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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. 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. 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.

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. It is the undisputed market
leader in the issue of mortgage bonds and one of the leading mortgage
banks in Europe.

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. ’s high standard of services and competitive product range are also highly valued in Poland. In its survey
of the 50 largest banks in Poland, the “Bank” financial monthly awarded Nykredit Bank Hipoteczny S.A. a distinction in the “Best mortgage bank” category.

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 on the Polish market to introduce the option of deferring capital repayments for up to five
years. For customers, this solution means lower liabilities over the entire grace period. Due to its unique weighted average mechanism for
calculating margins, Nykredit offers low banking margins, used even
by customers with the lowest equity contributions.

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. distinguishes itself by its high standard of service. Nykredit’s team of professional advisers offers the
bank’s customers solutions tailored to 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 eurobank.

Nykredit Bank Hipoteczny S.A. cooperates effectively with full-service banks, ﬁnancial agents and real estate agents, thereby consistently
increasing the range and access to its products in Poland. Currently
the bank’s partners include Citibank Handlowy, Bank BISE, Dominet
Bank and eurobank.

Wykorzystując w swojej działalności ponad 150-letnie 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.

Capitalising on its 150 years of experience on the Danish market, Nykredit
Bank Hipoteczny S.A. is not only contributing to the development of
modern financial instruments in Poland, but is also creating conditions
for safe investing.

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

Contact details
address: Królewska 16, 00-103 Warszawa
telephone: 538 60 00
info-line: 0 801 806 000
e-mail: nykredit@nykredit.pl
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rynek mieszkaniowy
residential market
Szanowni Pañstwo,
Ladies and Gentlemen,

report

W czwartym już opracowaniu z cyklu „Raport – rynek
mieszkaniowy” zebraliśmy dane prezentujące najważniejsze tendencje na rynku mieszkaniowym w największych polskich aglomeracjach w IV kwartale 2004 r.
Podsumowanie ostatnich miesięcy jest również idealną
okazją, aby podzielić się z Państwem kilkoma reﬂeksjami na temat całego ubiegłego roku.

The data we gathered for the fourth publication in the
“Residential Market Analysis Report” series, presents the
most important residential market trends in the largest
urban areas in Poland during the fourth quarter of 2004.
In summing up the recent months, we have an ideal opportunity to share with you our reﬂections on the whole
of the previous year.

W Warszawie wciąż możemy mówić o ożywieniu na rynku mieszkaniowym. Wysoki popyt na mieszkania wynika
przede wszystkim ze stabilnej sytuacji na rynku pracy
oraz nieznacznego wzrostu płac brutto. W IV kwartale
liczba oddanych mieszkań była najwyższa w całym roku.
Niestety w skali roku nie udało się inwestorom odwrócić
tendencji spadkowej utrzymującej się już od trzech lat.
Spadek liczby mieszkań jest związany z trudnościami
w zdobywaniu pozwoleń na budowę oraz brakiem planów zagospodarowania przestrzennego. Wydaje się,
że ten negatywny trend będzie trwał również w 2005 r.
Zgodnie z przewidywaniami wzrosła średnia cena metra kwadratowego. Jest to potwierdzenie całorocznej
tendencji powolnego wyrównywania się cen w Polsce
i innych krajach Unii Europejskiej.

It is true to say that in Warsaw the residential market has
livened up. The substantial demand for apartments ismainly due to the stable employment market and a modest
increase in earnings. More apartments were completed in
the last quarter of the year than in any of the previous
three. Unfortunately, in a year-to-year comparison, investors were not able to reverse the downward trend that has
prevailed for the past three years. The reduction in the
number of apartments being built is related to the difﬁculties in obtaining construction permits and the absence of
zoning plans. It would appear that this negative trend is
set to continue in 2005. The average price per square meter has risen in line with expectations. This conﬁrms the
year’s trend, where Polish prices are gradually converging with those of other European Union countries.

W przypadku innych miast najlepsze wieści przyszły
z Krakowa będącego jedyną aglomeracją, w której w ubiegłym roku liczba oddanych mieszkań wzrosła w stosunku
do 2003 r. Na drugim biegunie znalazła się Gdynia, gdzie
wynik okazał się najgorszy od 7 lat. Ciekawostką jest
również informacja o nieznacznym spadku cen mieszkań
w Trójmieście. Jak jednak podkreślają analitycy obniżka
jest wynikiem zmian na rynku apartamentów w Sopocie
i nie należy jej traktować jako początku dłuższego trendu
na trójmiejskim rynku mieszkaniowym.

As for other cities, the best news came from Kraków,
which was the only city where the number of completed
apartments rose in relation to 2003. Conversely, Gdynia had its worst result of the past seven years. It is
interesting to note a slight fall in apartment prices in
the “Tri-City” of Gdańsk, Gdynia and Sopot. Analysts
stress, however, that the fall is due to changes on the
luxury apartment market in Sopot and should not be
viewed as the beginning of a long-term trend on the
Tri-City’s residential market.

Wierzę, że zaprezentowane przez mnie wybrane tendencje zanotowane w ostatnim kwartale 2004 r. zachęcą Państwa do lektury naszego Raportu. Tradycyjnie już
obok szczegółowych analiz znajdą się w nim wykresy
ilustrujące najistotniejsze procesy na polskim rynku
mieszkaniowym na przestrzeni kilku ubiegłych lat. Mam
nadzieję, że nasze opracowanie będzie dla Państwa jak
najlepszym źródłem praktycznych i cennych informacji.

I hope that the selected trends of the last quarter
of 2004, which I have presented, will encourage you
to read our Report. As always, in addition to detailed
analyses, it includes charts illustrating the most important changes on Poland’s residential market over
recent years. I trust that our report will prove to be
the best source of practical and valuable information
available.

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

I sincerely hope you ﬁnd the report useful,
Lech Gajewski,
President of the Management Board of Nykredit Bank
Hipoteczny S.A.
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Metodologia sporz¹dzania Methodology
raportu:
of reporting:
Raport sporządzony jest w oparciu o serwis www.tabelaofert.pl.
Analiza zachowań 35 000 różnych użytkowników części mieszkaniowej serwisu, którzy w miesiącu generują średnio ponad 5,5 mln
odsłon oraz dokonują średnio 850 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 35,000 unique users of the residential
sector of our service, who generate an average of over 5,5 million
hits and place nearly 850 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, podawane przez deweloperów w USD albo EUR, zostały przeliczone
na PLN według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2004 roku.
1 USD = 2,9904 PLN
1 EUR = 4,0790 PLN

The apartment prices quoted by the developers in USD were calculated in PLN
according to the NBP average exchange rates of 31 December, 2004.
1 USD = 2,9904 PLN
1 EUR = 4,0790 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.

Sukces targów CEPIF
na tegorocznym MIPIM
w Cannes

CEPIF’s success at MIPIM
in Cannes

Warszawa staje siê nowym centrum rynku
nieruchomoœci w Europie.

Warsaw at the heart of the Europe’s
property market

Współpraca pomiędzy targami MIPIM oraz
CEPIF – Środkowoeuropejskimi Targami Nieruchomości i Inwestycji zaowocowała eksplozją
zainteresowania na targach w Cannes.

The partnership between MIPIM and
CEPIF – Central Europe Property
& Investment Fair – paid huge dividends in Cannes.

Stoisko CEPIF wraz z mini polem golfowym, było jednym z głównych atrakcji
narodowej ekspozycji polskiej, a zainteresowanie inwestorów targami CEPIF
przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wsparcie ze strony MIPIM, organizatora największych na świecie oraz
najbardziej prestiżowych targów nieruchomości jest dowodem wiary w potencjał naszego regionu.

The CEPIF stand, accompanied by a
golf-putting green, ensured great interest in our event on 10th – 13th May
and was one of the brightest attractions
at the Polish stand. MIPIM – which
again this year proved itself to be the
best and the biggest property fair in
the world – backed CEPIF because it
is one of the most important real estate
events in Europe.

Potencjał ten jest ogromny. Kraje Europy
Środkowej, wraz z Ukrainą, Rosją oraz
Turcją, reprezentują ponad 375 milionów
mieszkańców, co daje więcej niż ludność
Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii
i Hiszpanii razem wziętych. Zarówno krótko, jak i długoterminowe perspektywy krajów
regionu Europy Środkowej i Wschodniej, we
wszystkich niemal segmentach szeroko rozumianego rynku nieruchomości i inwestycji
czynią z targów CEPIF imprezę, której czas
właśnie nadchodzi.

This is because Central European
countries, together with Russia, the
Ukraine and Turkey, represent 375
million people, more than the populations of Great Britain, Germany,
France, Italy and Spain combined.
The short, medium and long-term potential of the wider Central & Eastern
European region in commercial, residential, municipal and infrastructural
markets makes CEPIF 2005 an event
whose time has come.

Podczas koktajli i prezentacji organizowanych
na stoiskach Warszawy, Pragi, Litwy i szczególnie Kijowa frekwencja biła wszelkie rekordy.
Wszyscy wystawcy polsiego stoiska są również uczestnikami targów CEPIF. Rozmowy
rozpoczęte na stoisku polskim, kontynuowane
będą w maju w Warszawie.

The presentations and cocktail parties
at the Warsaw, Prague, Lithuanian
and in particular Kiev stands proved
enormously popular. All exhibitors on
the Polish stand at MIPIM are CEPIF
clients. Talks started at MIPIM will
conclude in Warsaw in May.

W rezultacie zachodni inwestorzy przyjadą na
CEPIF w poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych i nowych kontaktów.

The result is that western investors will
come to CEPIF looking for investment
opportunities and new contacts.

CEPIF to znacznie więcej niż tylko targi nieruchomości. To powiązane ze sobą imprezy:

CEPIF is much more than a commercial property fair. It incorporates:

Targi TOP RESIDENCE (12 – 13 maja)
Targi prezentujące ofertę apartamentów i rezydencji wakacyjnych w Europie Środkowej
i Wschodniej. TOP RESIDENCE są częścią
targów CEPIF, odwiedzą je akredytowani
uczestnicy tych targów. TOP RESIDENCE
otwarte będą również dla osób prywatnych
– bilet wstępu kosztuje 30 zł.

TOP RESIDENCE (12 – 13 May)
A fair for exclusive residences and holiday homes in Central & Eastern Europe and in holiday spots around Europe.
TOP RESIDENCE is included in the
CEPIF accreditation price, and is open
to non–CEPIF attendees for 30 PLN
or 10 EUR.
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Konferencja rynku mieszkaniowego (11 maja)
Przez cały dzień odbywać się będą wykłady ekspertów oraz panele
dyskusyjne dotyczące wybranych segmentów rynku mieszkaniowego
w krajach regionu.

Central & Eastern Europe Residential Conference (11 May)
Experts from across Central & Eastern Europe will present the situation in residential markets across the region, followed by panel discussions.

Konferencja CEPIF (12 – 13 maja)
Branżowe wykłady, prezentacje i panele dyskusyjne, poruszające takie tematy jak: inwestowanie w nieruchomości na rynku rosyjskim, sytuacja w sektorze
nieruchomości biurowych, magazynowych, handlowych czy hotelowych w krajach regionu, budowa dróg i portów lotniczych, problematyka tytułu prawnego
do gruntu w Europie Środkowej i Wschodniej. Wykładowcami i panelistami
są najbardziej szanowani eksperci i profesjonaliści z branży – reprezentujący
największe ﬁrmy i instytucje, np. William Kistler, Prezes Urban Land Institute,
John Verpeleti (DTZ) czy Michael de Jong-Douglas (Prologis).

Central & Eastern Europe Commercial Property Conference
(12–13 May)
Panel discussions about topics such as: The market situation on
the ground in Russia, what to do about land title in Poland, the
office, retail, warehouse, hotel and sectors in the CEE region,
road and airport development and many other issues. Speakers
are market players from top countries with a huge diversity of
knowledge and experience – William Kistler, President of Urban
Land Institute, John Verpeleti (DTZ) czy Michael de Jong-Douglas (Prologis).

CEPIF & POLISH SHOPPING CENTER COUNCIL
Polish Retail Tour (10 maja)
Poland/Central Europe Retail Conference (11 maja)
We wtorek, 10 maja, we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych, zorganizowane zostanie objazdowe tour po najciekawszych centrach handlowych Warszawy i Łodzi, między innymi obejmujące takie
projekty jak Złote Tarasy, Arkadia czy Manufaktura w Łodzi. Z kolei
w środę, 11 maja, zorganizowane zostaną warsztaty obejmujące obecne problemy szybko rozwijającego się rynku powierzchni handlowych
krajów Europy Środkowej, takie jak umowy najmu, ochrona czy architektoniczne koncepcje zabudowy centrów miast.

CEPIF & POLISH SHOPPING CENTER COUNCIL
Polish Retail Tour (10 May)
Poland/Central Europe Retail Conference (11 May)
TUESDAY – CEPIF, in close cooperation with the Polish Shopping Center Council, will lead a tour of significant retail projects
in Warsaw and Lodz, including Złote Tarasy, Arkadia and Manufaktura in Lodz. WEDNESDAY – CEPIF and the PSCC will lead
a day of retail conference covering in detail crucial issues for
today’s fast developing CEE retail market, topics such as lease
agreements, retail architectural concepts in city centres, and
security.

Konkurs architektoniczny CEPIF
(12-13 maja)
We współpracy z ﬁrmą INVI Investment
Environments, jedną z najbardziej ce nionych firm architektonicznych, CEPIF
organizuje konkurs dla młodych architektów. Studenci architektury z Budapesztu, Pragi, Kijowa i innych stolic europejskich zaprezentują swoje projekty
na targach CEPIF. Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez międzynarodowe
jury, w skład którego wchodził będzie
prezes Urban Land Institute, oraz przez
uczestników targów CEPIF.

CEPIF Architectural Academic Awards
(12-13 May)
In cooperation with INVI Investment Environments, one of the region’s leading architectural
ﬁrms, CEPIF has come up with a unique competition to raise awareness of Central & Eastern Europe’s major cities and beneﬁt the region’s future
architects. Architectural academies from Prague,
Budapest, Kiev and other capitals will send the
winners of internal competitions to Warsaw to
present their projects at CEPIF. The two winners
will be chosen by a jury, including the president of
Urban Land Institute (ULI) Europe, and by popular vote.

Turniej Golfowy CEPIF 2005
(14 maja)

The Warsaw CEPIF Golf & Life Cup 2005
(14 May)

GOSPODARZEM targów jest Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy – Lech
Kaczyński, SPONSORAMI są: Bank BPH,
DTZ Zadelhoff Tie Leung, CB Richard Ellis, Prologis i CITCO.
Targi CEPIF organizowane są we współpracy z: Urban Land Institute, RICS, INVI,
Dr Nowak, Polską Radą Centrów Handlowych, PAIiIZ, Związkiem Miast Polskich
oraz INOK.
Organizatorem jest ﬁrma redNet – właściciel największego serwisu rynku nieruchomości www.tabelaofert.pl oraz największy
organizator targów nieruchomości w Polsce
(11 imprez targowych rocznie w Warszawie,
Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu).

