraz opłat eksploatacyjnych w biurach
klasy A (COB / poza COB)
table 9. Average monthly rent and maintenance fees in class A office buildings
(CBD / outside CBD)

The structure of the Class A office space
rental offer in Warsaw

Na Centralny Obszar Biznesu przypada ok. 47% powierzchni biurowej
oferowanej na wynajem. Poza COB największy udział w ofercie mają takie
dzielnice jak: Mokotów, Wola oraz Ochota (razem ok. 35% oferty wynajmu).

The Central Business District contains ca. 47% of all the office space available
to let. Outside of the CBD, the largest share in the available offer belongs to
such districts as: Mokotów, Wola and Ochota (together, ca. 35% of all offers).

Najczęściej wymagana stawka wynajmu zawiera się w przedziale od 22
do 26 USD/mkw. (ok. 35% oferty). Najwyższe odnotowane w II kwartale
br. ceny wynajmu metra kwadratowego powierzchni biurowej wynosiły ok.
28 USD. Najniższe to ok. 14,5 USD/mkw (wyk. 33).

The most commonly requested rental rate falls in the range between USD
22.00 and 26.00 per sqm. (ca. 35% of all offers). The highest prices of office space rental per square metre, recorded in the 2nd quarter of this year,
were ca. USD 28.00. The lowest were ca. USD 14.50 (g. 33).

Wola

13,04%
Ochota
COB/CBD

47,83%

6,70%
Mokotów

13,04%
pozostałe/other

od/from 26
do/to 30 USD

od/from 14
do/to 18 USD

od/from 22
do/to 26 USD

od/from 18
do/to 22 USD

21,40%

14,30%

35,70%

28,60%

17,39%

wykres 32. Udział najpopularniejszych dzielnic Warszawy w podaży powierzchni
biurowej kat. A
graph 32. The share of most popular Warsaw districts in the supply of Class A
office space

wykres 33. Udział w podaży powierzchni biurowej kat. A w poszczególnych
przedziałach czynszu
graph 33. The share in the supply of Class A office space by the monthly rent per square
metre, in USD
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Największa liczba właścicieli biurowców wymaga zawierania umów najmu
na minimum 36 miesięcy (prawie połowa ofert). Znacznie mniejsza liczba
wymaga najkrótszego (12 miesięcy) i najdłuższego (60 miesięcy) okresu
minimalnego – odpowiednio 28,6% i 23,8% udziału w ofercie (wyk. 34).

The greatest number of office building operators (almost half of all the
offers) require the lease agreements to cover the period of at least 36
months. A much smaller number of operators requires the shortest (12
months) and the longest (60 months) minimal lease period – which constitutes a share of 28.6% and 23.8% in the offer, respectively (g. 34).

Wbrew pozorom w biurowcach najwyższej klasy nie jest trudno wynająć
małe biuro. W co piątym biurowcu możemy nawet wynająć tylko jeden
pokój o powierzchni do 30 mkw. Tylko w co dwudziestym biurowcu
najmniejszy moduł, który można wynająć, przekracza 500 mkw. (wyk. 35).

Contrary to what it may seem, it is not difficult to rent a small space in office
buildings of the highest class. In every fifth office building, one can even rent
just a single room of up to 30 sqm. It is only in one building in twenty that the
smallest module available for rent is the size of more than 500 sqm (g. 35).

12

miesięcy/months

60

28,6%

miesięcy/months

23,8%

36

miesięcy/months

47,8%

powyżej/over
500 mkw./sqm

do/to 30 mkw./sqm

od/from 250
do/to 500 mkw./sqm

od/from 30
do/to 50 mkw./sqm

od/from 150
do/to 250 mkw./sqm

od/from 60
do/to 100 mkw./sqm

4,8%

14,3%
23,8%

19,0%
9,5%
4,8%

od/from 100
do/to 150 mkw./sqm

23,8%

wykres 34. Udział w podaży powierzchni biurowej kat. A
w poszczególnych przedziałach minimalnego okresu najmu
graph 34. The share in the supply of Class A office space,
by the minimal period of lease

wykres 35. Udział w podaży powierzchni biurowej kat. A wg wielkości
najmniejszych oferowanych modułów
graph 35. The share in the supply of Class A office space, by the size
of the smallest available modules
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Kraków
Stopa bezrobocia i wynagrodzenie

Cracow
The unemployment rate and remuneration

w Krakowie w latach 2000-2003

in Cracow in 2000-2003

Stopa bezrobocia w Krakowie od końca 2001 roku nie ulega większym
zmianom (wahania od 8,1 do 8,8%). Na koniec I kwartału br. wynosiła
8,4% (wyk. 36). Przeciętne wynagrodzenie brutto w Krakowie w I kwartale
2004 roku wynosiło 2271,59 zł.

The unemployment rate in Cracow has not been changing much since
the end of 2001, and varying between 8,1 and 8,8%. At the end of the 1st
quarter of 2004 it was equal to 8,4% (g. 36).
The average gross salary in Cracow in the 1st quarter of 2004 amounted
to PLN 2,271.59. Dynamic growth was recorded in the years 1999-2000;
from the beginning of 2001 the growth slowed down and the average salary
stabilized (g. 37).

Dynamiczny wzrost odnotowano w latach 1999-2000, od początku 2001 roku
nastąpiło wyhamowanie i stabilizacja przeciętnego wynagrodzenia (wyk. 37).
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wykres 36. Stopa bezrobocia w Krakowie
graph 36. The unemployment rate in Cracow
źródło: Biuletyn Statystyczny miasta Krakowa (wydania kwartalne z lat 2001-2004)
source: Warsaw Statistical Review (quarterly editions from the years 2001-2004)
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wykres 37. Przeciętne wynagrodzenie brutto w Krakowie w latach 1999-2004
graph 37. Average gross salary in Cracow in the years 1999-2004
źródło: Biuletyn Statystyczny miasta Krakowa (wydania kwartalne z lat 1999-2004)
source: Warsaw Statistical Review ( quarterly editions from the years 1999-2004)

Mieszkania oddane do u¿ytku
w latach 1999-2004 w Krakowie

Apartments completed in Cracow
in the years 1999-2004

W Krakowie najwięcej mieszkań w latach 1999-2001 było oddawanych
w IV kwartałach. Od roku 2002 tendencja ta uległa zmianie, co oznacza
koniec „sezonowości” w oddawaniu mieszkań. W I kwartale bieżącego roku
oddano aż 2 002 mieszkania, od 5 lat jest to drugi wyniki kwartalny.
Jak dotychczas pod względem liczby oddawanych mieszkań rekordowy był
rok 2001 (5 592 lokale). Jednak wg prognoz obecny rok może okazać się
jeszcze lepszy (tab. 10).

The most apartments in Cracow in the years 1999-2001 were completed in
the 4th quarter of each year. Since 2002 this tendency has changed, which
has put an end to the “seasonal” completion of apartments. In the first quarter of this year as much as 2,002 apartments have been completed, which
takes the 2nd place as a quarterly result for the last 5 years.
When it comes to the number of completed apartments, so far 2001 has
been the record year (5,592 flats). According to forecasts, however, this
year may prove even more productive (tab. 10).

tabela 10. Mieszkania w Krakowie w latach 1999-2004

table 10. Apartments in Cracow in the years 1999-2004

okres / period

1999

2000

2001

2002

2003

2004

suma / total

2 002

4 266*

I kwartał / 1 quarter

390

857

1 414

669

936

II kwartał / 2nd quarter

625

687

643

1 237

1068

4 260

III kwartał / 3rd quarter

719

728

1 487

572

1 664

5 170

IV kwartał / 4 quarter

1 799

1 111

2 048

1 003

467

6 428

suma / total

3 533

3 383

5 592

3 481

4 135

20 124

st

th

źródło: Biuletyn Statystyczny miasta Krakowa (wydania kwartalne z lat 1999-2004)
* bez I kwartału 2004

source: Cracow Statistical Bulletin (quarterly editions from the years 1999-2004)
*excluding 1st quarter of 2004

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

1999

2000
I kwartał
1st quarter

2001
II kwartał
2nd quarter

wykres 38. Mieszkania w Krakowie w latach 1999-2004
źródło: Biuletyn Statystyczny miasta Krakowa (wydania kwartalne z lat 1999-2004)
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graph 38. Apartments in Cracow in the years 1999-2004
source: Cracow Statistical Bulletin (quarterly editions from the years 1999-2004)

Zmiana œredniej powierzchni mieszkania
w I i II kwartale 2004

Evolution
of average apartment metric area
in 1st & 2nd quarter of 2004
The average metric area of available apartments fell in 2nd quarter as compared to 1st quarter and now amounts to 57.82 sqm (g. 39).