We are proud that our HOST - The City of
Warsaw, SPONSORS – Bank BPH, DTZ
Zadelhoff Tie Leung, CB Richard Ellis, ProLogis and CITCO, PARTNERS – Urban Land
Institute, RICS, Rzeczpospolita, RE Europe,
INVI, Dr Roman Nowak, The Polish Shopping
Center Council, PAIiIZ, The Association of
Polish Cities and INOK are joining us in bringing business and closer cooperation to the region’s real estate industry.
CEPIF is a part of redNet. Under the name
tabelaofert.pl, the company runs Poland’s
largest property website www.tabelaofert.pl
and organizes 11 annual residential property fairs in Warsaw and in major cities around
Poland.

Więcej informacji o targach CEPIF:
www.cepif.pl

More information about CEPIF:
www.cepif.com
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TOP Residence

TOP Residence

Pierwsze w Polsce miêdzynarodowe targi
apartamentów i rezydencji

The ﬁrst international apartment and residence fair in Poland

Firma redNet Sp. z o.o., właściel serwisu www.tabelaofer.pl oraz organizator największych w Polsce Targów Mieszkaniowych tabelaofert.pl,
a także jedynych w Europie Środkowej międzynarodowych targów
nieruchomości i inwestycji CEPIF powołała do życia kolejną imprezę
poswięconą europejskiemu rynkowi nieruchomości.
Top Residence to jedyna w Polsce impreza prezentująca krajową
i zagraniczną ofertę apartamentów i rezydencji. Targi te odbędą
się w Pałacu Kultury i Nauki w dniach 12 – 13 maja 2005, równolegle z drugą edycją największej imprezy rynku nieruchomości
w regionie - Środkowoeuropejskimi Targami Nieruchomości i Inwestycji CEPIF 2005.

redNet Sp. z o.o., the owner of the www.tabelaofert.pl internet property
service, the organiser of the Property Fair tabelaofert.pl, the biggest
residential property fair in Poland, and also the organiser of CEPIF,
the only international property and investment fair in Central Europe is
launching its next venture focusing on the European property market.
Top Residence is the only event in Poland that presents a range
of domestic and international apartments and residences. The fair
will take place in the Palace of Culture and Science on 12 – 13 May
2005, at the same time as the second edition of the biggest real
estate event in the region – The Central European Property and
Investment Fair CEPIF 2005.

Z przeprowadzonych przez organizatora na odbywających się w Polsce
targach nieruchomości badań oraz obserwacji trendów na rynkach zagranicznych wynika, że stale rośnie zainteresowanie luksusowymi powierzchniami mieszkalnymi. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
do stale rosnącej grupy lokalnych klientów szerszym strumieniem dołączyli indywidualni i instytucjonalni inwestorzy z zagranicy, zainteresowani
zarówno zakupem pojedynczych lokali, części realizowanych w Polsce
inwestycji, a także poszukujących partnerów do inwestowania w nasz rynek. Organizator podzielił odbiorców targów na trzy grupy:
1. Osoby planujące zakup apartamentu bądź rezydencji w rejonie
dotychczasowego zamieszkania oraz osoby planujące zakup
celem osiedlenia się w nowym miejscu.
2. Osoby planujące zakup drugiego apartamentu bądź rezydencji
w celach wypoczynkowych.
3. Inwestorzy planujący zakup jednego, bądź wielu apartamentów
i rezydencji jako lokat kapitału.

From the research carried out by the organiser at property fairs that
have taken place in Poland, as well as from observing trends in foreign markets, we can see a growing interest in luxury living spaces.
After Poland joined the European Union, a steady stream of private
and institutional foreign investors have joined the constantly growing group of local clients who are interested both in buying individual properties and also in looking for investment partners in our
market. The organiser has divided the fair’s target group of visitors
into three:
1. People planning to buy an apartment or residence in the place
where they already live as well as people planning to buy in a
new location.
2. People planning on buying a second apartment or residence as
a holiday home.
3. Investors planning to buy one or more apartments or residences for investment purposes.

Targi Top Residence są pierwszą w Polsce imprezą prezentującą
w jednym miejscu i czasie ofertę dla wszystkich ww. grup klientów.
Na tych targach także po raz pierwszy zostanie zaprezentowana pełna oferta powierzchni rezydencjalnych:
•
z największych polskich aglomeracji
•
z popularnych regionów wypoczynkowych
•
z państw ościennych – nowych członków Unii Europejskiej
•
z państw rejonu morza śródziemnego

The Top Residence fair is the ﬁrst event in Poland that gathers in one
time and place property offers for all the groups mentioned above.
At the fair, for the ﬁrst time the following types of living space will
be presented in full:
•
From the largest Polish conurbations
•
From popular holiday regions
•
From neighbouring countries – new EU members
•
From Mediterranean countries

Targi Top Residence będąc z założenia oddzielną imprezą od targów
CEPIF (osobne bilety dla osób zainteresowanych tylko powierzchniami rezydencjalnymi) będą zlokalizowane w specjalnie wydzielonej
i najatrakcyjniej zlokalizowanej części powierzchni wystawienniczej
targów CEPIF. Dzięki temu, poza osobami, które przyjdą specjalnie
na targi Top Residence, targi te mają gwarancję, że odwiedzą je również wszyscy uczestnicy CEPIF (blisko 4000 akredytowanych uczestników reprezentujących ponad 20 krajów!).

The Top Residence fair, as a separate event to the main CEPIF fair
(separate tickets for people interested only in apartments and residences), will be located in a specially sectioned off and highly attractive part of the CEPIF exhibition area. Thanks to this, besides
the people who are coming specially for the Top Residence fair,
the fair has the guarantee that it will be visited by all people visiting
the main CEPIF fair (close to 4000 accredited participants representing over 20 countries!)

Sukces imprezy, gwarantuje nie tylko doświadczenie i znajomość potrzeb
rynku organizatora - ﬁrmy redNet Sp. z o.o., ale także synergia połączonych budżetów reklamowych obu imprez – łącznie blisko 500 tys. zł. Tak
poważne środki zostały przeznaczone na promocję obu imprez w największych ogólnopolskich dziennikach, periodykach opinii oraz branżowych o zasięgu ogólnopolskim, a także ogólnoeuropejskim (!). Obie imprezy są promowane na wszystkich największych targach nieruchomości
w Europie, a także przez bezpośredni mailing oraz – co jest nie mniej
istotne od wielkości przeznaczonych środków – budowaną przez lata renomą organizatora.

The event’s success is guaranteed not only by the organiser’s
– redNet Sp. z o.o. – experience and knowledge of the market’s
needs, but also by the synergy gained from combining the advertising budgets of both events – together close to 500,000 PLN. This
amount is intended for the promotion of both events in the largest
national daily papers, periodicals and the national and European
trade press(!). Both events are being promoted at all the biggest
real estate events in Europe, and also through a direct mail campaign as well as, of no lesser importance, the years that it has taken
to build the organiser’s reputation.

Targi Top Residence to kolejna, majaca spore szanse na sukces,
innowacyjna odpowiedź ﬁrmy redNet na aktualne potrzeby rynku
i jednocześnie pożyteczna inicjatywa wspierająca ten rynek.

The Top Residence fair is the next innovative answer with a great chance
of success from redNet that meets the actual needs of the market and at
the same time is a useful initiative that supports the market.
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Statistical data

Przełomowy dla polskiej gospodarki był IV kwartał 2001 r. Tempo wzrostu
wynosiło wówczas 0,3%. Od tego momentu nastąpiło przyspieszenie wzrostu PKB, którego szczyt miał miejsce w I kwartale 2004 r. – gospodarka
rozwijała się w tempie 6,9%. Ostatnie 9 miesięcy przyniosło spowolnienie poziomu wzrostu. Jednak 4,6% w IV kwartale pozwala mieć nadzieję
na dalszy wzrost gospodarczy, utrzymujący się na wysokim, przekraczającym 4% poziomie.

The fourth quarter 2001 was crucial for the Polish economy. Growth was
at 0.3% then. From that moment the increase in growth in GDP speeded
up, with the peak in the ﬁrst quarter in 2004 – economic growth stood at
6.9%. The last 9 months have seen a slowing down in growth. However,
4.6% in the third quarter means that the fall in the tempo of growth has
stopped and it allows us to have hope for further economic growth at a
sustained level above 4%.

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

2004

Q4

Q3

Q2

Q1

2003

Q4

Q3

Q2

Q1

2002

Q4

Q3

Q2

Q1

2001

Q4

Q3

Q2

Q1

2000

Q4

Q3

Q2

Q1

1999

Q4

Q3

Q2

Q1

1998

Q4

Q3

Q2

Q1

0,0

PKB kw/kw / GDP Q/Q

wykres 1. Produkt Krajowy Brutto w Polsce w latach 1998-2004
źródło: GUS

graph 1. Polish Gross Domestic Product in the years 1998-2004
source: Central Statistical Ofﬁce (GUS)

Trwający od początku roku wzrostowy trend inﬂacji został przełamany. Czwarty
kwartał 2004 roku przyniósł minimalny spadek tego wskaźnika, który nadal jest
najwyższy od ponad trzech lat. Według Narodowego Banku Polskiego znaczącego spadku inﬂacji możemy spodziewać się w I kwartale 2005 – w prognozach podawany jest poziom 3%.

The growth trend in inﬂation which has been broken. The fourth quarter of
2004 saw a minimal fall in this indicator, which is still at its highest for three
years. According to the National Bank of Poland, a signiﬁcant fall in inﬂation
can be expected in the second quarter 2005 – a level of 3% is given in the
forecast.
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wykres 2. Inﬂacja w Polsce w latach 1998-2004
źródło: GUS

graph 2. Inﬂation rate in Poland in the years 1998-2004
source: Central Statistical Ofﬁce (GUS)
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Bezrobocie w IV kwartale minimalnie spadło. Jest to efekt dobrej sytuacji
w październiku i listopadzie. Niestety – na koniec grudnia stopa bezrobocia
przekroczyła 19%. Jest to sytuacja tym bardziej niepokojąca, że nic nie
wskazuje na szybką poprawę (I kwartał 2005) na rynku pracy. W pierwszych miesiącach 2005 roku należy spodziewać się dalszego wzrostu
bezrobocia.

Unemployment fell a little in the fourth quarter, which was an effect of
the good situation in October and November. Unfortunately, at the end
of December, unemployment stood at 19%. It is particularly worrying
that nothing indicates a quick improvement (ﬁrst quarter 2005) in the labour market. In the ﬁrst months of 2005 we can expect further increases
in unemployment.
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wykres 3. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1998-2004
graph 3. The unemployment rate in Poland in the years 1998-2004
źródło: GUS / source: Central Statistical Ofﬁce (GUS)

wykres 4. Stopy procentowe w Polsce w latach 1998-2004
graph 4. Interest rates in Poland in the years 1998-2004
źródło: NBP / source: National Bank of Poland (NBP)

Od sierpnia 2004 r. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. W I kwarale 2005 należy spodziewać się złagodzenia restrykcyjnego
nastawienia Rady Polityki Pieniężnej.

Interest rates have been at the same level since August 2004. In the ﬁrst
quarter 2005, We should expect the restrictive policy of the Monetary Policy
Council to ease.
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wykres 5. Średnie kursy dolara w okresie styczeń-grudzień 2004
graph 5. Average USD exchange rates between January and December, 2004
źródło / source: NBP / National Bank of Poland (NBP)

wykres 6. Średnie kursy euro w okresie styczeń-grudzień 2004
graph 6. Average EUR exchange rates between January and December, 2004
źródło / source: NBP / National Bank of Poland (NBP)

IV kwartał przyniósł rekordowe wzmocnienie się polskiej waluty. Byliśmy
świadkami spadku wartości dolara poniżej 3 zł oraz euro „balansującego”
na granicy 4 zł. W najbliższym czasie nic nie zapowiada osłabienia złotówki. Niewielką zmianę może przynieść ewentualne obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Liczą na to szczególnie eksporterzy.
Na wzrost wartości złotówki zareagował również rynek nieruchomości –
powszechna jest w ostatnim czasie rezygnacja deweloperów z podawania
cen w walutach obcych.

The fourth quarter brought record high levels for the Polish currency.
We witnessed the dollar falling under 3 PLN and the euro “settling”
at around 4 PLN. There are no indications that the zloty will weaken
in the near future. A reduction in interest rates by the Monetary Policy
Council may cause the zloty to lose value a little. Exporters are particularly counting on it. The real estate market also reacted to the zloty’s
increased value – developers have stopped quoting prices in foreign
currencies.
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1 000

Osiedle Olszyny II

Osiedle Parkowe

Osiedle Zielony Staw

Rezydencja Przy Ratuszu

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 520 - 4 066 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

Zielone Bemowo

cena za mkw./price per sqm:
od 3 700 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Invest Sp. z o.o.

Osiedle Leśne II

Rembertów - 2 963

Targówek - 3 660

Wesoła - 2 806
Wawer - 3 197

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

inwestor/investor:
Dom Development S.A.

Derby 5

cena za mkw./price per sqm:
3 800 - 4 000 PLN
inwestor/investor:
BUDINVEST-PBM POŁUDNIE
Sp. z o.o.

Zielone Mieszkanko II

8

Brzeziny Willowe

cena za mkw./price per sqm:
3 600 - 4 000 PLN
inwestor/investor:
PSM "IDEALNE MIESZKANIE"

inwestor/investor:
Dom Development S.A.

mieszk./apartm.

Osiedle Górczewska

cena całości/total price:
469 000 - 515 000 PLN
inwestor/investor:
AGRO-MAN Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

Ogrody Bema II

Akacje 9

cena za mkw./price per sqm:
3 800 - 4 500 PLN
inwestor/investor:
Barc Warszawa S.A.

domy/houses

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 910 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

inwestor/investor:
Dom Development S.A.

mieszk./apartm.

Nad Jeziorem

Akacje 10

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

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 500 - 3 900 PLN
inwestor/investor:
Dor Group

inwestor/investor:
Dom Development S.A.

mieszk./apartm.

Lazurowa Dolina

4 pory roku

cena za mkw./price per sqm:
3 450 - 3 800 PLN
inwestor/investor:
Polimex-Mostostal Siedlce S.A.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 600 - 3 800 PLN
inwestor/investor:
Ronson Development Group

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

mieszk./apartm.

Górczewska 228

cena za mkw./price per sqm:
3 850 - 4 250 PLN
inwestor/investor:
Pekao Development
Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 745 PLN
inwestor/investor:
Bud-Prof Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

Ursynów - 4 006

1 500

Praga Południe - 3 721

Białołęka - 3 073
Saska Kępa - 5 306

Praga Północ - 4 931

Śródmiescie - 9 414

Żoliborz - 4 586

Bielany - 4 223

2 000

Wilanów - 4 992

2 500

 Bia³o³êka
Warszawa,
Białołęka

3 000

Mokotów - 5 224

3 500

Ochota - 4 605

4 000

Wola - 5 431

4 500

Bemowo - 3 900

5 000

mieszk./apartm.

 Bemowo
Warszawa,
Bemowo

średnia cena mkw. w PLN
average price per sqm. in PLN

5 500

Ursus - 3 350

Warszawa
Warsaw

Tarchomin - 3 206
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Derby 6

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 100 - 3 400 PLN
inwestor/investor:
PW "BMI" Sp. z o.o.

Przy Mehoffera

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

domy/houses

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
4 035 - 4 671 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

Mokotów Plaza II
cena za mkw./price per sqm:
7 855 - 12 300 PLN
inwestor/investor:
Echo Investment S.A.

apartam./lux. ap.

apartam./lux. ap.

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

Apartamenty Sielecka

Mondrian House
inwestor/investor:
Dom Development - Morskie
Oko Sp. z o.o.

Bukowińska

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
4 000 - 5 700 PLN
inwestor/investor:
Bukowińska Development Sp. z
o.o.

Morskie Oko
inwestor/investor:
Dom Development S.A.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
4 600 PLN
inwestor/investor:
Polnord-Dom Sp. z o.o.

Dom Morski

Na Dolnej
cena za mkw./price per sqm:
4 700 - 5 400 PLN
inwestor/investor:
BRE.locum Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
4 280 - 7 480 PLN
inwestor/investor:
Marvipol Development Sp.z o.o.

apartam./lux. ap.

 Mokotów
Warszawa,
Mokotów

Osiedle Farysa - Młociny

Kazimierzowska Residence

Park Mokotów

inwestor/investor:
Fort Mokotów Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
4 000 - 5 200 PLN
inwestor/investor:
Ronson Development Group

apartam./lux. ap.

Pod Dębami V

MOKOTOVIA

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 100 - 3 500 PLN
inwestor/investor:
Barc Warszawa S.A.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.
mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.
domy/houses
domy/houses

Pod Akacją

cena mkw./price per sqm:
6 300 PLN
inwestor/investor:
Viterra Development Polska Sp.
z o.o.

inwestor/investor:
HM INWEST Sp. z o.o.

Osiedle Mehoffera

cena całości/total price:
313 000 - 343 000 PLN
inwestor/investor:
AKO-BUD S.C. Andrzej
Kosiorek Ryszard Kosiorek

Modra

Młociny II

cena za mkw./price per sqm:
od 3 088 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

Osiedle ul. Lewandów

cena za mkw./price per sqm:
4 387 PLN
inwestor/investor:
INVED-BUD Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
3 900 - 4 530 PLN
inwestor/investor:
EURO CITY II Sp. z o.o.

Osiedle Lewandów

cena całości/total price:
340 000 - 430 000 PLN
inwestor/investor:
JKJ Development

Mieszkania Przy Wyścigach

Marymoncka

cena za mkw./price per sqm:
od 3 396 PLN
inwestor/investor:
AGRO-MAN Sp. z o.o.

Osiedle Odkryta II/E

Dom Przy Agorze
cena za mkw./price per sqm:
3 690 - 4 200 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

Osiedle Białe Łąki

cena za mkw./price per sqm:
3 659,4 PLN
inwestor/investor:
SOB Inwestprojekt

cena za mkw./price per sqm:
1 040 - 1 798 USD
inwestor/investor:
Catalina Investment
Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

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

Marina Mokotów
cena za mkw./price per sqm:
3 188 PLN
inwestor/investor:
Marvipol Development Sp.z o.o.

mieszk./apartm.

Warszawa, Bielany

mieszk./apartm.

Myśliborska/Laurowa

Twórcza

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

Dębowy Park II
cena za mkw./price per sqm:
2 720 - 2 985 PLN
inwestor/investor:
ZP-HiB "FABRYKA DOMÓW"

inwestor/investor:
Fort Mokotów Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena całości/total price:
365 940 - 398 000 PLN
inwestor/investor:
KONEKSIM Sp. z o.o.

domy/houses

cena za mkw./price per sqm:
3 300 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

Marina Mokotów

Pegaz
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apartam./lux. ap.

Przy Bernardyńskiej Wodzie

Paca

mieszk./apartm.

Rondo Wiatraczna

Osiedle Inflancka II
cena mkw. (średnia)/price per
sqm:
6 800 PLN
inwestor/investor:
Viterra Development Polska Sp.
z o.o.

apartam./lux. ap.

Szaserów

Garwolińska II etap

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 300 - 3 400 PLN
inwestor/investor:
Spółdzielnie
Budowlano-Mieszkaniowa
"BETA"

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

 Targówek
Warszawa,
Targówek

mieszk./apartm.

Sady Rembertowskie II

Osiedle Samarytanki

cena za mkw./price per sqm:
1 370 - 1 480 USD
inwestor/investor:
Sawa Development
Sp. z o.o.

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

Apartamenty Sawa Park

Osiedle Zielone Zacisze

cena za mkw./price per sqm:
5 457 PLN
inwestor/investor:
SANPRO Sp. z o.o.

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

Peszteńska 10

Osiedle Iskra

Targówek Plaza

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

cena za mkw./price per sqm:
od 2 850 PLN netto
inwestor/investor:
Budimex Nieruchomości
Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 550 - 3 950 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Invest Sp. z o.o.

Walecznych 39

Zacisze Bis
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Hodowlana 3/5
cena za mkw./price per sqm:
3 170 - 3 530 PLN
inwestor/investor:
APM Development Sp z o.o.

apartam./lux. ap.

Grochowska 304

cena za mkw./price per sqm:
2 784 - 3 246 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

cena za mkw./price per sqm:
3 100 PLN
inwestor/investor:
Jankowski Pulchny
Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 274 PLN
inwestor/investor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Osiedle Młodych" WKRÓTCE
NOWA INWESTYCJA
"MIŃSKA"

Vis a Vis

Villa Jantar

mieszk./apartm.

Słoneczny Skwer

 Saska
Kêpa,
Rembertów
Warszawa,
Rembertów
Warszawa,
Saska Kępa

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
1 000 - 1 100 EUR
inwestor/investor:
Ronson Development Group

Siedlecka / Przy bazylice
cena za mkw./price per sqm:
5 350 PLN
inwestor/investor:
Centralux Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

Ochota Residence

cena za mkw./price per sqm:
ok. 8 000 PLN
inwestor/investor:
POLNORD-DOM Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
3 800 - 4 600 PLN
inwestor/investor:Korporacja
Budowlana - Inwestycje Sp. z
o.o.

Szucha Residence

cena za mkw./price per sqm:
3 200 - 3 600 PLN
inwestor/investor:
PB Konstanty Strus

mieszk./apartm.

Ochota Park

Zielona Olszynka

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

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

cena za mkw./price per sqm:
ok. 8 000 PLN
inwestor/investor:
Dor Group

mieszk./apartm.

Woronicza - Park Budynek B

Przy Wiśle
cena za mkw./price per sqm:
3 350 - 3 950 PLN
inwestor/investor:
Grupa Inwestycyjna "Hetman"
Sp. z o.o.

 Praga
Pó³noc
Warszawa,
Praga
Północ

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
3 451 - 4 290 PLN
inwestor/investor:
ARCHE Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

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

Villa Marina

 Ochota
Warszawa,
Ochota

cena za mkw./price per sqm:
4 606 - 5 965 PLN
inwestor/investor:
Echo Investment S.A.

Śródziemnomorska
cena za mkw./price per sqm:
3 980 - 5 980 PLN
inwestor/investor:
Marvipol Development Sp.z o.o.

 Praga
Po³udnie
Warszawa,
Praga
Południe

M2

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 852 - 4 000 PLN
inwestor/investor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"PAX"

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 800 - 5 600
inwestor/investor:
Bouygues Immobilier Polska Sp.
z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
4 791 - 6 152 PLN
inwestor/investor:
CITYBUD Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
3 950 PLN
inwestor/investor:
HM INWEST Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
od 4 500 PLN netto
inwestor/investor:
Catalina Development
Sp. z o.o.

 Warszawa,
Œródmieœcie
¦ródmie¶cie
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Międzylesie

apartam./lux. ap.

cena całości/total price:
265 000 - 341 000 PLN
inwestor/investor:
PPU BUWMAT Sp z o.o.

apartam./lux. ap.

KEN BIS

Osiedle Topolowa
cena za mkw./price per sqm:
3 057 - 3 129 PLN
inwestor/investor:
WENA s.j. Łupkowski
& Rodziewicz

Osiedle Dom 2000 Ursynów
cena za mkw./price per sqm:
4 200 - 4 600 PLN
inwestor/investor:
PB Konstanty Strus

Przy Bażantarni

mieszk./apartm.

Na Wiślanym Stoku II
inwestor/investor:
Wilanów Investments Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

Bukowy Dworek
cena całości/total price:
370 990 - 499 958 PLN
inwestor/investor:
Jankowski Pulchny
Sp. z o.o.

Pod Sosnami
cena za mkw./price per sqm:
3 100 - 3 500 PLN
inwestor/investor:
SAP-PROJEKT Sp. z o.o.

BIELAWSKA II
cena za mkw./price per sqm:
3 900 PLN
inwestor/investor:
Dor Group

apartam./lux. ap.

Nowy Wilanów

Konstancin Residence

cena za mkw./price per sqm:
4 500 - 5 100 PLN
inwestor/investor:
Pekao Development
Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
3 000 PLN
inwestor/investor:
P.B. Henryk Jeżak
ENERGOBUDOWA

Wilanów Park

Osiedle Cegielnie Oborska
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cena za mkw./price per sqm:
2 622 - 3 050 PLN
inwestor/investor:
CRH Holding

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 906 PLN
inwestor/investor:
SM DOM 2000 BRZEZINY

cena za mkw./price per sqm:
4 220 - 4 620 PLN
inwestor/investor:
Trans-Consulting Sp. z o. o.

mieszk./apartm.

Ogrody Kabackie

Zielona - Urocza

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
4 500 - 5 500 PLN
inwestor/investor:
Bouygues Immobilier Polska Sp.
z o.o.

 Wilanów
Warszawa,
Wilanów

Natolin 2000 etap II

 KonstancinJózefów
Jeziorna,
Konstancin-Jeziorna

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
4 066 - 4 173 PLN
inwestor/investor:
SBM NATOLIN

Osiedle Źródlane Etap V
mieszk./apartm.

Józefów,
Jab³onna, Brwinów
Jabłonna
Brwinów

Osiedle Pod Sosnami
domy/houses

cena za mkw./price per sqm:
3 700 - 4 600 PLN
inwestor/investor:
PB "Wersal Podlaski" Rogowski
i Piekut s.j.

cena za mkw./price per sqm:
2 780 PLN
inwestor/investor:
PPB Eko-Bud Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

 Weso³a
Warszawa,
Wesoła

mieszk./apartm.

Kasztanowa Aleja II etap

Rezydencja Park Kaskada
cena za mkw./price per sqm:
2 510 - 2 840 PLN
inwestor/investor:
PHU KONSTANS

domy/houses

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
4 360 - 6 500 PLN
inwestor/investor:
S.E.T.A DEVELOPMENT Sp. z
o.o.

Radość
inwestor/investor:
Dom Development S.A.

apartam./lux. ap.

Niedzielskiego

cena za mkw./price per sqm:
3 100 - 3 400 PLN
inwestor/investor:
RADOŚĆ Sp. z o.o.

Jarzębiny

Apartamenty Stary Żoliborz
cena za mkw./price per sqm:
4 020 PLN
inwestor/investor:
I Żoliborska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Osiedle Rybaki II

cena za mkw./price per sqm:
3 850 - 4 400 PLN
inwestor/investor:
Pekao Development
Sp. z o.o.

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

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

Edbud Plaza

Łucka City

mieszk./apartm.

cena całości/total price:
368 000 - 427 000 PLN
inwestor/investor:
Mostostal Technika Sp. z o. o.

domy/houses

cena za mkw./price per sqm:
4 000 - 4 280 PLN
inwestor/investor:
PDB EDBUD Sp. z o. o.

cena za mkw./price per sqm:
5 789 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

apartam./lux. ap.

 ¯oliborz
Warszawa,
Żoliborz

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

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

DOMINO III

Wille Laguna

 Wawer
Warszawa,
Wawer

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

 Wola
Wola
Warszawa,

mieszk./apartm.

domy/houses

inwestor/investor:
Dom Development S.A.

mieszk./apartm.

Ursynów,
Ursus
Warszawa, Ursus

Warszawa, Ursynów

cena za mkw./price per sqm:
3 460 - 4 280 PLN
inwestor/investor:
Przedsiębiorstwo
Inwestycyjno-Budowlane Ebejot
Sp. z o.o.
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mieszk./apartm.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
2 428 PLN
inwestor/investor:
ZPU WOLA Sp. z o.o.

Nasza Willa II
cena za mkw./price per sqm:
od 2 586 PLN
inwestor/investor:
KLINKIER-BUD PPUH

Osiedle Holenderskie

Osiedle Holenderskie

cena za mkw./price per sqm:
2 700 - 2 850 PLN
inwestor/investor:
ANŁUK Sp. z o.o.

Przy Ogrodowej III

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 600 - 3 000 PLN
inwestor/investor:
DOZBUD Zbigniew Zalewski

Willa Nowa Julianowska II

Wioska szwajcarska

Słoneczne Osiedle

cena za mkw./price per sqm:
1 017 - 1 158 USD
inwestor/investor:
Kanada Polska Kabaty
Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
2 500 - 3 000 PLN
inwestor/investor:
DOZBUD Zbigniew Zalewski

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 350 - 2 700 PLN
inwestor/investor:
NOVUM Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

Osiedle Morskie Oko

Osiedle Legionów II Etap

inwestor/investor:
Kanada Polska Kabaty
Sp. z o.o.

domy/houses

mieszk./apartm.

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

Willa Nowa Julianowska II

Słoneczne Osiedle

12
/mapa_listing_30_prezentacji.php 2005-04-15 12:15 system publikacji baz danych MLH (c)NTXT

apartam./lux. ap.

Os. Mieszkaniowe w Ząbkach

cena za mkw./price per sqm:
867 - 918 USD
inwestor/investor:
INDRA OGRODOWA
Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

domy/houses

Osiedle Dąbrowa

Andersena

cena za mkw./price per sqm:
2 996 - 3 103 PLN
inwestor/investor:
Gazomontaż S.A.

Poniatowskiego

cena całości/total price:
268 000 - 328 000 PLN
inwestor/investor:
Nieruchomości.Mazowsze.PL
Sp. z o.o.

inwestor/investor:
Selbud

Leśna Polana

cena za mkw./price per sqm:
3 100 - 3 200 PLN
inwestor/investor:
KLINKIER-BUD PPUH

apartam./lux. ap.

Osiedle Mickiewicza

Osiedle Sochaczew

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 210 PLN
inwestor/investor:
Ryńscy Development s.c.

cena za mkw./price per sqm:
2 124 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

cena za mkw./price per sqm:
od 2 560 PLN
inwestor/investor:
Palace Engel I Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

Słoneczna Magdalenka

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

Osiedle Victoria

mieszk./apartm.

domy/houses

cena za mkw./price per sqm:
4 024 - 4 230 PLN
inwestor/investor:
INVED-BUD Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

Zielona Skarpa


Z±bki

domy/houses

domy/houses

cena całości/total price:
349 185 - 390 822 PLN
inwestor/investor:
DOMPOL

cena za mkw./price per sqm:
2 564 - 2 664 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A.

mieszk./apartm.