Średnia powierzchnia oferowanych mieszkań w II kwartale spadła
w stosunku do I kwartału i wynosi obecnie 57,82 mkw (wyk. 39).
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graph 39. Evolution of average apartment metric area
source: www.tabelaofert.pl

wykres 39. Zmiana średniej powierzchni mieszkania
źródło: www.tabelaofert.pl

Price per square metre

Cena metra kwadratowego
W II kwartale 2004 roku średnia cena mkw. wzrosła w stosunku do
I kwartału średnio o ponad 6% i wynosi obecnie 3 174 zł/mkw (wyk. 40).
W ponad połowie nowo wybudowanych mieszkań metr kwadratowy
kosztuje od 2,5 do 3 tys. zł i właśnie te mieszkania są najpopularniejsze
wśród poszukujących (tab. 11).
Drugą grupę, pod względem liczebności oferty sprzedaży stanowią mieszkania w cenie od 3 do 3,5 tys. zł/mkw. (17%).
Mieszkania najtańsze (cena mkw. poniżej 2,5 tys. zł) to jedynie 10,7%
oferty sprzedaży.
Ok. 16% oferty sprzedaży stanowią mieszkania droższe, powyżej 3,5 tys.
zł/mkw. (wyk. 42).
We wszystkich przedziałach cenowych mamy do czynienia ze stanem
bliskim równowadze (popyt ≈ podaż) (wyk. 41).

In 2nd quarter of 2004 the average price per sqm increased, as compared to 1st
quarter, by an average of 6% and now amounts to PLN 3,174 per sqm (g. 40).
In more than a half of newly built apartments, 1 square metre costs from
PLN 2,500 to 3,000 and it is these apartments that are the most popular
ones among the buyers (tab. 11).
The 2nd group, as far as the number of available offers goes, includes the
apartments with the cost of PLN 3,000 to 3,500 per sqm (17%).
The cheapest apartments (with the price per sqm below PLN 2,500) constitute just 10.7% of all sale offers.
Ca. 16% of available apartments are the more expensive ones, with the
price of more than PLN 3,500 per sqm (g. 42).
In all the price ranges we experience conditions that are close to balance
(demand ≈ supply) (g. 41).
cena mkw. (PLN)
price per sqm (PLN)

3 174

II kwartał 2004
2nd quarter 2004

I kwartał 2004
1st quarter 2004

2 989
0

1 000

2 000

3 000

4 000

wykres 40. Zmiana średniej ceny mkw. mieszkania w I i II kwartale 2004
graph 40. Evolution of average apartment price per sqm in 1st & 2nd quarter of 2004
źródło / source: www.tabelaofert.pl

60%

udział w ofercie
sprzedaży
share in sales offer

od/from 2000 do/to 2 500

11,1%

10,7%

od/from 2 500 do/to 3 000

54,6%

55,8%

od/from 3 000 do/to 3 500

17, 4%

17,0%

od/from 3 500 do/to 4 000

3,9%

3,8%

od/from 4 000 do/to 4 500

4,2%

4,0%

od/from 4 500 do/to 5 000

1,7%

1,7%

od/from 5000 do/to 6 000

4,5%

4,3%

powyżej/over 6 000

2,7%

2,6%

tabela 11. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
table 11. Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl

powyżej/over
6 000

od/from 3 500
do/to 4 000

od/from 5 000
do/to 6 000

od/from 3 000
do/to 3 500

od/from 4 500
do/to 5 000

od/from 2 500
do/to 3 000

od/from 4 000
do/to 4 500

od/from 2 000
do/to 2 500

3,8%

2,6%

50%
40%
30%

17,0%

4,3%

20%

powyżej/over
6 000

od/from 5 000
do/to 6 000

od/from 4 500
do/to 5 000

od/from 4 000
do/to 4 500

udział w popycie / share in demand

od/from 3 500
do/to 4 000

od/from 3 000
do/to 3 500

od/from 2 500
do/to 3 000

od/from 2 000
do/to 2 500

10%
0%

udział w popycie
share in demand

udział w ofercie sprzedaży / share in sales offer

wykres 41. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
graph 41. Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl

55,8%

1,7%

10,7%

4,0%

wykres 42. Struktura oferty sprzedaży wg ceny mkw.
graph 42. Structure of sales offer by price per sqm
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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Cena ca³kowita

Total price

Koszt zakupu mieszkania w Krakowie w II kwartale 2004 roku wynosił średnio
192 487 zł. Jest to wzrost w stosunku do I kwartału o ok. 8% (wyk. 43). Najliczniejszą grupę, ponad 1/4 oferty sprzedaży, stanowią mieszkania
w cenie od 100 000 do 150 000 zł. Co czwarte oferowane mieszkanie
jest jeszcze tańsze – poniżej 100 000 zł (wyk. 45). Wśród poszukujących
mieszkań zainteresowaniem cieszą się mieszkania w cenie do 300 000 zł
(9 na 10 poszukiwanych lokali).

The average total purchase price of an apartment in Cracow in 2nd quarter of
2004 was equal to PLN 192,487. Compared to 1st quarter, it is an increase
of ca. 8% (g. 43). The most numerous group, constituting 1/4 of all available offers, comprises apartments that cost from PLN 100,000 to 150,000.
Every fourth apartment on offer is even cheaper – and costs below PLN
100,000 (g. 45). Potential buyers are very interested in those apartments
that cost up to PLN 300,000 (9 flats in every 10 available ones).

Największa rozbieżność w podaży i popycie występuje w grupie lokali od
150 000 do 250 000 zł, gdzie zgłaszane zainteresowanie przewyższa
podaż. Zrównoważona oferta dotyczy mieszkań w cenie powyżej
300 000 zł. Problemem może być znalezienie nabywcy na lokale w cenie
od 100 000 do 150 000 zł, ich podaż przewyższa popyt (tab. 12).

The most significant difference between supply and demand occurs in the
group of apartments from PLN 150,000 to 250,000, where the demand exceeds the supply. The balanced offer concerns those apartments that cost
over PLN 300,000. It may be difficult to find a buyer for flats that cost from
PLN 100,000 to 150,000, as their supply exceeds their demand (tab. 12).

II kwartał 2004
2nd quarter 2004

192 487

I kwartał 2004
1st quarter 2004

178 424
0

50 000

100 000

150 000

200 000

wykres 43. Zmiana średniej ceny całkowitej mieszkania w I i II kwartale 2004
graph 43. Evolution of average total apartment price in 1st & 2nd quarter of 2004
źródło / source: www.tabelaofert.pl

udział w popycie
share in demand

udział w ofercie
sprzedaży
share in sales
offer

od/from 70 do/to 100 000

21,4%

21,1%

od/from 100 do/to 150 000

23,7%

25,4%

od/from 150 do/to 200 000

19,3%

18,7%

od/from 200 do/to 250 000

13,2%

12,8%

od/from 250 do/to 300 000

10,8%

10,5%

od/from 300 do/to 350 000

5,0%

5,0%

od/from 350 do/to 400 000

1,7%

1,7%

od/from400 do/to 500 000

2,0%

2,1%

od/from 500 000 do/to 1 mln

2,3%

2,2%

powyżej/over 1 mln

0,6%

0,6%

powyżej/over
1 mln

od/from 250 000
do/to 300 000

od/from 500 000
do/to 1 mln

od/from 200 000
do/to 250 000

0,6%

25%
20%

10,5%

2,2%

15%

12,8%

od/from 400 000
do/to 500 000

10%

od/from 150 000
do/to 200 000

2,1%
1,7%

21,1%

Osiedle Szymanowskiego IV...

cena całkowita/total price:
365 720-471 550 PLN
inwestor/investor:
Budimex Nieruchomości Sp. z
o.o.

domy/houses

mieszk./apartm.

apartam./lux. ap.

od/from 70 000
do/to 100 000

wykres 45. Struktura oferty sprzedaży wg ceny całkowitej
graph 45. Structure of sales offer by total price
źródło / source: www.tabelaofert.pl

cena za mkw./price per sqm:
2 350-2 690 PLN
inwestor/investor:
PeBeKa S.A.

30

25,4%

5,0%

wykres 44. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny całkowitej
graph 44. Demand and supply by total price sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl

Rezydencja Zielony Most

od/from 100 000
do/to 150 000

od/from 300 000
do/to 350 000

udział w ofercie sprzedaży/share in sales offer

cena za mkw./price per sqm:
4 000 PLN
inwestor/investor:
Doctor Q Bud Sp. z o.o.

18,7%

od/from 350 000
do/to 400 000

powyżej/over
1 mln

od/from 500 000
do/to 1 mln

od/from 400 000
do/to 500 000

od/from 350 000
do/to 400 000

od/from 300 000
do/to 350 000

udział w popycie/share in demand

od/from 250 000
do/to 300 000

od/from 200 000
do/to 250 000

od/from 150 000
do/to 200 000

od/from 100 000
do/to 150 000

od/from 70 000
do/to 100 000

5%
0%

cena całkowita (PLN)
total price (PLN)

tabela 12. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny całkowitej
table 12. Demand and supply by total price sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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Osiedle Zaułek Jugowicki

apartam./lux. ap.

Millenia Fort II etap

Korzeniowskiego II

Rydla 37

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 570-2 950 PLN
inwestor/investor:
GEO Development S.A.

Wybickiego

Włodarczyka

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 730-4 380 PLN
inwestor/investor:
Mieszkanie i Dom, Kraków

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 942-3 050 PLN
inwestor/investor:
Proins S.A.