Z¹bki  Sochaczew
Sochaczew Radzymin
Radzymin

Domy przy Osiedlowej

cena za mkw./price per sqm:
2 790 PLN
inwestor/investor:
HORYZONT 3000 Sp. z o.o.

Park Anielin

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.
domy/houses

domy/houses

Os. przy ul. Listopadowej

cena za mkw./price per sqm:
2 990 - 3 200 PLN
inwestor/investor:
Dor Group

domy/houses

domy/houses

cena całości/total price:
480 000 PLN
inwestor/investor:
DOM JM Woźnica spółka jawna

mieszk./apartm.

 Magdalenka,
£omianki
Magdalenka
Łomianki
Marki
 Olszewnica
Stara,
Marki
Olszewnica
Stara

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

Brzozowy Zagajnik

cena całości/total price:
321 000 PLN
inwestor/investor:
SMLW w Legionowie

Osiedle Nowy Bukowiec

 Otwock
Otwock

BEMA

Słoneczna Osada

mieszk./apartm.

 Legionowo
Legionowo

cena całości/total price:
od 390 000 PLN
inwestor/investor:
Sedno Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
4 300 PLN
inwestor/investor:
Sedno Sp. z o.o.

Pruszków
Pruszków

Osiedle Konstancja

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

mieszk./apartm.

 Piaseczno
Piaseczno

domy/houses

cena całości/total price:
238 000 - 506 000 USD
inwestor/investor:
GTC Konstancja Sp. z o.o.
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Sytuacja gospodarcza
Warszawy

Economic situation
of Warsaw

W IV kwartale 2004 roku wskaźniki ekonomiczne dla miasta stołecznego Warszawy uległy lekkiej poprawie. Stopa bezrobocia utrzymuje się
na poziomie z III kwartału i wynosi 6,5% (jest wyższa w stosunku do adekwatnego okresu w 2003 roku o 0,4%). Jednocześnie rosło średnie wynagrodzenie brutto, na koniec roku wyniosło 3 539 zł. Jest więc najwyższe
w badanym okresie.

In the 4th quarter 2004, the economic indicators for Warsaw showed a
slight improvement. The level of unemployment stayed at the same level
as for the 3rd quarter standing at 6.5% (higher than for the same period
in 2003 by 0.4%). At the same time, the level of gross incomes grew and
at the end of the year, they stood at 3,539 PLN – the highest level in the
research period.

Ustabilizowana sytuacja na rynku pracy i powoli, ale systematycznie
rosnące zarobki powodują wzrost optymizmu warszawiaków i przekładają się na wysoki popyt obserwowany na rynku nieruchomości
mieszkaniowych.

The stable situation in the labour market and the slow but systematic increase in salaries has caused an increase in optimism
among Varsovians and explains the increase in demand
in the housing market.
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wykres 7. Stopa bezrobocia w Warszawie w latach 1998-2004
graph 7. 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 8. Przeciętne wynagrodzenie brutto w Warszawie w latach 1998-2004
graph 8. 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)

W IV kwartale 2004 roku liczba oddanych mieszkań była najwyższa w całym roku. Pomimo to została zachowana tendencja spadkowa, utrzymująca
się od 3 lat. Od rekordowego 2001 roku, liczba oddanych rocznie mieszkań
spada.

In the 4th quarter 2004, the number of ﬂats completed was the highest for
the whole year. Despite this, a downward trend can be observed which has
been running for the last three years. Since the record year of 2001, the
number of ﬂats built each year has been falling.

Pamiętając o problemach z uzyskaniem pozwoleń na budowę, sygnalizowanych przez inwestorów już w 2003 roku, nie należy spodziewać się
przełomu w bieżącym roku. Uzasadnione wydają się obawy o utrzymanie
trendu spadkowego.

Bearing in mind the problems associated with gaining building permission,
signalled by investors since 2003, we should not expect any kind of breakthrough in the coming year. Concerns about a continued downward trend
seem justiﬁed.
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wykres 9. Mieszkania oddane do użytku w poszczególnych kwartałach w latach 1998-2004
źródło: Przegląd Statystyczny Warszawy (wydania kwartalne z lat 1998-2004)

graph 9. Apartments completed in the years 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

17 891

II kwartał
2nd quarter

1 899

2 548

3 542

4 173

3 222

3 421

2 593

21 398

III kwartał
3rd quarter

1 355

1 732

2 607

3 321

2 293

3 378

2 404

17 090

IV kwartał
4th quarter

1 897

3 804

4 722

5 416

5 079

3 100

2 940

26 958

suma
total

7 050

9 896

14 408

16 278

13 070

12 335

10 300

83 337

źródło : Przegląd Statystyczny Warszawy (wydania kwartalne z lat 1998-2004)

source: Warsaw Statistical Review (quarterly editions from the years 1998-2004)
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Rynek mieszkaniowy
w Warszawie
w IV kwartale 2004

Residential Market
in Warsaw
th
in 4 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

III kwartał 2004
3rd quarter

7 700

2,0

160

4 193

IV kwartał 2004
4th quarter

8 500

2,6

150

4 341

źródło / source: www.tabelaofert.pl

IV kwartał potwierdził tendencję utrzymującą się cały rok. Średnia cena metra kwadratowego wzrosła o 3,5% w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. W dalszym ciągu trwa powolne wyrównywanie się cen w Polsce i Unii
Europejskiej. Nie ma jednak mowy o nagłych podwyżkach. W ciągu roku
średnia cena metra kwadratowego w Warszawie wzrosła o ok. 11,5%.
Ostatnie trzy miesiące wreszcie przyniosły poszerzenie oferty sprzedaży.
Niestety, ewentualna radość z tego powodu jest przedwczesna. Statystyki „ratuje” Wilanów – podaż w tej dzielnicy wzrosła o około 1 000 lokali
i właśnie dzięki temu zanotowaliśmy wzrost ilości mieszkań oraz wartości
całego rynku. Ilość realizowanych inwestycji niestety nadal spada. Trudno nie dostrzec związku sytuacji na rynku z planem zagospodarowania
przestrzennego – a raczej z poważnymi w nim brakami. Wilanów to dzielnica najlepiej „pokryta” miejscowym planem. W najbliższym czasie trudno
spodziewać się przełomu. O ile statystykę ilości mieszkań może poprawić
kilka dużych inwestycji, o tyle raczej nie ma co liczyć na wysyp nowych
projektów.

The 4th quarter conﬁrmed the trend seen over the whole year. The average price per m2 grew by 3.5% in relation to the previous three months.
The has been a levelling out of prices in Poland and the European Union.
However, there is no sign that there will be any huge price hikes. Over the
year, the price per metre grew by about 11.5%.
The last three months brought with them an increase in the number of ﬂats
on offer. Unfortunately, any joy resulting from this is premature. Wilanów
“saves” the statistics – supply in this district grew by about 1000 properties
and thanks to this we noted a growth in the overall number of ﬂats for sale
and in the value of the whole market. The number of developments being
completed is still falling. It is difﬁcult not to notice the link between the market situation and the urban development plan – or rather the lack of one.
Wilanów is the district which is best “covered” by a development plan. It is
difﬁcult to expect any change in the near future. Just a few large developments can change the statistics for available ﬂats but we should not count
on a crop of new projects.

Statystyczne mieszkanie w Warszawie, to lokal o powierzchni 70,54 mkw.,
średniej cenie mkw. 4 341 zł, które kosztuje 325 861 zł.

The The statistical average for a property in Warsaw is a ﬂat 70.54 m2, with
an average price per m2 of 4,341 PLN, costing 325,861 PLN.

tabela 3. Średnie wartości dla dzielnic

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

61,81

3 900

246 294

Białołęka

65,33

3 073

195 440

Bielany

61,15

4 223

274 452

Mokotów

79,28

5 224

442 037

Ochota

74,36

4 605

351 709

Praga Południe

61,14

3 721

232 150

Praga Północ

109,53

4 931

560 200

Rembertów

52,53

2 963

159 868

Saska Kępa

93,48

5 306

559 780

Śródmieście

79,30

9 414

751 287

Tarchomin

58,53

3 206

186 547

Targówek

64,77

3 660

236 771

Ursus

53,25

3 350

178 378

Ursynów

68,88

4 006

286 767

Wawer

101,88

3 197

326 138

Wesoła

54,84

2 806

161 630

Wilanów

80,20

4 992

419 986

Wola

68,39

5 431

384 031

Żoliborz

78,05

4 586

393 480

Warszawa / Warsaw – średnia / average

70,54

4 341

325 861

źródło / source: www.tabelaofert.pl
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Jak wynika z porównania średniej ceny mkw., ceny całkowitej i metrażu dla
III i IV kwartału, największy spadek nastąpił w Wawrze (zmniejszenie średniej powierzchni ze 123,96 do 101,88 mkw. i średniej ceny mkw. z 3 635
do 3 197 zł). Niewielki ilościowo, ale znaczący w ujęciu procentowym wzrost
podaży mieszkań spowodował, że doszło do wyraźnych zmian w wartościach średnich. Odwrotną sytuację obserwujemy w Śródmieściu – średnia
powierzchnia mieszkania wzrosła z 73,07 w III kwartale do 79,30 w IV kwartale. Tu jednak wynikało to ze sprzedania mieszkań mniejszych i pozostania
w sprzedaży „resztówek”. Wzrostowi średniej powierzchni towarzyszyła silna
zmiana średniej ceny metra (wzrost aż o 30,5%).

A comparison of the price per m2, the total price and size for the 3rd and
4th quarters shows that the biggest falls took place in Wawer (a reduction
in average size from 123.96 to 101.88 m2 and in the average price per
m2 from 3,635 to 3,197 PLN). Not much in nominal terms, but signiﬁcant
because the percentage in the supply of ﬂats caused a marked change in
the average value. We can see the reverse situation in Śródmieście – the
average size rose from 73.07 in the 3rd quarter to 79.30 in the 4th quarter.
In this case, it results from the sale of smaller ﬂats leaving only the larger
ones still for sale. The increase in average size was accompanied by strong
growth in the average price per m2 (30.5%).

Najtańszą dzielnicą ponownie została Wesoła (cena mkw. – 2 806 zł). Drugą
i ostatnią dzielnicą, w której średnia cena mkw. utrzymuje się poniżej 3 000 zł
jest Rembertów (cena mkw. – 2 963 zł). Na trzecie miejsce spadła Białołęka
– lider z III kwartału. Odnotowana tam średnia cena mkw. wynosi 3 073 zł.
Na drugim biegunie znajdują się Śródmieście (cena mkw. – 9 414 zł),
które po IV kwartale umocniło się na pozycji absolutnie najdroższej dzielnicy
stolicy, Wola (cena mkw. – 5 431 zł), w której ceny nadal rosną oraz Saska
Kępa (cena mkw. – 5 306 zł), w której cena wzrosła o niemal 9%.

The cheapest district was Wesoła (price per m2 – 2,806 PLN).
The second and last district where the price stayed under 3000 PLN
was Rembertów (2,963 PLN). In third place was Białołęka – the leader
in the 3rd quarter. The average price there was 3,073 PLN. In first
place was Śródmieście (price per m2 – 9,414 PLN), then followed
by Wola (price per m2 – 5,431 PLN), and then Saska Kępa (price per
m2 – 5,306 PLN) where the price grew by 9%.

65,05

52,53

Ursus
2 994

53,53

54,84

Wesoła
3 150

58,21

58,53

60,94

61,14

Tarchomin

Bielany

Praga Południe

61,15

61,15

63,33

61,81

Bemowo

64,37

64,77

Targówek

Białołęka

64,70

65,33

68,39

Wola

Ursynów

67,24

68,88

64,90

70,54

67,99

WARSZAWA

- średnia/average

74,36

72,19

Ochota

79,88

78,05

Żoliborz

79,28

73,72

Mokotów

79,30

73,07

Śródmieście

80,20

78,18

Wilanów

93,48

91,38

Saska Kępa

Wawer

Praga Północ

101,88

109,53

123,96

The districts closest to the Warsaw average are Ursynów
and Ocho ta. The largest flats are available in Wawer and Praga Północ (respectively 101.88 and 109.53 m2). The smallest
flats are found in Rembertów and Ursus (respectively 52.53
and 53.25 m2).

105,47

Dzielnicami najbardziej zbliżonymi do średniej warszawskiej są Ursynów
i Ochota. Mieszkania o największej średniej powierzchni są dostępne w Wawrze i na Pradze Północ (odpowiednio 101,88 i 109,53 mkw.). Lokale o najmniejszej średniej powierzchni znajdziemy na Rembertowie i w Ursusie (odpowiednio 52,53 i 53,25 mkw.).

III kwartał 2004 / 3rd quarter 2004 IV kwartał 2004 / 4th quarter 2004

graph 10. Change in average apartment area in Warsaw districts

wykres 11. Zmiana średnich cen mkw. mieszkania w poszczególnych dzielnicach Warszawy
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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graph 11. Evolution of average apartment prices per sqm in Warsaw districts
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Ursynów

4 223
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Bielany
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4 931

4 947
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Wola
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7 217
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wykres 10. Zmiana średniej powierzchni mieszkania w poszczególnych dzielnicach Warszawy
źródło / source: www.tabelaofert.pl

III kwartał 2004 / 3rd quarter 2004

wykres 12. Zmiana średnich cen całkowitych mieszkania w poszczególnych dzielnicach Warszawy
źródło / source: www.tabelaofert.pl

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

W IV kwartale 2004 roku średnia cena mkw. w Warszawie wzrosła
o ok. 3,5% i wynosi obecnie 4 193 zł. Jednocześnie – w całym roku – jest
to wzrost o 11,5%.
Większość dzielnic Warszawy charakteryzowała ta sama tendencja. Największe wzrosty ceny mkw. odnotowano w Śródmieściu (30,45%), Ursusie (8,77%)
i na Saskiej Kępie (8,67%). Utrzymujący się wzrost średniej ceny mkw. na Saskiej Kępie i w Śródmieściu jest wynikiem zdominowania dostępnej oferty przez
drogie apartamenty i wąskiej podaży. Pojawienie się nowych inwestycji może
doprowadzić do urealnienia cen w tych dzielnicach – zwłaszcza w drogim ponad
miarę Śródmieściu. W Ursusie mieliśmy do czynienia z wyprzedażą najtańszych
lokali, co natychmiast przełożyło się na wzrost średniej ceny metra kwadratowego. Rekordowe spadki cen odnotowano w trzech dzielnicach należących do
tańszych lokalizacji: w Wawrze (-12,05%), Wesołej (-6,28%) i na Rembertowie
(-5,94%). Powodem był wzrost podaży – niewielki ilościowo, ale sięgający kilku tysięcy procent. W całym roku największe wzrosty miały miejsce w Śródmieściu (74,98%) i na Woli (34,87), natomiast spadki na Ochocie (-19,44%)
i w Wilanowie (-19,44%). Ruchy cenowe w trzech pierwszych dzielnicach
to efekt kurczącej się podaży, natomiast Wilanów zawdzięcza spadek cen poszerzeniu się oferty sprzedaży.
tabela 4. Zmiany cen mkw. mieszkania w poszczególnych dzielnicach Warszawy

204 208

IV kwartał 2004 / 4th quarter 2004

graph 12. Evolution of average total apartment prices in Warsaw districts

Evolution of prices per sqm and of total
apartment prices in Warsaw districts
(Q3 2004 – Q4 2004)

In the 4th quarter 2004, the average price per m2 in Warsaw grew by about
3.5% and currently stands at 4,193 PLN. This translates into an annual growth
of 11.5%.
Most districts in Warsaw show the same trend. The highest growth in the
price per meter was in Śródmieście (30.45%), Ursus (8.77%) and in Saska
Kępa (8.67%). The high growth in the price per metre in Saska Kępa and
Śródmieśce is the result of the market there being dominated by expensive
apartments. The appearance of new investments there may lead to average
prices becoming more realistic – especially in the unbelievably expensive
Śródmieśce. In Ursus, the high average price per metre is caused by the
selling off of cheaper ﬂats leaving only more expensive ﬂats for sale. Record
falls in prices were recorded in three of the cheapest districts: in Wawer (12.05%), Wesoła (-6.28%) and Rembertów (-5.94%). The reason was a
growth in supply – not much in nominal terms, but reaching several thousand percent. Over the year, the highest growth took place in Śródmieście
(74.98%) and in Wola (34.87), whereas there were falls in Ochota (-19.44%)
and in Wilanów (-19.44%). Price changes in the ﬁrst three districts were the
effect of shrinking supply, whereas Wilanów owes the fall in the average price
to the expansion in the number of ﬂats for sale.
table 4. Evolution of apartment prices per sqm in Warsaw districts

Dzielnica
District

IV kwartał 2004
4th quarter

III kwartał 2004
3rd quarter

II kwartał 2004
2nd quarter

I kwartał 2004
1st quarter

zmiana ceny mkw. (IV kw./III kw.)
change in price per sqm

zmiana ceny mkw. (IV kw./I kw.)
change in price per sqm

Bemowo

3 900

3 940

4 074

3 762

-1,00%



+3,68%



Białołęka

3 073

2 940

2 920

2 808

+4,52%



+9,45%



Bielany

4 223

4 223

2 886

2 886

0,00%



+46,34%



Mokotów

5 224

4 943

4 908

4 451

+5,68%



+17,36%



Ochota

4 605

4 669

5 186

5 716

-1,38%



-19,44%



Praga Południe

3 721

3 583

3 481

3 340

+3,88%



+11,42%



Praga Północ

4 931

4 947

5 069

4 157

-0,32%



+18,61%



Rembertów

2 963

3 150

3 028

3 028

-5,94%



-2,15%



Saska Kępa

5 306

4 883

5 640

5 542

+8,67%



-4,26%



Śródmieście

9 414

7 217

6 347

5 380

+30,45%



+74,98%



Tarchomin

3 206

3 135

3 107

3 017

+2,26%



+6,26%



Targówek

3 660

3 621

3 207

3 242

+1,07%



+12,89%



Ursus

3 350

3 080

3 133

3 177

+8,77%



+5,45%



Ursynów

4 006

3 997

4 031

3 972

+0,24%



+0,86%



Wawer

3 197

3 635

3 596

3 087

-12,05%



+3,56%



Wesoła

2 806

2 994

2 667

2 573

-6,28%



+9,05%



Wilanów

4 992

5 061

7 837

5 969

-1,35%



-16,36%



Wola

5 431

5 200

4 317

4 027

+4,45%



+34,87%



Żoliborz

4 586

4 460

5 428

5 056

+2,82%



-9,30%



Warszawa – średnia
Warsaw – average

4 341

4 193

4 031

3 892

+3,52%



+11,53%



źródło / source: www.tabelaofert.pl
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159 868

Rembertów

166 158

161 630

Wesoła

175 995

178 378

Ursus

181 520

186 547

Tarchomin

195 440

Białołęka

Praga Południe

185 989

232 150

225 326

236 771

233 427

Targówek

246 294

252 447

Bemowo

274 452

274 452

Bielany

286 767

268 323

Ursynów

325 936

299 371

WARSZAWA

- średnia/average

450 595

326 138

Wawer

351 709

346 527

Ochota

384 031

366 075

Wola

405 029

393 480

Żoliborz

419 986

403 011

Wilanów

442 347

386 125

Mokotów

Saska Kępa

559 780

469 331

560 200

Praga Północ

540 642

751 287

Śródmieście

610 661

raport: rynek mieszkaniowy report: residential market

spadek ceny mkw. / price per sqm falling
wzrost ceny mkw. / price per sqm rising.

20,00

wykres 13. 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 13. 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

(III kwartał 2004 – IV kwartał 2004)

(Q3 2004 – Q4 2004)

In the 4th quarter, the change in the number of just about balanced
out. The high percentage growth in Wawer, Wesoła and Rembertów
is the result of the offer of ﬂats increasing from several to several
dozen. In quantitative terms, the highest number of ﬂats found buyers in Białołęka and Ursus, while there was an increase in supply
in Wilanów, Mokotów, Praga Południe and Tarchomin. The growth
in the number of ﬂats for sale in Warsaw (14.6%) is down to these
four districts – especially Wilanów, which is currently one of the biggest building sites in the city.

Analiza ilości mieszkań dostępnych w sprzedaży została sporządzona w oparciu o oferty prezentowane w serwisie nieruchomości
www.tabelaofert.pl

The analysis of the number of flats for sale was made on the
basis of offers posted on the internet property service www.tabelaofert.pl

+3200,00

+2733,33

wykres 14. Zmiana liczby mieszkań oferowanych w sprzedaży
w najpopularniejszych dzielnicach Warszawy
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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graph 14. Evolution of the number of ﬂats offered for sale
in the most popular districts of Warsaw

17

+39,02 +14,60
-20,00

Wola

-8,10

Wilanów

-68,22

+78,38

Wesoła

-14,20

Targówek

Tarchomin

Śródmieście

Rembertów

Praga Północ

Saska Kępa

-44,44 -26,67

-13,33
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W IV kwartale zmiany ilości ofert w dzielnicach układały się mniej
więcej po równo. Wysokie wzrosty procentowe w Wawrze, Wesołej
i na Rembertowie to efekt poszerzenia podaży z kilku do kilkudziesięciu lokali. W ujęciu ilościowym najwięcej mieszkań znalazło kupców na Białołęce i w Ursusie, zaś poszerzyła się oferta w Wilanowie,
na Mokotowie, Pradze Południe i Tarchominie. Wzrost ilości lokali
oferowanych w Warszawie (14,6%) to zasługa tych czterech dzielnic – zwłaszcza Wilanowa, który jest obecnie jednym z największych placów budowy w stolicy.

raport: rynek mieszkaniowy report: residential market

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 (ponad 1/4 oferowanych lokali). Właśnie tych lokali poszukiwano w IV kwartale najczęściej. Mieszkania tańsze, od 3 000
do 3 500 zł/mkw. cieszyły się dużym zainteresowaniem, jednak ich
udział w ofercie sprzedaży wynosił jedynie 10%.

The largest group is made up of ﬂats costing from 3,500 to 4,000
PLN (over 1/4 of ﬂats). It was exactly these ﬂats that were most
often searched for in the 4th quarter. Cheaper ﬂats, from 3,000 to
3,500 PLN/m2 enjoyed the most interest. However, their share of
supply was only 10%.

Ciekawie wygląda sytuacja apartamentów o cenie metra powyżej
6 000 zł/mkw. – zainteresowanie wyraźnie przekracza podaż, jednak
na transakcje przekłada się ono w mniej niż połowie przypadków.
W IV kwartale ceny w granicach od 4 000 do 4 500 zł/mkw. zostały
ostatecznie zaakceptowane przez klientów i w tej grupie mieszkań
mamy do czynienia z równowagą.

The situation with apartments costing over 6,000 PLN/m2 is interesting – the interest in these properties is much higher than
supply, although the interest is translated into transactions less
than half the time. In the 4th quarter, prices in the region of 4,000
to 4,500 PLN/m2 were ﬁnally accepted by clients which means
that there is parity in this group of ﬂats.

Najtrudniej nadal znaleźć nabywców na mieszkania droższe, kosztujące od 4 500 do 6 000 zł/mkw., których udział w ofercie sprzedażywynosi już niemal 30% i przewyższa zgłaszany popyt.

It is still difﬁcult to ﬁnd buyers for more expensive ﬂats costing
from 4,500 to 6,000 PLN/m2, where the share of supply is almost
30% and exceeds declared demand.

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

0,27%

0,36%

0,20%

od / from 2 500 do / to 3 000

5,34%

6,91%

5,09%

od / from 3 000 do / to 3 500

21,42%

22,80%

10,55%

od / from 3 500 do / to 4 000

26,24%

29,17%

28,68%

od / from 4 000 do / to 4 500

22,80%

19,75%

20,39%

od / from 4 500 do / to 5 000

8,62%

8,35%

14,45%

od / from 5 000 do / to 6 000

7,02%

9,25%

14,43%

powyżej / over 6 000

8,30%

3,41%

6,20%

źródło / source: www.tabelaofert.pl
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udział w ofercie sprzedaży / share in sales offer

wykres 15. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
graph 15. Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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od / from 2 500
do / to 3 000

14,45%

od / from 2 000
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0%

6 000

powyżej / over

25%

20,39%

wykres 16. Struktura oferty sprzedaży wg ceny mkw.
graph 16. Structure of sales offer by price per sqm
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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10,55%

28,68%

Analiza popytu i poda¿y wg ceny ca³kowitej

Demand and supply analysis by total price

Wciąż najtrudniej znaleźć tanie mieszkanie w cenie do 150 tys. zł
(7,2% udziału w ofercie).

It is still difﬁcult to ﬁnd cheaper ﬂats costing up to 150,000 PLN
(7.2% share of supply).

Najczęściej akceptowana cena całkowita mieści się w przedziale
od 150 do 200 tys. zł. Zdecydowanie najwięcej osób szuka tego typu
mieszkań (21,9% udziału w popycie).

Prices between 150,000 and 200,000 PLN are most often accepted by buyers. Demand is highest for this type of property (21.9%
share in demand).

Konsekwencją zainteresowania lokalami w cenie do 200 tys. zł, jest bardzo często ich rezerwacja (aż 47,2% udział w popycie rzeczywistym).
Im droższa oferta, tym trudniej o sprzedaż, zainteresowanie w dużo
mniejszym stopniu przekłada się na działania stricte handlowe.
Chęć zakupu lokali o cenie powyżej 1 mln zł deklaruje niecałe 1,5%
klientów – taki też jest ich udział w rynku.

The consequence of interest in properties costing up to
200,000 PLN is that they are very often reserved (47.2%
share in real demand). The more expensive the flat, the harder it is to sell.
Interest in properties costing more than 1 million PLN is declared
by just under 1.5% of clients – which is also the share of supply.

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

do / to 100 000 PLN

0,4%

0,7%

0,1%

100 000 – 150 000 PLN

13,4%

20,4%

7,1%

150 000 – 200 000 PLN

21,9%

26,1%

16,1%

200 000 – 250 000 PLN

18,0%

13,5%

17,5%

250 000 – 300 000 PLN

13,8%

12,5%

16,0%

300 000 – 350 000 PLN

10,3%

7,4%

11,7%

350 000 – 400 000 PLN

4,9%

4,5%

7,6%

400 000 – 500 000 PLN

8,6%

9,7%

11,8%

500 000 – 1 mln PLN

7,3%

4,6%

10,6%

powyżej / over 1 mln

1,4%

0,7%

1,5%

źródło / source: www.tabelaofert.pl
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od/from 300 000
do/to 350 000

od/from 250 000
do/to 300 000

7,1%

10,6%

10%

16,1%

11,8%

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

powyżej/over
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do/to 1 mln
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do/to 400 000
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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%

od/from 500 000
do/to 1 mln

17,5%

7,6%

16,0%

11,7%

wykres 18. Struktura oferty sprzedaży wg ceny całkowitej
graph 18. Structure of sales offer by total price
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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Analiza popytu i poda¿y wed³ug liczby pokoi

Demand and supply analysis by number
of rooms

Najwięcej osób jest zainteresowanych mieszkaniami dwupokojowymi (37,3% udziału w popycie i 43,2% w zgłoszeniach). W IV kwartale równowagę popytu i podaży obserwujemy wśród mieszkań
dwu – i trzypokojowych. Nadpopyt charakteryzuje kawalerki, natomiast wśród lokali czteropokojowych i większych możemy mówić
o niewielkiej nadpodaży.

Most people are interested in two-room ﬂats (37.3% share
of demand and 43.2% of declarations). In the 4th quarter
demand and supply parity could be observed among two
and three-room ﬂats. There is over-demand for one-room ﬂats,
whereas among four-room ﬂats and bigger there is a slight oversupply.

tabela 7. Popyt i podaż w zależności od liczby pokoi

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

13,2%

15,0%

9,3%

2 pokoje / 2 rooms

37,3%

43,2%

37,2%

3 pokoje / 3 rooms

32,9%

27,2%

34,3%

4 pokoje / 4 rooms

12,9%

12,3%

15,0%

5 i więcej pokoi/ 5 and more rooms

3,7%

2,3%

4,1%

źródło / source: www.tabelaofert.pl

4 pokoje
4 rooms

40%

5 i więcej pokoi
5 and more rooms

15,0%

4,1%

30%

20%

10%

0%
1 pokój
1 room

2 pokoje
2 rooms

3 pokoje
3 rooms

4 pokoje
4 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

wykres 19. Popyt i podaż w zależności od liczby pokoi
graph 19. Demand and supply by number of rooms
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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5 i więcej pokoi
5 and more
rooms

3 pokoje
3 rooms

34,3%

2 pokoje
2 rooms

37,2%

wykres 20. Struktura oferty sprzedaży wg liczby pokoi
graph 20. Structure of sales offer by number of rooms
źródło / source: www.tabelaofert.pl

1 pokój
1 room

9,3%

Attractiveness ranking of Warsaw districts

Ranking atrakcyjnoœci dzielnic Warszawy

The attractiveness ranking of Warsaw districts, which is a reﬂection of the preferences of potential buyers proves that
over 18% of people looking for a ﬂat would consider buying
one in Bemowo. The second district in the ranking is Białołęka
(or Tarchomin) – 17.2% and in third place is Mokotów (17.1%
share in general demand). The average potential buyer shows
least interest Wawer, Praga Północ and Rembertów.

Ranking atrakcyjności dzielnic Warszawy, który jest odzwierciedleniem preferencji potencjalnych nabywców dowodzi, iż ponad 18%
osób poszukujących mieszkania rozważa zakup lokalu na Bemowie. Drugą dzielnicą w rankingu jest Białołęka (lub Tarchomin)
– 17,2%, a na trzecim miejscu jest Mokotów (17,1% udziału w popycie ogółem). Najrzadziej „Kowalscy” wykazywali zainteresowani
zamieszkaniem w Wawrze, na Pradze Północ i Rembertowie.