Obozowa

Rydla 35
cena za mkw./price per sqm:
4 485-4 915 PLN
inwestor/investor:
GEO Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

domy/houses

mieszk./apartm.

cena całkowita/total price:
302 000-358 000 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

Wielkanocna

Głowackiego

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 031-3 300 PLN
inwestor/investor:
Domator Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 102-3 999 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

Pilotów

Dobrego Pasterza
cena za mkw./price per sqm:
3 350-3 500 PLN
inwestor/investor:
J&J DEVELOPER Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 513-3 316 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
inwestor/investor:
GEO Sp. z o.o.

Dom Mieszczański ul....

Zielone Wzgórze II
cena za mkw./price per sqm:
2 782-3 317 PLN
inwestor/investor:
P.W. Univers Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
5 045-5 325 PLN
inwestor/investor:
Mieszkanie i Dom, Kraków

Korzeniowskiego I

cena za mkw./price per sqm:
2 300-2 650 PLN
inwestor/investor:
P.B. Prombud s.j.

Eko-Park

cena za mkw./price per sqm:
2 600 PLN
inwestor/investor:
SM Dom dla Młodych

Cztery Życzenia

Enklawa A1

cena za mkw./price per sqm:
2 299-3 209 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
4 200-5 000 PLN
inwestor/investor:
Doctor Q Bud Sp. z o.o.

Apartamenty Pod Reglami

cena za mkw./price per sqm:
2 353-2 995 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

Brzoskwiniowa -...

cena za mkw./price per sqm:
2 771-3 413 PLN
inwestor/investor:
Krakowskie Konsorcjum
Inwestycyjne "KRAKOIN"
Sp.zo.o.

Budynek 1P

Rezydencja na Piasku
cena za mkw./price per sqm:
2 568-2 996 PLN
inwestor/investor:
AGMEN MBI

cena za mkw./price per sqm:
3 531-3 745 PLN
inwestor/investor:
P.W. Univers Sp. z o.o.

Wł. Żeleńskiego

cena za mkw./price per sqm:
8 560 PLN
inwestor/investor:
Proins S.A.

Łokietka II

cena za mkw./price per sqm:
2 086-2 514 PLN
inwestor/investor:
Wawel Service Sp. z o.o.

Cztery Strony Świata

Górka Narodowa
cena za mkw./price per sqm:
3 000-3 210 PLN
inwestor/investor:
Apartamex s.c.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 102-3 530 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

Zespół kamienic miejskich...

cena za mkw./price per sqm:
2 580-3 045 PLN
inwestor/investor:
INWEST-DOM s.c.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

Słomczyńskiego

Salwator Residence

cena za mkw./price per sqm:
3 650-4 310 PLN
inwestor/investor:
Mieszkanie i Dom, Kraków

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 139-2 674 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
6 409-10 700 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
4 762-5 562 PLN
inwestor/investor:
Mieszkanie i Dom, Kraków

apartam./lux. ap.

| Kraków

cena za mkw./price per sqm:
2 300-2 568 PLN
inwestor/investor:
Wawel Service Sp. z o.o.

Ruczaj

Konstelacja
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Trójmiasto

Tri-City

Stopa bezrobocia i wynagrodzenia w Gdañsku,
Gdyni i Sopocie w latach 2000-2003

The unemployment rate and remuneration in
Gdañsk, Gdynia & Sopot in 2000-2003

Od 2000 do 2002 roku bezrobocie w Trójmieście systematycznie rosło,
2003 rok był pierwszym, w którym odnotowano stabilizację. Na koniec
I kwartału br. najmniejszą stopą może pochwalić się Sopot (9,5%), następna
w kolejności jest Gdynia (10,8%) oraz Gdańsk (13,3%) (wyk. 46-48).

From 2000 to 2002 the unemployment rate in the Tri-City rose steadily;
2003 was the first year to record some stabilization. At the end of the
1st quarter 2004, Sopot enjoys the lowest rate (9.5%), followed by Gdynia
(10.8%) and Gdańsk (13.3%) (g. 46-48).
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wykres 46. Stopa bezrobocia w Gdańsku
graph 46. The unployment rate in Gdańsk
źródło : Biuletyn Statystyczny Woj. Pomorskiego (wyd. miesięczne i kwartalne z lat 2000-2004)
source: Statistical Bulletin of the Pomorskie Voivodship (monthly and quarterly editions, 2000-2004)

wykres 47. Stopa bezrobocia w Gdyni
graph 47. The unployment rate in Gdynia
źródło : Biuletyn Statystyczny Województwa Pomorskiego (wydania mies. i kw. z lat 2000-2004)
source: Statistical Bull. of the Pomorskie Voiv. (month. and quart. editions, 2000-2004)

Na wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto w woj. pomorskim
(wyk. 49) największy wpływ mają zarobki w Trójmieście. W latach 19992000 zarobki w Trójmieście wzrastały w wolnym tempie. Po minimalnym
spadku w IV kwartale 2002 roku nastąpił dynamiczny wzrost w 2003 roku
(do prawie 2,5 tys. zł w IV kwartale). W I kwartale 2004 roku przeciętne
wynagrodzenie brutto wynosiło 2 408,91 zł.

The emuneration in the Tri-City is what mostly affects the level of the average gross salary in the whole of Pomorskie voivodship (g. 49). In the years
1999-2000, the emuneration in the Tri-City rose rather slowly. After a minimal drop in the 4th quarter of 2002, there was a dynamic rise in 2003 (to the
level of almost PLN 2,500 in the 4th quarter of the year). In the 1st quarter of
2004, the average gross salary amounted to PLN 2408,91.
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wykres 48. Stopa bezrobocia w Sopocie
graph 48. The unployment rate in Sopot
źródło: Biuletyn Statystyczny woj. pomorskiego (wyd. miesięczne i kwartalne z lat 2000-2004)
source: Statistical Bulletin of the Pomorskie Voiv. (month. and quart. editions, 2000-2004)

Mieszkania oddane do u¿ytku w latach
1998-2004 w Gdañsku, Gdyni i Sopocie
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wykres 49. Przeciętne wynagrodzenie brutto w woj. pomorskim w latach 1999-2004
graph 49. Average gross salary in the Pomorskie Voivodship in the years 1999-2004
źródło : Biuletyn Statystyczny Woj. Pomorskiego (wyd. miesięczne i kwartalne z lat 2000-2004)
source: Statistical Bulletin of the Pomorskie Voiv. (month. and quart. editions, 2000-2004)

Apartments completed in Gdañsk, Sopot
& Gdynia in the years 1998-2004

W Gdańsku najwięcej mieszkań w latach 1998-2003 było oddawanych
w IV kwartałach, wyjątkiem był rok 2000 (w kilku większych inwestycjach
nastąpiło przesunięcie terminu realizacji na I kwartał roku 2001) (tab. 13).

In Gdańsk, most apartments in the years 1998-2003 were completed in the 4th
quarter of each year, except for the year 2000 (when a couple of major developments had moved their completion dates to the 1st quarter of 2001) (tab. 13).

IV kwartał był najpopularniejszym okresem oddawania mieszkań również
w Gdyni i Sopocie (tab. 14-15). Rok 2000 był najgorszym z badanych
lat, spadek nastąpił w całym Trójmieście, dopiero od 2001 roku mamy
do czynienia z systematycznym wzrostem liczby oddawanych mieszkań.
Dobry wynik I kwartału oraz plany budowlane deweloperów dla br. skłaniają
do wniosku, iż tendencja wzrostowa zostanie utrzymana w 2004 roku.

The 4th quarter was also the most popular apartment completion period in
Gdynia and Sopot (tab. 14-15). 2000 was the worst of the analysed years,
with a drop in numbers across the whole Tri-City; it is only from 2001 that
we see a systematic rise in the number of completed apartments. Good
results for 1st quarter of 2004 as well as developers’ investment plans lead
to a conclusion that this rising trend will continue into 2004.
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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

suma
total

I kwartał
1st quarter

213

113

174

607

348

675

674

2 130*

II kwartał
2nd quarter

199

187

203

121

894

428

2 032

III kwartał
3rd quarter

313

193

293

82

629

807

2 317

IV kwartał
4th quarter

402

572

81

291

1 053

1 088

3 487

suma
total

1 127

1 066

751

1 101

2 924

2 998

10 640

graph 50 & table 13. Apartments completed in Gdańsk in the years 1998-2004
source: Statistical Bulletin of the Pomorskie Voiv. (monthly and quarterly editions,1998-2004)
* excludingt 1st quarter of 2004

wykres 50 i tabela 13. Mieszkania oddane do użytku w Gdańsku w latach 1998-2004
źródło : Biuletyn Statystyczny Woj. Pomorskiego (wyd. mies. i kwart., 1998-2004)
* bez I kwartału 2004
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okres
period

2004

IV kwartał
4th quarter

okres
period

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

suma
total

I kwartał
1st quarter

256

34

163

307

167

434

462

1 823*

II kwartał
2nd quarter

143

189

292

245

298

325

1 492

III kwartał
3rd quarter

515

212

378

200

231

391

1 927

IV kwartał
4th quarter

249

1 096

196

538

526

319

2 926

suma
total

1 163

1 531

1 029

1 290

1 224

1 469

8 168

graph 51 & table 14. Apartments completed in Gdynia in the years 1998-2004
source: Statistical Bulletin of the Pomorskie Voiv. (monthly and quarterly editions,1998-2004)
* excludingt 1st quarter of 2004

wykres 51 i tabela 14. Mieszkania oddane do użytku w Gdyni w latach 1998-2004
źródło : Biuletyn Statystyczny Woj. Pomorskiego (wyd. mies. i kwart., 1998-2004)
* bez I kwartału 2004
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wykres 52 i tabela 15. Mieszkania oddane do użytku w Sopocie w latach 1998-2004

2001

2002

2003

2004

suma
total

I kwartał
1st quarter

4

5

1

7

6

2

43

68*

II kwartał
2nd quarter

3

0

7

4

46

5

65

III kwartał
3rd quarter

198

6

22

21

29

90

366

IV kwartał
4th quarter

8

85

101

11

95

206

506

suma
total

213

96

131

43

176

303

1 005

The average metric area of available apartments rose in 2nd quarter as
compared to 1st quarter and now amounts to 58.30 sqm (g. 53).