Bemowo

18,10%

Mokotów

Białołęka + Tarchomin

17,17%

Bemowo

Mokotów

17,10%

Ursynów

Ochota

8,57%

Praga Południe
Targówek

4,86%

Żoliborz

3,81%

Targówek

16,24%
11,73%

Ursynów

5,24%

Wilanów

Ochota

2,01%

6,96%
2,88%
2,27%
1,83%

1,84%

Wesoła

1,69%

1,42%

Wola

1,43%

Wesoła
Ursus

Wilanów

9,58%

Żoliborz

18,53%

Białołęka + Tarchomin

14,91%

Praga Południe

24,13%

Bielany

1,39%

0,84%

Ursus

0,68%

Saska Kępa

0,67%

Rembertów

0,66%

Bielany

0,65%

Praga Północ

0,52%

Wawer

0,55%

Śródmieście

0,22%

Praga Północ

0,25%

Wawer

0,20%

Rembertów

0,13%

Saska Kępa

0,10%

Śródmieście
Wola

0,88%

wykres 21. Struktura popytu wg dzielnic
graph 21. Structure of demand by district
źródło / source: www.tabelaofert.pl

wykres 22. Struktura podaży wg dzielnic
graph 22. Structure of supply by district
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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5,00%

udział w popycie potencjalnym
share in potential demand

wykres 23. Popyt i podaż mieszkań w poszczególnych dzielnicach
źródło / source: www.tabelaofert.pl

udział w popycie rzeczywistym
share in actual demand

udział w ofercie sprzedaży
share in sales offer

graph 23. Demand and supply of apartments in individual districts
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In the 4th quarter, the highest level of over-supply was observed
in Śródmieście and Saska Kępa. There were more people
willing to buy ﬂats than there was supply in Ochota, Żoliborz
and in Wawer. The highest level of over-supply was in Rembertów and Wilanów. Problems with ﬁnding buyers could occur in
Wola, Bielany and Praga Północ.Districts with a balanced market
(demand~supply) are Bemowo and Praga Południe.

W IV kwartale największy nadpopyt obserwowaliśmy w Śródmieściu i na Saskiej Kępie. Zdecydowanie więcej chętnych do zakupu
niż mieszkań jest również na Ochocie, Żoliborzu i w Wawrze. Największa nadpodaż charakteryzuje Rembertów i Wilanów. Problemy
ze znalezieniem nabywców mogą wystąpić również na Woli, Bielanach i Pradze Północ. Dzielnice o zrównoważonym rynku mieszkaniowym (popyt~podaż) to Bemowo i Praga Południe.

4,75

5

4,57

4

22

0,73

Wilanów

Wesoła

Wawer

0,54

Żoliborz

1,43

Ursynów

Targówek

Tarchomin

Rembertów

popyt/podaż / demand/supply
wykres 24. Współczynnik popyt/podaż w poszczególnych dzielnicach
źródło: 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
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0,23

Śródmieście
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Praga Południe

1,32

2,22

2,17
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0,68

0,83

Mokotów

1,13

1
0,0

2,15

1,68

Bielany

2
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3

współczynnik równowagi / balance ratio
graph 24. The demand/supply ratio in individual districts
source: www.tabelaofert.pl
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

Udzia³ inwestorów w ofercie sprzeda¿y
mieszkañ i domów w Warszawie wed³ug
iloœci ofert (stan z dnia 01.03.2005)

The investors’ participation in the sales offer
of ﬂats and houses in Warsaw regarded
the quantity of offers (as at 01.03.2005)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Dom Development S.A.
Pekao Development Sp. z o.o.
Wilanów Investments Sp. z o.o.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
PSM Idealne Mieszkanie
Barc Warszawa S.A.
BUDINVEST–PBM POŁUDNIE Sp. z o.o.
Echo Investment S.A.
Marvipol Development Sp. z o.o.
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

wykres 25. Ranking inwestorów (udział w ofercie sprzedaży)
źródło: www.tabelaofert.pl
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graph 25. Investors’ ranking (share in Warsaw apartment sales offer)
source: www.tabelaofert.pl

Udzia³ inwestorów w ofercie sprzeda¿y
mieszkañ i domów w Warszawie wed³ug
oferowanej powierzchni
(stan z dnia 01.03.2005)

The investors’ participation in the sales offer
of ﬂats and houses in Warsaw regarded size
(as at 01.03.2005)

Dom Development S.A.
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Pekao Development Sp. z o.o.
Wilanów Investments Sp. z o.o.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
PSM Idealne Mieszkanie
Marvipol Development Sp. z o.o.
Echo Investment S.A.
BUDINVEST–PBM POŁUDNIE Sp. z o.o.
Wersal Podlaski
0,0%

2,0%

wykres 26. Ranking inwestorów (udział w ofercie sprzedaży)
źródło: 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.

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

graph 26. Investors’ ranking (share in Warsaw apartment sales offer)
source: www.tabelaofert.pl
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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Targi Mieszkaniowe
tabelaofert.pl

The Property Fair
tabelaofert.pl

Warszawa – podsumowanie

Warsaw – Summary

W pierwszych słowach chcielibyśmy oświadczyć, że od pamiętnego sobotniego wieczoru
pozostajemy w głębokim bólu po stracie Ojca
Świętego, Jana Pawła II. W naszej opinii najwybitniejszego człowieka współczesności,
a także największego Polaka w historii.
Docierające pod koniec tygodnia poprzedzającego targi coraz bardziej zasmucające
informacje przeżywaliśmy w dwóch płaszczyznach - osobistej, ale także niestety zawodowej. Nie wiedzieliśmy, czy nasza i Państwa
praca wkładana w przygotowanie targów ma
jeszcze sens. Czy w obliczu okoliczności targi powinny się odbyć i czy ktokolwiek będzie
chciał je odwiedzić. Przed drugim dniem stanęliśmy przed jeszcze trudniejszym wyborem,
czy w ogóle i ewentualnie, w jaki sposób kontynuować targi. Opinie wystawców, jak i wyrażająca się rekordową w sobotę i całkiem sporą w niedzielę frekwencją postawa zwiedzających każe nam uważać, że nie popełniliśmy
błędu otwierając targi w sobotę i kontynuując
je w niedzielę. W niedzielę postanowiliśmy
zredukować do minimum wszystkie mające rozrywkowy charakter elementy imprezy
(a te, które było można - usunęliśmy) i kontynuować ją w odpowiedniej do okoliczności
atmosferze.
Zaproponowaliśmy też Państwu zakończenie
targów przed 15 (o której to godzinie zaczynała się msza na Placu im. Józefa Piłsudskiego).
Część wystawców uznała jednak, że targi należy kontynuować i trwały one niemalże do godziny 17. Niektórzy wystawcy postanowili nie
pojawiać się w niedziele w ogóle, pozostali
opuszczali stoiska stopniowo do godziny 17
– jest to dla nas całkowicie zrozumiałe.
Nie chcemy używać zbyt szumnych słów,
ale musimy stwierdzić, że w miniony weekend
upewniliśmy się w opinii, że targi mieszkaniowe poza swym komercyjnym wymiarem, mają
także ważny wymiar społeczny – są miejsca
spotkań i wymiany myśli pomiędzy budującymi domy i mieszkającymi w nich. Nie są
imprezą rozrywkową, ale targami ułatwiającymi zaspokojenie podstawowych ludzkich
potrzeb. Czyli, że niezależnie od okoliczności
są ludziom potrzebne.

First of all, we would like to say that since Saturday evening we have been feeling deep
pain over the loss of the Holy Father, John
Paul II. In our opinion, the most outstanding
person of our times, and the greatest Pole
in history.
The increasingly sad news that was reaching us at the end of the week before
the fair affected us on two levels; personal,
but also unfortunately professional. We didn’t know if our work together in preparing
the fair had any sense. We didn’t know if,
in the circumstances, the fair should go
ahead at all or even if anyone would come.
Before the second day, we were faced
with an even more difﬁcult choice, whether
to continue the fair at all or if so in what
form. The opinion of the exhibitors and the
record turnout on Saturday and even the
high turnout on Sunday showed us that we
didn’t make a mistake in opening the fair
on Saturday and continuing on Sunday.
On Sunday we decided to reduce to a minimum all the elements of the event that
had an entertainment character (and where possible, to remove them) and to continue in an atmosphere appropriate to the
circumstances.
We also proposed that we ﬁnish the fair
before 15:00 (the time at which the mass
on Piłsudski Square was due to start).
Some of the exhibiters thought that it should
continue and it carried on just up to 17:00.
Some exhibitors decided not to appear
at all on Sunday, the remaining exhibitors
left their stands gradually up to 17:00,
which is completely understandable.
We don’t want to use too high-sounding
words, but we have to say that last weekend
we were sure in our opinion that the property fair, apart from its commercial dimension,
also had an important social dimension. Fairs
are places to meet and exchange thoughts
and not just to talk about buying and building homes. Fairs are not only entertainment
events, they help to satisfy basic human
needs. In other words, irrespective of the circumstances, they are necessary for people.
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Targi Mieszkaniowe
tabelaofert.pl

The Property Fair
tabelaofert.pl

Warszawa – podsumowanie

Warsaw – Summary

Pomimo atmosfery niepewności i wyczekiwania, która na pewno zniechęciła część
planujących odwiedzenie targów do wybrania
się na nie, pierwszego dnia zanotowaliśmy
rekordową w historii tej imprezy liczbę – 6500
zwiedzających, drugiego dnia zważywszy
na okoliczności, obecność blisko 4500 zwiedzających też możemy uznać za sukces.
Ponownie usłyszeliśmy sporo pozytywnych
opinii na temat znanych już z poprzednich
targów rozwiązań, takich jak: Katalog Mieszkań i Domów, Przewodnik Targowy, Aleja
Targowa, Biuro Doradztwa Kredytowego,
Indywidualny Plan stoisk. Nowe pomysły,
m.in. Centrum Porad Mieszkaniowych, Plac
Zabaw dla dzieci, Kawiarenka Targowa i Meeting Room z bezpłatnymi poczęstunkami dla
wystawców i zwiedzających zostały również
dobrze przyjęte, dlatego też planujemy je dalej rozwijać, nie przestając przy tym myśleć
nad kolejnymi udogodnieniami.
Dziękujemy także za wszystkie wnioski i krytyczne opinie. Mamy nadzieję, że pozwolą
nam one unikać błędów i wprowadzać jeszcze lepsze rozwiązania w przyszłości.
Bardzo wszystkim Państwu dziękujemy
za udział w targach i wytężoną pracę na stoiskach w czasie, w którym niekoniecznie
chcieliśmy zajmować się pozyskiwaniem
nowych klientów. To była dla nas wszystkich
duża próba i w naszej opinii, wszyscy wyszliśmy z niej obronną ręką.
Na zakończenie chcielibyśmy serdecznie zaprosić na tegoroczne, odbywające się w Warszawie, imprezy Ogólnopolskiego Serwisu
Nieruchomości tabelaofert.pl

Despite the atmosphere of uncertainty and
waiting, which deﬁnitely discouraged some
of those people planning on visiting the fair,
we recorded a record number of visitors in
the history of the event - 6500 visitors. The
second day, bearing in mind the circumstances, the presence of almost 4500 visitors can also be described as a success.
Again, we heard many positive opinions
about features of the fair well known
from previous events, such as: Catalogue of Flats and Houses, Fair Guide,
Fair Avenue, Credit Advice Bureaux,
Individual Plan of stands. New ideas,
including Property Advice Centre, Children’s Playground, Fair Café and Meeting Room with free refreshments for
exhibitors and visitors were equally well
received, which is why we are planning
to develop further convenient features
for future fairs.
We would also like to say thank you for all remarks and criticisms. We hope that they will
allow us to avoid mistakes and introduce even
better features in the future.
We thank everyone for their participation
in the fair and their strenuous work on
the stands in a time in which we didn’t
necessarily want to be occupied with
winning new customers. It was for all
of us a big test and in our opinion we all
came through it .
To ﬁnish, we would like to invite you to
this year’s events taking place in Warsaw
brought to you by the Nationwide Property
Service tabelaofert.pl

11 maja 2005, PKiN
Konferencja Mieszkaniowa towarzysząca
targom CEPIF

11 May 2005, Palace of Culture and Science
Residential Property Conference accompanying the CEPIF fair

12-13 maja 2005, PKiN
Targi luksusowych rezydencji i apartamentów TOP RESIDENCE towarzyszące
targom CEPIF

12-13 May 2005, Palace of Culture and
Science
The Luxury Residence and Apartment Fair TOP
RESIDENCE accompanying the CEPIF fair

12-13 maja 2005, PKiN
Środkowoeuropejskie Targi Nieruchomości
i Inwestycji CEPIF 2005

12-13 May 2005, Palace of Culture and
Science
Central European Property and Investment
Fair CEPIF
1-2 October 2005, Palace of Culture and
Science
Residential Property Fair tabelaofert.pl

1-2- października 2005, PKiN
Targi Mieszkaniowe tabelaofert.pl
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Targi Mieszkaniowe
tabelaofert.pl

The Property Fair
tabelaofert.pl

Po raz drugi we Wroc³awiu
Po raz pierwszy w Krakowie i Trójmieœcie

For the Second Time in Wroclaw
For the First Time in Krakow and Tri-City

Jesienią 2004 redNet Sp. z o.o., organizator Targów Mieszkaniowych tabelaofert.pl, wpisanych na stałe w kalendarz największych, warszawskich imprez
targowych dotyczących rynku nieruchomości mieszkaniowych zaistniał na rynku wrocławskim. W Muzeum Miejskim Wrocławia swoją ofertę zaprezentowała
większość ﬁrm deweloperskich, spółdzielni mieszkaniowych, agencji nieruchomości oraz banków. Odwiedziło nas ponad 3000 wrocławian poszukujących
wymarzonego M.

In the autumn of 2004, redNet Sp. z o.o., the organiser of the Property
Fair tabelaofert.pl, already a permanent ﬁxture as one of Warsaw’s biggest
exhibition events in the real estate market, started in Wroclaw. In the City
Museum in Wroclaw, the majority of development companies, housing associations, property agents and banks presented what they have to offer. They
were visited by over 3000 people from Wroclaw who were looking for their
ideal home.

DLACZEGO WROCŁAW?
Organizacja imprez targowych to część strategii rozwoju, jaką przyjęła ﬁrma redNet Sp. z o.o.– na co dzień właściciel ogólnopolskiego serwisu nieruchomości
tabelaofert.pl. Warszawa i Wrocław to dwa, zupełnie różne pod względem inwestycyjnym miasta, rządzące się innymi prawami, oparte na innych realiach rynkowych.
Zdobywając doświadczenie na największym rynku w Polsce – Warszawie oraz rynku gdzie nowych inwestycji realizuje się stosunkowo niewiele – Wrocławiu, będziemy mogli już wkrótce stać się ogólnopolskim organizatorem tego typu imprez.

WHY WROCLAW?
Organising trade events is part of the redNet Sp. z o.o. company’s growth
strategy – its core business is running the internet property service tabelaofert.pl. Warsaw and Wroclaw are two completely different cities when it
comes to property investment, governed by different rules, and with different
market situations. By gaining experience in the biggest market in Poland
– Warsaw as well as in Wroclaw where there are fewer developments, we
will soon become a nationwide organiser of these types of events.