II kwartał 2004
2nd quarter 2004

62,95

I kwartał 2004
1st quarter 2004

wykres 53. Zmiana średniej powierzchni mieszkania w I i II kwartale 2004
źródło / source: www.tabelaofert.pl

2000

Evolutionndof average apartment metric area
in 1st & 2 quarter of 2004

Średnia powierzchnia oferowanych mieszkań w II kwartale wzrosła w stosunku do I kwartału i wynosi obecnie 62,95 mkw. (wyk. 53).

0,00

1999

graph 52 & table 15. Apartments completed in Sopot in the years 1998-2004
source: Statistical Bulletin of the Pomorskie Voiv. (monthly and quarterly editions,1998-2004)
* excludingt 1st quarter of 2004

źródło : Biuletyn Statystyczny Woj. Pomorskiego (wyd. mies. i kwart., 1998-2004)
* bez I kwartału 2004

Zmiana œredniej powierzchni mieszkania
w I i II kwartale 2004

1998

58,30
20,00

40,00

60,00

80,00

graph 53. Evolution of average apartment metric area in 1st & 2nd quarter of 2004
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raport: rynek nieruchomoœci

Cena metra kwadratowego

Price per square metre

W II kwartale 2004 roku średnia cena mkw. w Trójmieście wynosiła 3 117 zł,
co oznacza wzrost w stosunku do I kwartału średnio o prawie 170 zł na metrze
kwadratowym (wyk. 54). Najliczniejszą grupę stanowią mieszkania w cenie
mkw. od 2 000 do 2 500 zł (ponad 40% oferowanych lokali), są to najtańsze
z oferowanych mieszkań i cieszą się największym zainteresowaniem
„Kowalskich” (tab. 16). Coraz więcej osób akceptowało cenę wyższą (od
2,5 do 3 tys. zł/mkw.) – prawie 30% udział w popycie. Na trzecim miejscu
popytowo-podażowym plasują się mieszkania najdroższe (apartamenty),
w cenie powyżej 6 000 zł/mkw. Duży udział mieszkań luksusowych w ofercie
sprzedaży (ponad 11%) najbardziej wpłynął na wzrost średniej ceny mkw.
w Trójmieście. Oferta sprzedaży pod względem ceny mkw. we wszystkich
przedziałach jest równoważona przez zgłaszany popyt (wyk. 55).

II kwartał 2004
2nd quarter 2004

In 2nd quarter 2004, the average apartment price per sqm in the Tri-City was
PLN 3,117, which means a rise, as compared to the 1st quarter, by an average
of almost PLN 170 per sqm (g. 54). The most numerous group are the flats
in the price range between PLN 2,000 and 2,500 per sqm (more than 40% of
available apartments); they are also the cheapest ones on offer, and the most
popular ones with “the Joneses” (tab. 16). A growing number of buyers accepted
a higher price (from PLN 2,500 to 3,000 per sqm) – an almost 30% share of the
sales offer. The third place in the supply/demand ranking is taken by the most
expensive luxury apartments, with prices over PLN 6,000 per sqm. It is the huge
share (over 11%) of the luxury apartments in the sales offer that has affected the
rise in the Tri-City average price per sqm the most. In all the ranges of the price
per sqm ranking, the sales offer is balanced by matching demand (g. 55).

3 117

I kwartał 2004
1st quarter 2004

2 948
0

1 000

2 000

report: real estate market

3 000

4 000

cena mkw. (PLN)
price per sqm (PLN)

udział w popycie
share in demand

udział w ofercie
sprzedaży
share in sales offer

od/from 2000 do/to 2 500

43,4%

43,7%

od/from 2 500 do/to 3 000

29,7%

30,1%

od/from 3 000 do/to 3 500

7,6%

7,5%

od/from 3 500 do/to 4 000

2,0%

2,2%

od/from 5000 do/to 6 000

5,2%

5,0%

powyżej/over 6 000

12,0%

11,4%

tabela 16. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
table 16. Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl

wykres 54. Zmiana średniej ceny mkw. mieszkania w I i II kwartale 2004
graph 54. Evolution of average apartment price per sqm in 1st & 2nd quarter of 2004
źródło / source: www.tabelaofert.pl

50%
40%
30%

10%

od/from 5 000
do/to 6 000

od/from 2 500
do/to 3 000

od/from 3 500
do/to 4 000

od/from 2 000
do/to 2 500

7,5%

30,1%

powyżej/over
6 000

od/from 5 000
do/to 6 000

od/from 3 500
do/to 4 000

2,2%

udział w ofercie sprzedaży
share in sales offer

wykres 56. Struktura oferty sprzedaży wg ceny mkw.
graph 56. Structure of sales offer by price per sqm
źródło / source: www.tabelaofert.pl

Tarasy Gdyni
mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 935-2 945 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 337-2 744 PLN
inwestor/investor:
Polnord - Dom Sp. z o.o.

Osiedle Wiklinowa

Osada Źródło Marii

Willa Rezydent
cena za mkw./price per sqm:
2 316-2 775 PLN
inwestor/investor:

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 580-3 180 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.
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Osiedle Słoneczniki
cena za mkw./price per sqm:
2 250-2 400 PLN
inwestor/investor:

partm.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
5 800-6 000 PLN
inwestor/investor:
Rezydent S.A.

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

Dzielnica Pięciu Wzgórz...

cena za mkw./price per sqm:
4 525-6 325 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

Villa Ancora
cena za mkw./price per sqm:
4 738-5 356 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
2 490-2 830 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
1 900-2 200 PLN
inwestor/investor:
Ekolan S.A.

Villa Tre Maggio
cena za mkw./price per sqm:
2 995-4 454 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

apartam./lux. ap.

wykres 55. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
graph 55. Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl

artm.

43,7%

Sadyba Orłowska
cena za mkw./price per sqm:
2 201-2 620 PLN
inwestor/investor:

partm.

od/from 3 000
do/to 3 500

od/from 2 500
do/to 3 000

od/from 2 000
do/to 2 500

5,0%

udział w popycie / share in demand

| Gdañsk, Gdynia, Sopot

od/from 3 000
do/to 3 500

11,4%

20%

0%

powyżej/over
6 000

Cena ca³kowita

Total price

Zakup mieszkania w Trójmieście w II kwartale 2004 roku był związany ze średnim
wydatkiem w wysokości 205 606 zł. Jest to wzrost w stosunku do I kwartału
o mniej więcej 15 tys. zł (wyk. 57). Najczęściej oferowana i akceptowana cena
całkowita mieści się w przedziale od 100 000 do 150 000 zł. Zdecydowanie
najwięcej takich mieszkań jest oferowanych przez deweloperów i jednocześnie poszukiwanych przez „Kowalskich” (37,3% udział w ofercie sprzedaży/36,4% udział w popycie). Drugą pod względem popularności wśród
poszukujących własnego „M” jest grupa mieszkań w cenie od 150 000 do
200 000 zł (wyk. 58). Mieszkania tańsze (do 250 000 zł) charakteryzuje
minimalna przewaga podaży nad popytem. Dla lokali droższych, powyżej
250 000 zł, odnotowujemy równowagę bądź nieznaczną przewagę popytu, co
dobrze rokuje tego typu ofertom.

II kwartał 2004
2nd quarter 2004

The purchase of an apartment in Tri-City in the 2nd quarter of 2004 was an
expenditure of 205 606 PLN on average. This makes a raise of about 15,000
compared to the 1st quarter (g. 57). Total prices which are most commonly offered and accepted fall in the range between PLN 100,000 and 150,000. It is
clear that apartments at these prices constitute the largest number offered by the
developers and sought-after by “the Joneses” (37.3% share in the sales offer /
36.4% share in the demand). The second group most popular with those looking
for their own flat contains apartments at prices from PLN 150,000 to 200,000.
(g. 58). The cheaper apartment groups (up to PLN 250,000) have a slight advantage of supply over demand. For the more expensive apartment groups, the
ones over PLN 250,000, we either record a supply/demand balance or a slight
advantage of the demand, which signifies a good forecast for this type of offers.

205 606

I kwartał 2004
1st quarter 2004

190 563

0

50 000

100 000

150 000

200 000

wykres 57. Zmiana średniej ceny całkowitej mieszkania w I i II kwartale 2004
graph 57. Evolution of average total apartment price in 1st & 2nd quarter of 2004
źródło / source: www.tabelaofert.pl

30%

udział
w ofercie
sprzedaży
share in sales offer

od/from 70 000 do/to 100 000

10,5%

10,6%

od/from 100 000 do/to 150 000

36,4%

37,3%

od/from 150 000 do/to 200 000

19,8%

19,8%

od/from 200 000 do/to 250 000

9,6%

9,7%

od/from 250 000 do/to 300 000

7,9%

7,5%

od/from 300 000 do/to 350 000

3,5%

3,3%

od/from 350 000 do/to 400 000

1,7%

1,7%

od/from 400 000 do/to 500 000

3,5%

3,3%

od/from 500 000 do/to 1 mln

6,7%

6,4%

powyżej/over 1 mln

0,3%

0,3%

powyżej/over
1 mln

od/from 250 000
do/to 300 000

od/from 500 000
do/to 1 mln

od/from 200 000
do/to 250 000

0,3%

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
5 873-7 019 PLN
inwestor/investor:
PKO Inwestycje Sp. z o.o.

TRZY GRACJE
apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 564-3 146 PLN
inwestor/investor:
Polnord - Dom Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

Villa Ancora 37,3%

70 000per sqm:
cenaod/from
za mkw./price
4 738-5
356100
PLN
do/to
000
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

od/from 100 000
do/to 150 000

3,3%

10,6%

wykres 59. Struktura oferty sprzedaży wg ceny całkowitej
graph 59. Structure of sales offer by total price

źródło / source: www.tabelaofert.pl
Osada Źródło Marii

apartam./lux. ap.

Osiedle Słoneczniki

Sadyba Orłowska

cena za mkw./price per sqm:
2 250-2 400 PLN
inwestor/investor:
Ekolan S.A.

cena za mkw./price per sqm:
2 201-2 620 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

Budynek Mieszkalny...

Sokółka

cena za mkw./price per sqm:
2 800-2 900 PLN
inwestor/investor:
Polservice Sp. z o.o.

Osiedle Leśny Zakątek...
cena za mkw./price per sqm:
1 000-1 350 USD
inwestor/investor:
P.B. Inpro

Villa Tre Maggio
cena za mkw./price per sqm:
2 995-4 454 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 580-3 180 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 316-2 775 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

19,8%

cena całkowita/total price:
500 762-662 225 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

domy/houses

Willa Rezydent

1,7%

300 000
cena zaod/from
mkw./price
per sqm:
2 935-2 945
PLN350 000
do/to
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apartm.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
5 800-6 000 PLN
inwestor/investor:
Rezydent S.A.

3,3%

mieszk./apartm.

źródło / source:
www.tabelaofert.pl
Osiedle
Wiklinowa

mieszk./apartm.

powyżej/over
1 mln

od/from 500 000
do/to 1 mln

od/from 400 000
do/to 500 000

wykres 58. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny całkowitej
graph 58. Demand and supply by total price sections

9,7%

cena za mkw./price per sqm:
4 525-6 325 PLN
inwestor/investor:
od/from 150 000
Hossa
Grupa
S.A.
do/to
200Inwestycyjna
000

od/from 350 000
do/to 400 000

Tarasy Gdyni

cena za mkw./price per sqm:
2 337-2 744 PLN
udział w popycie/shareinwestor/investor:
in demand
udział w ofercie sprzedaży/share in sales offer
Polnord - Dom Sp. z o.o.

Wiszące Ogrody

6,4%

cena za mkw./price per sqm:
2 490-2 830 PLN
inwestor/investor:
od/from 400 000
Hossa Grupa
Inwestycyjna
do/to
500 000 S.A.

od/from 350 000
do/to 400 000

Dzielnica Pięciu Wzgórz...

od/from 300 000
do/to 350 000

od/from 250 000
do/to 300 000

od/from 200 000
do/to 250 000

od/from 150 000
do/to 200 000

od/from 70 000
do/to 100 000

5%

od/from 100 000

10%

do/to 150 000
mieszk./apartm.
mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
1 900-2 200 PLN
inwestor/investor:
Ekolan S.A.

15%

apartm.

20%

7,5%
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Perła Matemblewa
cena za mkw./price per sqm:
1 950-2 300 PLN
inwestor/investor:
Ekolan S.A.

apartm.

25%

| Gdañsk, Gdynia, Sopot

udział w
popycie
share in
demand

tabela 17. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny calkowitej
table 17. Demand and supply by total price sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl

40%

0%

cena całkowita (PLN)
total price (PLN)
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Wiszące Ogrody

report: real estate market

Budynek Mieszkalny...

Sokółka

cena za mkw./price per sqm:
2 800-2 900 PLN
inwestor/investor:
Polservice Sp. z o.o.

cena całkowita/total price:
500 762-662 225 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

TRZY GRACJE

domy/houses

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
5 873-7 019 PLN
inwestor/investor:
PKO Inwestycje Sp. z o.o.

Osiedle Leśny Zakątek...

Perła Matemblewa
cena za mkw./price per sqm:
1 950-2 300 PLN
inwestor/investor:
Ekolan S.A.

mieszk./apartm.

Osiedle Pomarańczowe

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
1 000-1 350 USD
inwestor/investor:
P.B. Inpro

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 564-3 146 PLN
inwestor/investor:
Polnord - Dom Sp. z o.o.

Dworki Oliwskie

Osiedle Pogodne

cena za mkw./price per sqm:
2 450-2 950 PLN
inwestor/investor:
Ekolan S.A.

cena całkowita/total price:
258 553-284 688 PLN
inwestor/investor:
Ekolan S.A.

Osiedle Wilanowska

domy/houses

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 183-2 493 PLN
inwestor/investor:
Polnord - Dom Sp. z o.o.

Horyzont

Osiedle Miłe
cena za mkw./price per sqm:
2 350-2 550 PLN
inwestor/investor:
Polservice Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

Willa Krystyna

mieszk./apartm.

cena całkowita/total price:
394 352-728 926 PLN
inwestor/investor:
P.B. Inpro

domy/houses

cena za mkw./price per sqm:
2 615 USD
inwestor/investor:
P.B. Inpro

Osiedle Nowiec

Osiedle Stylowe Zad. II

cena za mkw./price per sqm:
1 990-2 315 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 100-2 250 USD
inwestor/investor:
P.B. Inpro

apartam./lux. ap.

| Gdañsk, Gdynia, Sopot

inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apar

inwestor/investor:
Ekolan S.A.

mieszk./apar

mieszk./apar

inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

Dom Zdrojowy

Pięć Wzgórz
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Wroc³aw

Wroc³aw

Stopa bezrobocia i wynagrodzenie
we Wroc³awiu w latach 2000-2004

The unemployment rate and remuneration
in Wroc³aw in 2000-2004

Stopa bezrobocia we Wrocławiu od końca III kwartału 1998 roku
systematycznie rosła, w ciągu prawie pięciu lat z 4,0% (III kwartał 1998
roku) do 13,1% (I kwartał 2003 roku). Zahamowanie nastąpiło dopiero na
początku 2003 roku (wyk. 60). Od tego czasu poziom bezrobocia był niemal
niezmienny. Na koniec II kwartału br. stopa bezrobocia wyniosła 13,1%.

14,0

2 500

12,0

2 000

10,0

1 500

8,0
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1 000

4,0

500

2,0
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The unemployment rate in Wrocław rose steadily for almost 5 years, from
4.0% in the 3rd quarter of 1998 to 13.1% in the 1st quarter of 2003. The rise
was stopped only at the beginning of 2003. Since then, the unemployment
level was almost constant (g. 60). At the end of the 2nd quarter of this year,
the unemployment rate equalled 13.1%.
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wykres 60. Stopa bezrobocia we Wrocławiu
graph 60. The unemployment rate in Wrocław
źródło: Wrocław. Sytuacja społ.-gospodarcza (wydania kwartalne z lat 1998-2004)
source: Wrocław. Socio-Economic Situation (quarterly editions, 1998-2004)

wykres 61. Przeciętne wynagrodzenie brutto we Wrocławiu w latach 1998 - 2004
graph 61. Average gross salary in Wrocław in the years 1998 - 2004
źródło: Wrocław. Sytuacja społ.-gospodarcza (wydania kwartalne z lat 1998 - 2004)
source: Wrocław. Socio-Economic Situation (quarterly editions, 1998 - 2004)

W I kwartale 2004 roku przeciętne wynagrodzenie brutto we Wrocławiu
wynosiło 2 226,36 zł. Od trzech lat (2001-2003) wysokość wynagrodzenia
oscyluje w okolicy 2 200 zł. Ostatni dynamiczny wzrost miał miejsce w
1999 roku (wyk. 61).

The average gross salary in Wrocław in the 1st quarter of 2004 amounted
to PLN 2,226.36. For 3 years (2001–2003) the emuneration level has been
close to PLN 2,200. The last dynamic growth took place in 1999 (g. 61).