WROCŁAW 9-10 KWIETNIA 2005
HOTEL MERCURE PANORAMA
PLAC DOMINIKAŃSKI 1
Jest to najdogodniejsza powierzchnia wystawiennicza ze względu na:
1. Położenie. Galeria Dominikańska stała się
handlowym sercem miasta, w weekendy przyciąga
tysiące ludzi.
2. Dostępność. Parkingi w podziemiach oraz
na dachu galerii są dostępne dla wszystkich,
a do 1 godziny parkowania jest nawet bezpłatne.
3. Przestrzeń. Każdy z Państwa będzie miał do
dyspozycji dowolny metraż stoiska. Unikniemy tłoku i ścisku.
4. Komfort. Klimatyzowana sala, ”ciepłe” wnętrze, herbaciarnia i kawiarnia, choć trochę złagodzą
zmęczenie spowodowane ciężką pracą z klientami.

WROCLAW 9-10 APRIL 2005
HOTEL MERCURE PANORAMA
PLAC DOMINIKAŃSKI 1
This is the most convenient exhibition space because of its:
1. Location. Galeria Dominikańska has become
the shopping heart of the city with thousands of
people visiting every weekend.
2. Access. Parking in the underground car park
as well as on the roof is available to everyone, and
parking for up to one hour is free.
3. Space. Everyone will have as much space
as they want for their stand, avoiding overcrowding.
4. Comfort. Air-conditioning, a ”warm” interior, a
tea shop and coffee shop should help to sooth tired
bodies and minds caused by hard work with clients.

KRAKÓW 21-21 MAJA 2005
AKADEMIA EKONOMICZNA
UL. RAKOWICKA 27
Targi odbędą się w miejscu zapewniającym odpowiedni prestiż i rangę. Akademia Ekonomiczna
położona jest pomiędzy dworcem głównym a rondem mogilskim – znajduje się w ścisłym centrum
miasta. Również jej usytuowanie komunikacyjne
jest wyśmienite, ponieważ nieopodal ul. Rakowickiej przebiega węzeł komunikacyjny z sześcioma
liniami autobusów i ośmioma liniami tramwajowymi,
które łączą to miejsce z całym Krakowem. Akademia Ekonomiczna posiada wszechstronne zaplecze
lokalowe składające się z budynku głównego, jak
i młodszych budynków, w tym hali widowiskowo
– sportowej, w której organizujemy Targi Mieszkaniowe tabelaofert.pl. Walory tego miejsca docenili
organizatorzy innych, dużych targów – targi pracy,
targi kamieni szlachetnych. Przy Akademii znajduje się zaplecze parkingowe, które jest w stanie
pomieścić około 500 samochodów. W tej okolicy
przemieszcza się około 100 tyś. osób dziennie, co
plasuje to miejsce jako jedno z najbardziej odpowiednich do imprez targowych.

KRAKOW, 21-21 MAY 2005
AKADEMIA EKONOMICZNA
UL. RAKOWICKA 27
The exhibition will take place in a venue that
assures the appropriate prestige and rank.
Akademia Ekonomiczna is situated between
the main railway station and Mogilski roundabout, in the very heart of the city. Communication to the venue is excellent as it lies on Rakowiecka Street, which is a main communication hub with six bus lines and eight tram lines
connecting the venue with the whole of Krakow. Akademia Ekonomiczna has a large exhibition area comprising of the main building
and younger buildings including a sport and
concert hall, in which the Property Fair tabelaofert.pl will be organised. The benefits of the
venue are appreciated by other large exhibition organisers – the job fair and the precious
stone fair. Parking is available for about 500
cars. About 100,000 people live in the neighbourhood. People rate this as one of the best
places for holding trade fairs and exhibitions.

26

Targi Mieszkaniowe
tabelaofert.pl

The Property Fair
tabelaofert.pl

Po raz drugi we Wroc³awiu
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For the First Time in Krakow and Tri-City

TRÓJMIASTO 14-15 MAJA 2005
MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE S.A.
UL. BENIOWSKIEGO 5 GDAŃSK
Jest to kompleks posiadający salę konferencyjną, hale wystawiennicze, a także,
– co bardzo ważne – parkingi. W ciągu roku odbywa się tutaj około 30 najważniejszych i najciekawszych imprez targowo – biznesowych. Idealna lokalizacja hali
przyciągnie na targi nie tylko mieszkańców Gdańska, ale również Sopotu i Gdyni.
Oferta lokalizacyjna i cenowa jest zatem różna – dostosowana do potrzeb i wymogów lokalnych rynków, nasze autorskie rozwiązania pozostają jednak niezmienne:
Proﬁl wystawcy – Targi Mieszkaniowe tabelaofert.pl prezentują ściśle branżową
ofertę w przemyślany sposób, zapewniając ład i porządek na hali targowej.
•
Część pierwsza – Rynek Pierwotny
•
Część druga – Salon Rynku Wtórnego
•
Część trzecia – Salon Aranżacji Wnętrz
Proﬁl zwiedzającego – nie tylko intensywność działań reklamowych, ale również
sposób przekazu informacji ma znaczny wpływ na dotarcie do odpowiednich grup
Państwa klientów. Wybierając media korzystamy z własnych doświadczeń, doświadczeń klientów oraz wyników ankiet przeprowadzanych przed i w trakcie wszystkich, naszych imprez targowych. Unikamy standardowych ogłoszeń
reklamowych informujących tylko o miejscu i dacie
targów. Staramy się opisywać wszystkie atrakcje
targowe, jakie napotka poszukiwacz mieszkania.
Katalog Mieszkań, Domów i Kredytów – to jedyna w swoim rodzaju publikacja, zawierająca pełen
przegląd ofert dostępnych na lokalnym rynku. O jego
atrakcyjności stanowi jednak nie tylko ilość ofert,
ale również nowatorski sposób ich prezentowania:
- Podział na dzielnice. Każdą z nich rozpoczyna
mapa, na której numerkami zaznaczone są wszystkie dostępne w tej dzielnicy inwestycje.
- Szczegółowe informacje. Każdej inwestycji poświęcamy całą stronę formatu A4. Zamieszczamy
na niej zdjęcia inwestycji, opis, mapkę lokalizacyjną, tabelkę z dostępnymi metrażami, liczbą pokoi oraz cenami mieszkań, a także nazwę, adres
pocztowy, adres e-mailowy, adres www i telefon
inwestora.
- Kredyty inaczej. Opisujemy kredyty w sposób
przystępny i zrozumiały, biorąc pod uwagę rodzaj
kredytu, procedurę jego przyznawania, opłaty, oprocentowanie, zabezpieczenia i czas oczekiwania na
decyzję kredytową. Katalog jest bezpłatny dla
wszystkich uczestników targów!
Główna Aleja Targowa – zamiast błądzić i gubić
się w dziesiątkach targowych alejek, zwiedzający
porusza się jedną, jedyną aleją, która wiedzie go pomiędzy stoiskami w sposób, dzięki któremu nie ma
szansy ominąć żadnego stoiska.
Centrum Porad Mieszkaniowych i Biuro porad
Kredytowych – rezygnujemy z rzadko odwiedzanych towarzyszących targom seminariów. Przygotowujemy duże stoiska doradcze, na których konsultanci (architekci, dekoratorzy wnętrz, prawnicy)
będą udzielać porad niezbędnych przy zakupie
mieszkania. Biuro Porad Kredytowych udzieli informacji na temat najkorzystniejszych źródeł ﬁnansowania zakupu nieruchomości.

GDANSK 14-15 MAY 2005
MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE S.A.
UL. BENIOWSKIEGO 5, GDAŃSK
This is a complex consisting of a conference room, an exhibition hall, and also
importantly - parking. Every year about 30 of the biggest and most interesting
business and trade events take place here. The ideal location of the hall pulls in
visitors not only from Gdansk but also from Sopot and Gdynia. The range of prices
and locations is therefore quite different – applied to the needs and demands of
local markets. The features of our exhibitions remain unchanged though:
Exhibitor Proﬁle – The Property Fair tabelaofert.pl has developed an offer that
ensures good order in the exhibition hall.
•
Part one – First Market
•
Part two – Secondary Market Salon
•
Part three – Interior Design Salon
Visitor Profile – it is not only the intensive advertising, but also the way
the information is delivered that has an influence on reaching the groups
of your clients. In choosing media, we use our own experience, the experience of clients as well as the results of surveys carried out before and during our trade
events. We avoid the standard type of advert
that just informs about the time and date of the
event. We try to describe all the features of the
event that property hunters can meet.
Property Catalogue – is the only publication of its
kind, containing a full review of offers from the local market. Its usefulness comes not only from the
number of offers but also from the unique way that
the information is presented:
- Divided by district. Each of these section starts
with a map that shows all the available developments in that district.
- Detailed information. One A4 page is devoted to
each development. A picture of the development, a
description, a map of the location, a table with available sizes, the number of rooms and prices as well
as the name, postal address, e-mail address, www
address and telephone numbers of the developer
are placed on the page.
- Credit - differently. We describe credit in an understandable and accessible way, taking into account the type of credit, the procedure for granting it,
costs, interest rates, security and the time it takes
to receive a decision. The Catalogue is free for all
participants of the exhibition!
Main Exhibition Avenue – instead of going around
in circles and getting lost in dozens of aisles, visitors can move around in one single avenue, which
takes them around the stands in a way that makes
sure that all the stands are visited.
Property Advice Center and Credit Advice Bureau – we have given up on the usually poorly attended seminars that often accompany trade exhibitions.
Instead, we have prepared a large advice stand, on
which consultants (architects, interior decorators and
lawyers) will be giving essential advice on issues
connected with buying property. The credit advice
bureau will be giving out information on the most favourable sources of ﬁnance for buying a property.
Summing up, by the end of 2005, the Property
Fair tabelaofert.pl will have become the largest
property trade event in Poland!

Podsumowując, w 2005 roku Targi Mieszkaniowe tabelaofert.pl staną się największą, branżową imprezą mieszkaniową w Polsce!
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cena za mkw./price per sqm:
2 567 - 3 209 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

Lipińskiego

Bobrzyńskiego/Przemiarki

Łokietka II

cena za mkw./price per sqm:
3 360 - 4 930 PLN
inwestor/investor:
Geo Grupa Deweloperska

cena za mkw./price per sqm:
4 813 - 5 590 PLN
inwestor/investor:
Geo Grupa Deweloperska

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 478 - 3 531 PLN
inwestor/investor:
INTER-BUD DEVELOPER Sp. z
o.o.

Osiedle Szuwarowa

Rydla III

Korzeniowskiego
cena za mkw./price per sqm:
3 905 PLN
inwestor/investor:
J&J DEVELOPER Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
2 650 - 3 264 PLN
inwestor/investor:
AGMEN MBI

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 100 - 3 300 PLN
inwestor/investor:
BUDOSTAL-2 S.A.

Radzikowskiego /...

Konstelacja

Brzoskwiniowa -...

cena za mkw./price per sqm:
3 209 - 3 423 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
2 888 - 3 209 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
4 210 - 4 650 PLN
inwestor/investor:
Echo Investment S.A. Kraków

Dom Pod Pegazem

Zespół kamienic miejskich...

Eko-Park

cena za mkw./price per sqm:
2 090 - 2 600 PLN
inwestor/investor:
SM Dom dla Młodych

cena za mkw./price per sqm:
3 423 - 3 999 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 570 - 3 000 PLN
inwestor/investor:
Geo Grupa Deweloperska

Osiedle Zielony Stok

Cztery Życzenia

Pilotów

cena za mkw./price per sqm:
3 742 - 4 488 PLN
inwestor/investor:
Geo Grupa Deweloperska

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

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 851 - 5 884 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

SALWATOR TOWER

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

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 450 - 3 520 PLN
inwestor/investor:
PB START

mieszk./apartm.
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Kraków
Cracow
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Rydla 35 i 37

Ruczaj

a

Dom Pod Pegazem

Zespół kamienic miejskich...

Eko-Park
cena za mkw./price per sqm:
3 423 - 3 999 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 090 - 2 600 PLN
inwestor/investor:
SM Dom dla Młodych

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 570 - 3 000 PLN
inwestor/investor:
Geo Grupa Deweloperska

Osiedle Zielony Stok

Cztery Życzenia

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

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 742 - 4 488 PLN
inwestor/investor:
Geo Grupa Deweloperska

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 851 - 5 884 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

SALWATOR TOWER

Rydla 35 i 37

Ruczaj

cena całkowita/total price:
375 000 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

apartam./lux. ap.

domy/houses

cena za mkw./price per sqm:
6 623 - 8 025 PLN
inwestor/investor:
Spółka Mieszkaniowa Salwator
Sp. z o.o.

Salwator Residence

Wielkanocna

Stopa bezrobocia i wynagrodzenie
w Krakowie w latach 2000-2004

The unemployment rate and remuneration
in Cracow in 2000-2004

Stopa bezrobocia w Krakowie w 2004 roku systematycznie spadała.
W IV kwartale wyniosła 7,5%. Ostatni raz wskaźnik ten był niższy w II kwartale 2001 roku, gdy kształtował się na poziomie 7,4%.

The level of unemployment in 2004 fell systematically. In the 4th quarter,
the level stood at 7.5%. The last time it was this low was in the 2nd quarter
2001, when the level was 7.4%.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Krakowie w III kwartale 2004 roku wynosiło 2322,28 PLN. Ubiegły rok upłynął pod znakiem powolnego, ale systematycznego wzrostu średnich zarobków.

Average gross earnings in Krakow in the 3rd quarter 2004 were
2,322,28 PLN. Last year saw a slow but systematic growth in average
earnings.
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graph 28. 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)

graph 27. 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)

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

Apartments completed in Cracow
in the years 1999-2004

W Krakowie w ubiegłym roku oddano do użytku 4 477 mieszkań. Jest
to najlepszy wynik od trzech lat. Wyjątkowo dobry okazał się I kwartał,
w którym przekazano niemal połowę wszystkich lokali.

In Krakow last year 4 477 ﬂats were built. This is the best result for three
years. The 1st quarter was exceptionally good, in which half of all properties were completed.

Należy podkreślić, że Kraków jest jedyną aglomeracją, w której w roku
ubiegłym ilość oddanych mieszkań wzrosła w stosunku do roku 2003.

It should be underlined that Krakow is the only conurbation in which the
number of ﬂats built grew in relation to 2003.

tabela 10. Mieszkania oddane do użytku w Krakowie w latach 1999-2004

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

okres / period

1999

2000

2001

2002

2003

2004

suma / total

I kwartał / 1st quarter

390

857

1 414

669

936

2 002

6 268

II kwartał / 2nd quarter

625

687

643

1 237

1068

861

5 121

III kwartał / 3rd quarter

719

728

1 487

572

1 664

1 080

6 250

IV kwartał / 4th quarter

1 799

1 111

2 048

1 003

467

534

6 962

suma / total

3 533

3 383

5 592

3 481

4 135

4 477

24 601

źródło: Biuletyn Statystyczny miasta Krakowa (wydania kwartalne z lat 1999-2004)

source: Cracow Statistical Bulletin (quarterly editions from the years 1999-2004)
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2000

2001
II kwartał / 2nd quarter
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wykres 29. Mieszkania w Krakowie oddane do użytku w latach 1999-2004
źródło: Biuletyn Statystyczny miasta Krakowa (wydania kwartalne z lat 1999-2004)

Zmiana œredniej powierzchni mieszkania
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graph 29. Apartments completed in Cracow in the years 1999-2004
source: Cracow Statistical Bulletin (quarterly editions from the years 1999-2004)

The average size of ﬂats offered in the 4th quarter fell minimally in relation
to the 3rd quarter and is currently 60.48 m2. Over the whole year, growth
was noted of just under 0.5 m2.