Mieszkania oddane do u¿ytku w latach
1998-2004 we Wroc³awiu
W latach 1998-2003 najwięcej mieszkań było oddawanych do użytku
w I oraz w IV kwartale danego roku. Analizując liczbę mieszkań
w poszczególnych latach, stwierdzono, że najkorzystniej przedstawiał
się rok 2001 (tab. 18). W I kwartale br. oddano do użytku jedynie 594
mieszkania, co jest najgorszym wynikiem w tym okresie od 2000 roku.
Jest to efekt spadku liczby wydanych pozwoleń na budowę pod koniec
2002 i na początku 2003 roku.
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wykres 62. Mieszkania we Wrocławiu w latach 1998-2004
graph 62. Apartments in Wrocław in the years 1998-2004
źródło: Wrocław. Sytuacja społ.-gospodarcza (wydania kwartalne z lat 1998-2004)
source: Wrocław. Socio-Economic Situation (quarterly editions, 1998-2004)

Apartments completed in Wroc³aw in the
years 1998-2004
In the years 1998-2003 most apartments were completed in the 1st and
4th quarter of each year. Considering the number of apartments completed
each year, the most productive year was 2001 (tab. 18). In the 1st quarter
of 2004 only 594 were completed, which has been the worst quarterly result
since 2000. This is an effect of the fall in the number of construction permits
issued at the end of 2002 and at the start of 2003.
okres
period

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

suma
total

I kwartał
1st quarter

388

213

414

1 471

1 215

1 514

594

5 215*

II kwartał
2nd quarter

261

402

589

1 462

1 024

821

4 559

III kwartał
3rd quarter

333

427

1 098

1 518

521

926

4 823

IV
kwartał
4th quarter

721

1
708

639

1 120

788

641

5 617

suma
total

1
703

2
750

2 740

5 571

3 548

3 902

20 214

tabela 18. Mieszkania we Wrocławiu w latach 1998-2004
table 18. Apartments in Wrocław in the years 1998-2004
źródło: Wrocław. Sytuacja społ.-gospodarcza (wydania kwartalne z lat 1998-2004)
source: Wrocław. Socio-Economic Situation (quarterly editions, 1998-2004)
*bez I kwartału / *excluding 1st quarter of 2004
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Zmiana œredniej powierzchni mieszkania
w I i II kwartale 2004

Evolution
of average apartment metric area
in 1st & 2nd quarter of 2004

Średnia powierzchnia oferowanych mieszkań w II kwartale utrzymuje
się na wysokim poziomie i wynosi obecnie 74,35 mkw. W stosunku do
I kwartału zanotowano spadek o 9,4 mkw (wyk. 63).

The average metric area of available apartments has kept at a high level
in the 2nd quarter and now amounts to 74.35 sqm. The interesting fact is
that even though the average is high, it has still been a drop from the value
recorded for the 1st quarter (g. 63).

74,35

II kwartał 2004
2nd quarter 2004
I kwartał 2004
1st quarter 2004

83,73

0,00

50,00

Cena metra kwadratowego

Price per square metre

Średnia cena mkw. wynosi obecnie 2 843 zł. W stosunku do pierwszego
kwartału ceny wzrosły nieznacznie, o niecałe 2% (wyk. 64).
Ceny mieszkań we Wrocławiu charakteryzują się małym zróżnicowaniem
(wyk. 66). Najwięcej mieszkań jest oferowanych w cenie od 2,5 do 3 tys.
zł (co drugie). Drugimi pod względem liczebności ofert są lokale w cenie
od 3 do 3,5 tys. zł. Ten przedział charakteryzuje wysoka nadwyżka popytu
nad podażą, co skłania do wniosku, iż ta cena jest akceptowalna przez
kupujących równie chętnie jak cena poniżej 3 tys. zł (tab. 19).

II kwartał 2004
2nd quarter 2004

2 843

I kwartał 2004
1st quarter 2004

2 797
1 000

100,00
graph 63. Evolution of average apartment metric area in 1st & 2nd quarter of 2004
source: www.tabelaofert.pl

wykres 63. Zmiana średniej powierzchni mieszkania
źródło: www.tabelaofert.pl
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2 000

3 000

Zmiana średniej ceny mkw. mieszkania w I i II kwartale 2004
Evolution of average apartment price per sqm in 1st & 2nd quarter of 2004
źródło / source: www.tabelaofert.pl

The average price per sqm is now equal to PLN 2,843. Compared to the 1st quarter, the prices have increased, but only slightly, by mere 2% (g. 64).
Apartment prices in Wrocław are only slightly varied (g. 66). Most apartments are
available at the price of PLN 2,500 to 3,000 per sqm (every other apartment).
Second group, as far as the number of available offers goes, are apartments
priced at PLN 3,000 to 3,500 per sqm. In this price range the demand is
substantially higher than the supply, which leads one to conclude that these prices
are as easily accepted by the buyers as the prices below PLN 3,000 (tab. 19).

cena mkw. (PLN)
price per sqm (PLN)

udział w popycie
share in demand

udział w ofercie
sprzedaży
share in sales offer

od/from 2 000 do/to 2 500

10,9%

9,3%

od/from 2 500 do/to 3 000

45,7%

52,8%

od/from 3 000 do/to 3 500

43,5%

38,0%

Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl

60%
50%

od/from 3 000
do/to 3 500

40%

38,0%

30%

od/from 2 500
do/to 3 000

20%

52,8%

10%
0%

od/from 2 000
do/to 2 500

udział w popycie
share in demand

od/from 2 500
do/to 3 000

od/from 2 000
do/to 2 500

od/from 3 000
do/to 3 500

9,3%

udział w ofercie sprzedaży
share in sales offer

wykres 65. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
graph 65. Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 66. Struktura oferty sprzedaży wg ceny mkw.
graph 66. Structure of sales offer by price per sqm
źródło / source: www.tabelaofert.pl

Cena ca³kowita

Total price
The purchase of an apartment in Wrocław in 2nd quarter of 2004 was, on
the average, an expenditure of ca. PLN 217,241. Compared to 1st quarter,
a drop of this value was recorded, resulting mainly from a decrease in the
average area of available apartments (g. 67).
The apartments that are most often available are the ones that cost between PLN 100,000 and 150,000. At the same time it is the only group
where the demand does not match the whole supply, which may cause
difficulty in the sale of these apartments. In all the other groups the offer
seems rather well-balanced. The apartments particularly sought-after are
the cheapest ones, at the prices below PLN 100,000 (tab. 20).

Zakup mieszkania w II kwartale 2004 roku we Wrocławiu to średnio wydatek
ok. 217 241 zł. W stosunku do I kwartału odnotowano spadek, który był
głównie wynikiem spadku średniej powierzchni oferowanych lokali (wyk. 67).
Oferowane mieszkania kosztują najczęściej od 100 000 do 150 000 zł.
Jednocześnie jest to jedyna grupa, gdzie zgłaszany popyt nie pokrywa
oferty podaży, co może powodować trudności w sprzedaży tych mieszkań.
W pozostałych grupach oferta wydaje się zrównoważona. Szczególnie
poszukiwane są mieszkania najtańsze, w cenie do 100 000 zł (tab. 20).

II kwartał 2004
2nd quarter 2004

217 241

I kwartał 2004
1st quarter 2004

235 164

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

wykres 67. Zmiana średniej ceny całkowitej mieszkania w I i II kwartale 2004
graph 67. Evolution of average total apartment price in 1st & 2nd quarter of 2004
źródło / source: www.tabelaofert.pl

cena całkowita (PLN)
total price (PLN)

udział
w popycie
share in demand

udział w ofercie
sprzedaży
share in sales offer

od/from 70 000 do/to 100 000

7,1%

6,0%

od/from 100 000 do/to 150 000

20,1%

25,9%

od/from 150 000 do/to 200 000

17,9%

17,6%

od/from 200 000 do/to 250 000

15,8%

15,3%

od/from 250 000 do/to 300 000

19,6%

18,5%

od/from 300 000 do/to 350 000

9,8%

8,3%

od/from 350 000 do/to 400 000

1,6%

1,4%

od/from 400 000 do/to 500 000

7,1%

6,0%

od/from 500 000 do/to 1 mln

1,1%

0,9%

tabela 20. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny całkowitej
table 20. Demand and supply by total price sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl

od/from 250 000
do/to 300 000

30%

18,5%

25%
od/from 500 000
do/to 1 mln

20%

0,9%

15%

od/from 150 000
do/to 200 000

6,0%
1,4%
8,3%

udział w ofercie sprzedaży/share in sales offer

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 400-2 700 PLN
inwestor/investor:
Mieszkanie i Dom Oddział
Wrocław

Osiedle Kosmonautów

6,0%

wykres 69. Struktura oferty sprzedaży wg ceny całkowitej
graph 69. Structure of sales offer by total price
źródło / source: www.tabelaofert.pl

cena całkowita/total price:
226 120-308 280 PLN
inwestor/investor:
A.S.M. Budownictwo Sp. z o. o.

domy/houses

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 050-3 317 PLN
inwestor/investor:
Awbud-developer Sp. z o.o.

ul. Motylkowa we Wrocławiu

Bielany IV
cena za mkw./price per sqm:
2 700 PLN
inwestor/investor:
SBM Maślice

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 450-2 664 PLN
inwestor/investor:
AEDIFICIUM Sp. z o.o.

Osiedle Mieszkaniowe...

Osiedle Słoneczne

cena całkowita/total price:
372 780-472 350 PLN
inwestor/investor:
Skanska S.A.- REA Obszar
Nieruchomości

cena za mkw./price per sqm:
2 850-2 980 PLN
inwestor/investor:
BRE locum Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

Krzywoustego I i II

od/from 70 000
do/to 100 000

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 450-2 900 PLN
inwestor/investor:
Mieszkanie i Dom Oddział
Wrocław

25,9%

domy/houses

mieszk./apartm.

Partynicka, Sąsiedzka,...

od/from 100 000
do/to 150 000

od/from 300 000
do/to 350 000

wykres 68. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny całkowitej
graph 68. Demand and supply by total price sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl

cena za mkw./price per sqm:
2 645 PLN
inwestor/investor:
STALMONT Sp z o.o.

17,6%

od/from 350 000
do/to 400 000

od/from 500 000
do/to 1 mln

od/from 400 000
do/to 500 000

od/from 350 000
do/to 400 000

od/from 300 000
do/to 350 000

udział w popycie/share in demand

od/from 250 000
do/to 300 000

od/from 200 000
do/to 250 000

od/from 150 000
do/to 200 000

od/from 100 000
do/to 150 000

od/from 70 000
do/to 100 000

5%

| Wroc³aw

15,3%

od/from 400 000
do/to 500 000

10%

0%

od/from 200 000
do/to 250 000

Osiedle Pracze Odrzańskie

Osiedle PANORAMA
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Targi „Twoje Mieszkanie” tabelaofert.pl
Wroc³aw, Ratusz Miejski
(25-26 wrzeœnia 2004 r.)

report: real estate market

tabelaofert.pl “Twoje Mieszkanie” Fair
City Hall
Wroc³aw
(25th-26th September, 2004)

Idea imprezy zrodziła się 10 miesięcy temu, przy okazji badania rynku
nieruchomości województwa dolnośląskiego, przeprowadzonego przez
dział analiz serwisu www.tabelaofert.pl na zlecenie jednego z wiodących
klientów. Wkrótce po tym powstał we Wrocławiu nasz regionalny oddział.

The idea of this event was born 10 months ago during the research of the
Dolnośląskie voivodship real estate market, performed by the www.tabelaofert.pl
analysis department at the request of one of our major customers. A regional
department of our service opened in Wrocław soon afterwards.

Z ww. badań wynika, że na terenie Wrocławia i okolic działa:
• około 45 firm, które w status firmy mają wpisaną działalność
deweloperską
• około 20 spółdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa
Społecznego
• około 15 liczących się na rynku agencji pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami
• 22 wiodące banki, które udzielają kredytów mieszkaniowych oraz
hipotecznych

Our research mentioned above has shown that the businesses active in
Wrocław and its vicinity include:
• ca. 45 companies with development activity quoted in their business
status;
• ca. 20 residential cooperatives and social building societies;
• ca. 15 real estate agencies which are major players in the real estate
market;
• 22 major banks, offering residential credits and mortgage loans.

Prowadząc rozmowy handlowe dotyczące naszej podstawowej działalności
– serwisu www.tabelaofert.pl, zaobserwowaliśmy potrzebę zorganizowania imprezy, która umożliwiłaby zgromadzenie większości firm związanych z branżą
nieruchomości mieszkaniowych w jednym miejscu, w tym samym czasie.

During business talks relevant to our basic activity – the running of the
www.tabelaofert.pl information service – we observed the need to organize
an event which would gather together, in one place and time, the majority
of companies connected with real estate development.

Pierwsza edycja targów „Twoje Mieszkanie” tabelaofert.pl Wrocław
odbędzie się w dniach 25 – 26 września 2004 w Ratuszu Miejskim
(Muzeum Miejskie Wrocławia).

The first edition of the tabelaofert.pl Wrocław “Twoje Mieszkanie” fair will
be held from 25th to 10th September, 2004 at the City Hall (Wrocław City
Museum).

Wybraliśmy ten termin, ponieważ…
Uważamy, że jest on optymalny – nasze targi będą odbywały się po
zakończeniu wakacyjnego okresu urlopowego, na początku kalendarzowej
jesieni, czyli w szczycie zainteresowania klientów zakupem nowego lokum.
Ponadto nie będą kolidowały z innymi imprezami i odciągającymi uwagę
klientów świętami.

We have chosen this date, because…
We think it is the best possible time – the fair will take place after the summer holidays, at the start of the calendar autumn, namely: at the summit of
customers’ interest in the purchase of a new apartment. Besides, it will not
clash with any other events or holidays that could distract the visitors.

Wybraliśmy to miejsce, ponieważ…
Wrocław – miasto spotkań, słynie z pięknego rynku, który w czasie wolnym
od pracy zachęca do chwili wytchnienia i relaksu w przepięknej scenerii.
Gromadzi tysiące osób, niezależnie od pory roku i pogody. Niemalże
wszystkie imprezy organizowane na terenie Muzeum Miejskiego cieszą się
bardzo dużym uznaniem odwiedzających.

We have chosen this place, because…
Wrocław – the city of conferences, is famous for its beautiful market
square, inviting everyone in their spare time to take a momentary rest and
relax in the charming scenery. It gathers thousands of people, regardless of
the weather or the time of year. Almost all the events organized at the City
Museum enjoy a huge interest and appreciation of the visitors.

więcej informacji: www.targi.tabelaofert.pl

more information: www.targi.tabelaofert.pl

Patronat PZFD

The PZFD Patronage

Targi „Twoje Mieszkanie” tabelaofert.pl edycja jesień 2004 odbywające
się w dniach 25-26 września we Wrocławiu oraz 9-10 października
w Warszawie, jako jedyne targi mieszkaniowe w cyklu imprez jesiennych
zostały objęte honorowym patronatem przez Polski Związek Firm
Deweloperskich. Z przyjemnością odebraliśmy tak pozytywny sygnał
akceptacji naszych działań. Dziękujemy wszystkim członkom PZFD za
zaufanie. Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć o specjalnych upustach
cenowych dla członków PZFD zarówno na jesienne targi, jak i prezentację
w serwisie www.tabelaofert.pl.

The “Twoje Mieszkanie” tabelaofert.pl residential fair, Autumn 2004 edition
held 25th-26th September in Wrocław and 9th-10th October in Warsaw, has
been granted an honorary patronage by the PZFD (Polski Związek Firm
Deweloperskich, Polish Association for Developer Companies) as the only
residential fair in the autumn series of events. We gladly welcome this
positive evidence of appreciation for our activities. We would like to thank
all of the PZFD members for your trust. We would also like to take this
opportunity to remind you of our special rebates for the PZFD members,
which are valid both for the autumn fair and for the presentation in our
www.tabelaofert.pl service:

wpis podstawowy inwestycji – rabat 5%
kampania reklamowa w serwisie – rabat 30%
cennik targowy dla członkow PZFD dostępny u pracowników naszego biura

development basic entry – 5% off
advertising campaign within the service – 30% off
The autumn fair price listing for the PZFD members is available from our
office employees.
Your cooperation will be most welcome!

Zapraszamy do współpracy!
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Kodeks Dobrych Praktyk
w Relacjach Klient–Deweloper

Good Practice Code
in Customer–Developer relations

Zwiększyć wzajemne zaufanie i bezpieczeństwo, czyli KODEKS
DOBRYCH PRAKTYK w relacjach Klient–Deweloper

Increasing mutual confidence and safety, i.e. GOOD PRACTICE
CODE in Customer – Developer relations

W grudniu 2003 r. Polski Związek Firm Deweloperskich w porozumieniu
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił publicznie „Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach Klient–Deweloper”.

In December 2003, the Polish Association of Developer Companies (PZFD) in
co-operation with the Office of Competition and Consumer Protection presented to the public “The Code of good practice in Customer–Developer relations”.

Walne Zebranie PZFD przyjęło jednogłośnie ten dokument jako
standard w codziennej praktyce oraz zobowiązało wszystkie firmy
członkowskie do stosowania zawartych w nim postanowień.

The General Assembly of PZFD adopted unanimously this paper as
a daily practice standard and obliged all the companies to comply with
its provisions.

„Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach Klient–Deweloper” powstał
z inicjatywy firm budujących i sprzedających mieszkania i domy.
Głównym celem powstania dokumentu jest uregulowanie zasad
związanych z zakupem mieszkań oraz unormowanie relacji
pomiędzy sprzedającymi a nabywcami. Sami zainteresowani
podkreślają, że powstanie Kodeksu stworzyło milowy krok w upowszechnianiu wysokich europejskich standardów obsługi klienta
i podniosło jakość oferowanych usług. Ważne jest to, że jak
dotąd sprawdza się on także w warunkach codziennych, kiedy
napotykamy kłopoty.

”The Code of good practice in Customer–Developer relations” was created as an initiative of the companies constructing and selling houses
and flats. Its main purpose is to regulate the rules of purchasing flats and
setting up standards for relations between sellers and buyers. Those interested in the subject emphasize that the Code is a milestone in spreading high European standards of customer service and that it raised the
quality of the services offered. It is of utmost importance that – as so far
– the Code has been working also in day-to-day situations, when difficulties are encountered.

Kodeks Dobrych Praktyk jest deklaracją woli jednej strony, czyli
firmy deweloperskiej. Aby nie doszło do różnic między deklaracjami
a rzeczywistością i codzienną praktyką, Polski Związek
Firm Deweloperskich uruchomił dla wszystkich klientów firm
członkowskich Biuro Skarg i Wniosków (Warszawa, ul. Kielecka 44,
tel. 646-02-27, fax 646-02-28, e-mail: a.halicki@ggk.com.pl,
wszystkie dane dostępne są na stronie internetowej: www.pzfd.pl).
Biuro zobowiązane jest do podjęcia w terminie 30 dni postępowania
w sprawie zgłoszonych skarg.

The Good Practice Code is a declaration of will of one side, i.e. the developer. In order to avoid discrepancies between declarations and reality and daily practice, the Polish Association of Developer Companies
opened up for all customers of the member companies the Complaint
Office (Warsaw, Kielecka 44, tel. 646-02-27, fax 646-02-28, e-mail:
a.halicki.ggk.com.pl, all data is available on the website: www.pzfd.pl).
The Office is obliged to undertake action on the lodged complaints within
30 days.

Polski Związek Firm Deweloperskich został założony i zarejestrowany dwa lata temu. Obecnie zrzesza 63 przedsiębiorstwa
– głównie liderów rynku nieruchomości z największych miast
Polski. Pełna lista firm członkowskich znajduje się także na stronie
internetowej PZFD. Na stronie można zapoznać się również
z ofertą firm należących do PZFD (aktywne są linki z działami
sprzedaży poszczególnych firm). Łączną ofertę przedsiębiorstw
zrzeszonych w Związku szacuje się na ponad 10 000 mieszkań na
terenie całego kraju.

The Polish Association of Developer Companies was founded and registered two years ago. Currently, it groups 63 companies – mainly the real
estate market leaders from the largest towns in Poland. A full list of the
member companies is also available on the PZFD website. The website
contains as well the offer of the companies belonging to PZFD (active
links with the sales departments of particular companies). The total offer
of the companies grouped in the Association is estimated at more than
10,000 flats in entire Poland.

Lista deweloperów zrzeszonych w PZFD*:
Agencja Inwestycyjna Sp. z o.o.
Agro-Man Sp. z o.o.
AIG/Lincoln Polska Sp. z o.o.
ALLCON Osiedla Sp. z o.o.
Ama-Bud Sp. z. o.o.
Arche Sp. z o.o.
Archicom Sp. z o.o.
AS BAU Sp. z o.o.
BRE.locum Sp. z o.o.
Catalina Development Sp. z o.o.
Catalina Investment Sp. z o.o.
Doctor Q Bud Sp. z o.o.
Dolcan Sp. z o.o.
Dom Development S.A.
DOM-EKO Sp. z o.o.
Echo Investment S.A.
Eko–Park S.A.
Fort Mokotów Sp. z o.o.
Grupa Inwestycyjna HETMAN Sp. z o.o.
Inved-Bud Sp. z o.o.
* dane z dnia 18 sierpnia 2004 / as of the 18th August 2004

List of associated developers*:

Invest 2000 S.A.
JARBUD Sp. z o.o.
JKJ Development Jasiński Józef, Jasińska Krystyna s.c.
Juvenes Sp. z o.o.
Kanada Polska Kabaty Sp. z o.o.
Korporacja Budowlana Inwestycje Sp. z o.o.
Małopolskie Biuro Inwestycyjne AGMEN G. Oberkiewicz
Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
Mostostal Export Development S.A.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
Mostostal Technika Sp. z o.o.
Na Skraju Miasta S.A.
Nickel Development Sp. z o.o.
Nowy Dom Holding B. M. Słowińscy Spółka Jawna
Pekao Development Sp. z o.o.
PKO Inwestycje Sp. z o.o.
POLSERVICE Sp. z o.o. Z-d Budownictwa w Kartuzach
POR-BUD Sp. z o.o.
Prebena-Polska W. Rajczak i Syn Spółka Jawna
Polnord Dom Sp. z o.o.

Prestige Inwestycje Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Dewelopersko-Budowlane Edbud Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOK Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane Ebejot Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne TRUST Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Zagraniczne MAT-BET Sp. z o.o.
SABE INVESTMENTS Sp. z o.o.
Sedno Sp. z o.o.
Spółka Mieszkaniowa „Salwator” Sp. z o.o.
„Structur Concept” Sp. z o.o.
T.I.ID. Development Sp. z o.o.
Tryboń – Projektowanie Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
TURRET POLAND SP. Z O.O.
UNIWERSBUD S.A.
Viterra Development Polska S.A.
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego
MÓJ DOM S.A.

WNIOSKI:
Wysokie tempo wzrostu PKB, wzrost inflacji, podwy¿ka stóp
procentowych, umocnienie z³otego w stosunku do dolara i euro – to
najwa¿niejsze dane makroekonomiczne za II kwarta³ 2004 roku w Polsce.

CONCLUSIONS:
A fast pace of the GNP growth, a rise in the inflation ratio, an increase of interest rates,
the strengthening of Polish zloty against the US dollar and the euro – these are the most
important macroeconomic news for the 2nd quarter of 2004 in Poland.

„Boom” to najlepsze okreœlenie obrazuj¹ce sytuacjê na warszawskim rynku
nieruchomoœci mieszkaniowych. Pod koniec czerwca 2004 roku liczba
mieszkañ oferowanych w Warszawie spad³a o ponad 6% (w stosunku do
koñca I kwarta³u). Znaczna wyprzeda¿ nast¹pi³a w takich dzielnicach jak
Ursynów (od kilku lat jeden z liderów poda¿owych).

The word best describing the current situation in the Warsaw residential property
market would be “boom”. At the end of June 2004, the number of apartments
available for purchase in Warsaw fell by more than 6% (against the end of the 1st
quarter). Significant sales were recorded in such districts as Ursynów (one of the
supply leaders for the last few years).

Po wejœciu Polski do Unii Europejskiej nie zanotowano gwa³townego wzrostu
cen mieszkañ. W stosunku do I kwarta³u œrednia cena mkw. mieszkania
w Warszawie wzros³a tylko o 3,5%. Podobnie by³o w innych miastach
– Wroc³awiu (wzrost o 1,6%), Trójmieœcie (wzrost o 5,7%) i Krakowie (wzrost
o 6,1%). Wiêkszy wzrost cen mia³ miejsce w I pó³roczu, np. dla Warszawy
wyniós³ on oko³o 8%. Mo¿na stwierdziæ, ¿e oczekiwania na wzrost cen po
wejœciu do Unii doprowadzi³y do ich wywindowania znacznie wczeœniej.

Polish accession to the European Union has not resulted in a sudden increase of
apartment prices. Compared to the 1st quarter, the average price per sqm of Warsaw
apartments has only risen by 3.5%. The case has been similar in other cities: Wroc³aw
(a rise by 1.6%), the Tri-City (a rise by 5.7%) and Cracow (a rise by 6.1%). A higher
increase in prices was observed in the 1st 6 months, e.g. for Warsaw it amounted to
ca. 8%. One could conclude that the expectations for the prices to increase after the
accession to the EU actually made the prices peak much earlier.

Wœród trzech najwiêkszych aglomeracji pozawarszawskich, najdro¿szy
jest Kraków, przed Trójmiastem i Wroc³awiem. Jedynie w stolicy Dolnego
Œl¹ska œrednia cena mkw. nie przekracza 3 tys. z³.

Among the three largest cities besides Warsaw, the most expensive one is Cracow,
followed by the Tri-City and Wroc³aw. It is only in the latter, the capital of Lower
Silesia, that the average price per sqm does not rise above PLN 3,000.

Œrednia stawka czynszu powierzchni biurowych w Centralnym Obszarze Biznesu
(COB) w II kwartale 2004 roku wynios³a 22,91 USD/mkw., poza COB
stawka ta oscylowa³a na poziomie 17,76 USD/mkw.

The average monthly office space rent rate in the Central Business District of
Warsaw (CBD) in the 2nd quarter of 2004 amounted to USD 22.91 per sqm, and
outside the CBD the rate was around the level of USD 17.76 per sqm.
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KIM JESTEŚMY…
redNet sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą opartą na
kapitale polskim. Jej działalność koncentruje się na szeroko rozumianym
rynku nieruchomości. Wiodącym produktem firmy jest ogólnopolski
serwis nieruchomości www.tabelaofert.pl, prezentujący ofertę mieszkań,
domów, apartamentów, a także nieruchomości komercyjnych – działek
inwestycyjnych, powierzchni magazynowych, biurowych oraz handlowo-usługowych.
Znaczącą część działalności firmy redNet stanowi organizacja targów
i konferencji. Firma organizuje targi „Twoje Mieszkanie” oraz pierwsze
w Europie Środkowej międzynarodowe targi nieruchomości „Central
European Property & Investment Fair” (CEPIF). redNet prowadzi
również działalność wydawniczą.

WHO WE ARE…
redNet Sp. z o.o. is a dynamically developing Polish company. Its core
business activities focus on the real estate market. The company’s
leading product is a well know website – www.tabelaofert.pl
– presenting a broad range of residential premises such as: flats,
apartments, houses as well as commercial real estate developments
i.e. investment opportunity spots, warehouses, offices and retail
outlets.
A significant part of redNet’s activity is organizing fairs
and exhibitions. The company organizes residential fairs in Warsaw
and the first in Central Europe, International Property Fair “Central
Europe Property & Investment Fair” (CEPIF). Additionally redNet
publishes numerous catalogues.