60,48

III kwartał 2004
3rd quarter 2004

60,77

II kwartał 2004
2nd quarter 2004

57,82

I kwartał 2004
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60,01
20,00

wykres 30. Zmiana średniej powierzchni mieszkania
źródło: www.tabelaofert.pl
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graph 30. Evolution of average apartment metric area
source: www.tabelaofert.pl

Cena metra kwadratowego

Price per square metre

W IV kwartale 2004 roku średnia cena mkw. wzrosła w stosunku do III kwartału
średnio o niemal 4% i wynosi obecnie 3 403 PLN/mkw. Średnia cena metra
kwadratowego w Krakowie wzrosła w ciągu roku o ok. 13,8%. Największy
wzrost miał miejsce w II kwartale i wyniósł 6,2%.
W niemal połowie nowo wybudowanych mieszkań metr kwadratowy kosztuje od 2,5 do 3 tys. PLN i właśnie te mieszkania są najpopularniejsze wśród
poszukujących. Odnotowujemy minimalną przewagę popytu potencjalnego,
jednak gdy spojrzymy na transakcje okaże się, że w tej grupie lokali występuje niewielka nadpodaż. Należy spodziewać się, że osoby zainteresowane
mieszkaniem o cenie metra do 2,5 tys. PLN – w obliczu zwężającej się dostępnej oferty (3,9% przy 6,9% udziału w podaży w III kwartale) – zdecydują się
na zakup mieszkania o nieco wyższej cenie mkw. Drugą grupę, pod względem
liczebności oferty sprzedaży, stanowią mieszkania w cenie od 3,0 do 3,5 tys.
PLN/mkw. (18,2%). Inwestorzy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem
chętnych na ich zakup. Zarówno potencjalnie zainteresowanych, jak i rzeczywistych kupców jest więcej, niż oferowanych lokali. Ciekawie przedstawia się
sytuacja w najdroższym segmencie. Udział w ofercie mieszkań o cenie powyżej 6 tys. PLN wynosi 2,3%. Popyt potencjalny jest ponad dwukrotnie większy
(5,0%), a rzeczywisty wyraźnie przewyższa podaż (3,6%). W III kwartale oferta tych lokali wynosiła 3,8% – oznacza to, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy
niemal połowa dostępnych apartamentów znalazła swoich nabywców.
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Change in the average size of ﬂats

Średnia powierzchnia oferowanych mieszkań w IV kwartale minimalnie
spadła w stosunku do III kwartału i wynosi obecnie 60,48 mkw. W całym
roku zanotowano wzrost o niecałe 0,5 mkw.
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wykres 31. Zmiana średniej ceny mkw. mieszkania
graph 31. Evolution of average apartment price per sqm
źródło / source: www.tabelaofert.pl

30

4 000

5 000

In the 4th quarter 2004, the average price per m2 grew in relation to the 3rd
quarter on average by almost 4% and is currently 3,403 PLN/m2. The average price per m2 grew over the year in Krakow by about 13.8%. The highest
growth occurred in the 2nd quarter achieving a level of 6.2%.
In nearly half of newly built ﬂats, one square metre cost between 2,500
and 3,000 PLN and it is exactly these ﬂats which are most popular
among ﬂat hunters. We can observe a minimal excess of potential demand. However, when we look at transactions it turns out that there
is a slight over-supply in this group of properties. We can expect that
people who are interested in ﬂats costing up to 2,500 PLN per m2 – in
the face of shrinking supply (3.9% against 6.9% share of supply in the
3rd quarter) – eventually decide to buy ﬂats at a higher price per metre.
The second group with regard to supply is made up of ﬂats costing from
3,000 to 3,500 PLN/m2 (18.2%). Investors should not have any problem
in ﬁnding buyers. Both the number of those potentially interested and
real buyers is higher than supply. The situation in the most expensive
segments is interesting. The share of supply for ﬂats costing over 6,000
PLN/m2 is 2.3%. Potential demand is over two times higher (5.0%), and
real demand is signiﬁcantly higher than supply (3.6%). In the 3rd quarter, supply stood at 3.8% – this means that in the last three months, half
of all available apartments found buyers.
cena mkw. (PLN)
price per sqm (PLN)

udział w popycie
potencjalnym
share in demand

udział w popycie
rzeczywistym
share in demand

udział w ofercie
sprzedaży
share in sales offer

od/from 2000 do/to 2 500

13,3%

25,0%

3,9%

od/from 2 500 do/to 3 000

46,5%

44,0%

44,7%

od/from 3 000 do/to 3 500

20,5%

22,0%

18,2%

od/from 3 500 do/to 4 000

5,9%

3,6%

10,5%

od/from 4 000 do/to 4 500

6,4%

1,8%

15,4%

od/from 4 500 do/to 5 000

0,7%

-

3,9%

od/from 5000 do/to 6 000

1,6%

-

1,2%

powyżej/over 6 000

5,0%

3,6%

2,3%

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

od/from 4 000
do/to 4 500
od/from 3 500
do/to 4 000

od/from 4 500
do/to 5 000

15,4%

3,9%

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

od/from 3 500
do/to 4 000

od/from 3 000
do/to 3 500

od/from 2 500
do/to 3 000

udział w popycie / share in demand
udział w popycie / share in demand
udział w ofercie sprzedaży / share in sales offer

od/from 2 500
do/to 3 000

od/from 2 000
do/to 2 500

18,2%

2,3%

3,9%

Total price

Koszt zakupu mieszkania w Krakowie w IV kwartale 2004 roku wynosił średnio
216 062 PLN. Jest to wzrost w stosunku do III kwartału o ok. 2,4%. Średnia
cena mieszkania w Krakowie wzrosła w ciągu roku o ok. 21,1%. Największy
wzrost miał miejsce w III kwartale i wyniósł 9,6%.
Najliczniejszą grupę - ponad 1/5 oferty sprzedaży - stanowią mieszkania w cenie od 150 do 200 tys. PLN. Mamy tu do czynienia z równowagą w porównaniu z popytem potencjalnym oraz niewielką nadwyżką popytu rzeczywistego.
Największy nadpopyt obserwujemy wśród mieszkań o cenie poniżej 150 tys.
PLN. Wprawdzie oferta sprzedaży wynosi 34,5%, jednak popyt potencjalny
to 50,6%, a rzeczywisty – 61,9%. W III kwartale ta grupa mieszkań miała
43,3% w ofercie sprzedaży. O nadpopycie możemy również powiedzieć wśród
apartamentów kosztujących ponad 500 tys. PLN. Ich udział w ofercie wynosi
2,8%. Popyt potencjalny jest niemal dwukrotnie większy (5,1%), a rzeczywisty wyraźnie przewyższa podaż (3,6%). W III kwartale oferta tych lokali była
większa i wynosiła 4,0%, a poszukiwano ich w 9,9% przypadków – oznacza
to, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy uszczupleniu podaży towarzyszył proporcjonalny spadek zainteresowanie apartamentami. Pomimo to lokale luksusowe nadal stanowią atrakcyjny segment dla inwestorów.
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wykres 33. Struktura oferty sprzedaży wg ceny mkw.
graph 33. Structure of sales offer by price per sqm
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 32. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
graph 32. Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 34. Zmiana średniej ceny całkowitej mieszkania
graph 34. Evolution of average total apartment price
źródło / source: www.tabelaofert.pl

The average cost of buying a ﬂat in the 4th quarter 2004 stood at 216,062 PLN.
This represents growth in relation to the 3rd quarter of about 2.4%. The average price of a ﬂat in Krakow grew over the year by about 21.1%. The highest
growth took place in the 3rd quarter achieving 9.6%.
The largest group – over 1/5 of ﬂats for sale – was comprised of ﬂats costing between 150,000 and 200,000 PLN. This represents parity with potential
demand and a slight excess of real demand. We can observe the highest
level of over-demand in ﬂats costing above 150,000 PLN. Supply here
stands at 34.5%. However, potential demand is 50.6%, and real demand
– 61.9%. In the 3rd quarter, this group of ﬂats represented 43.3% of supply.
There is also an over-demand among apartments costing over 500,000 PLN.
There share of supply stands at 2.8%. Potential demand is nearly two times
higher (5.1%), and real demand exceeds supply (3.6%). In the 3rd quarter,
the supply of these properties was higher at 4.0%, and they were searched
for in 9.9% of cases – meaning that in the course of the last three months,
a reduction in supply was accompanied by a proportional fall in the interest
for apartments. Despite this, luxury properties still represent an attractive
segment for investors.

cena całkowita (PLN)
total price (PLN)

udział w popycie
potencjalnym
share in demand

udział w popycie
rzeczywistym
share in demand

udział w ofercie
sprzedaży
share in sales offer

do/to 100 000

20,5%

35,1%

15,8%

od/from 100 do/to 150 000

30,1%

26,8%

18,7%

od/from 150 do/to 200 000

20,5%

22,0%

20,3%

od/from 200 do/to 250 000

9,8%

1,8%

16,4%

od/from 250 do/to 300 000

6,6%

6,0%

13,8%

od/from 300 do/to 350 000

3,2%

4,8%

4,3%

od/from 350 do/to 400 000

0,8%

-

3,1%

od/from400 do/to 500 000

3,4%

-

4,9%

od/from 500 000 do/to 1 mln

3,5%

3,6%

2,4%

powyżej/over 1 mln

1,6%

-

0,4%

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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wykres 35. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny całkowitej
graph 35. Demand and supply by total price sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 36. Struktura oferty sprzedaży wg ceny całkowitej
graph 36. Structure of sales offer by total price
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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150 000

Gdańsk

Osiedle Polana...

Osiedle Parkowe - I
cena za mkw./price per sqm:
2 800 - 3 920 PLN
inwestor/investor:
P.B. Inpro

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 183 - 2 397 PLN
inwestor/investor:
TBS KONKRET

Zielona Dolina

Osiedle Hynka
domy/houses

cena całkowita/total price:
538 780 - 724 850 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 253 - 2 450 PLN
inwestor/investor:
SM POSEJDON

Osiedle Cechowa

Perła Matemblewa
cena za mkw./price per sqm:
2 490 - 2 960 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 428 - 2 781 PLN
inwestor/investor:
Polnord - Dom Sp. z o.o.

Osiedle Wilanowska -...

Sokółka

mieszk./apartm.

Osiedle Parkowe - II,...

Sadyba Orłowska

32

apartam./lux. ap.
mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 235 - 2 550 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

Pięć Wzgórz
cena całkowita/total price:
450 420 - 1 120 834 PLN
inwestor/investor:
P.B. Inpro

Osiedle Nowiec
cena za mkw./price per sqm:
2 515 - 4 387 PLN
inwestor/investor:
Allcon Osiedla Sp. z o.o.

Redłowska Kaskada
cena za mkw./price per sqm:
2 194 - 2 301 PLN
inwestor/investor:
Allcon Osiedla Sp. z o.o.

Żurawie Wzgórze
cena za mkw./price per sqm:
3 090 - 5 460 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

apartam./lux. ap.

cena za mkw./price per sqm:
3 100 - 3 450 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A. (Oddział
Gdynia)

Villa Ancora

domy/houses

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 050 - 3 250 PLN
inwestor/investor:
J.W.CONSTRUCTION
HOLDING S.A. (Oddział
Gdynia)

mieszk./apartm.

Osiedle Trzy Dęby II etap

cena za mkw./price per sqm:
4 237 - 5 521 PLN
inwestor/investor:
Invest Komfort SA

cena za mkw./price per sqm:
2 700 - 3 500 PLN
inwestor/investor:
Hanza Grupa Inwestycyjna Sp.
z o.o

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

Osiedle Skłodowskiej

cena za mkw./price per sqm:
5 150 - 6 550 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 690 - 3 100 PLN
inwestor/investor:
P.B. Inpro

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 600 - 3 550 PLN
inwestor/investor:
P.B. Inpro

Kamieniczki Akademickie

mieszk./apartm.

Horyzont

Osiedle Wiklinowa

Wiszące Ogrody

Osiedle Wilanowska

cena za mkw./price per sqm:
2 490 - 3 760 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

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

Osiedle Stylowe Zad. II

Osiedle Słoneczniki
cena całkowita/total price:
230 065 - 318 808 PLN
inwestor/investor:
Ekolan S.A.

mieszk./apartm.

domy/houses

cena za mkw./price per sqm:
2 850 - 3 150 PLN
inwestor/investor:
Polservice Sp. z o.o.

Osiedle Leśny Zakątek...

Osiedle Miłe

Stopa bezrobocia i wynagrodzenia w Gdañsku,
Gdyni i Sopocie w latach 2000-2004
W ubiegłym roku w Trójmieście stopa bezrobocia systematycznie spadała. Na koniec IV kwartału najmniejszym bezrobociem może pochwalić
się Sopot (8,2%), następna w kolejności jest Gdynia (9,5%) oraz Gdańsk
(11,1%). Spadek do poziomu z I połowy 2002 roku odnotowano we wszystkich trzech miastach aglomeracji.

The unemployment rate and remuneration
in Gdañsk, Gdynia & Sopot in 2000-2004
In the last year in Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot), the level of unemployment fell systematically. At the end of the 4th quarter, Sopot could
boast the lowest level of unemployment (8.2%), Gdynia was next (9.5%)
and then Gdansk (11.1%). A fall to the level of the ﬁrst half of 2002 was
noted for all three cities in the conurbation.
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II

cena za mkw./price per sqm:
2 217 - 2 462 PLN
inwestor/investor:
Polnord - Dom Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

Dolina Cisów

II

Osiedle Pomarańczowe

cena za mkw./price per sqm:
2 540 - 2 800 PLN
inwestor/investor:
Hossa Grupa Inwestycyjna S.A.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 226 - 2 568 PLN
inwestor/investor:
Allcon Osiedla Sp. z o.o.

0,0

cena za mkw./price per sqm:
2 480 - 2 625 PLN
inwestor/investor:
Polnord - Dom Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 401 - 2 880 PLN
inwestor/investor:
Polnord - Dom Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 300 - 3 320 PLN
inwestor/investor:
Ekolan S.A.
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wykres 37. Stopa bezrobocia w Gdańsku
graph 37. 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 38. Stopa bezrobocia w Gdyni
graph 38. 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 największy wpływ mają zarobki w Trójmieście. Po spadku średnich wynagrodzeń
w II kwartale, nastąpił powolny wzrost tego wskaźnika. Na koniec roku średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2392,10 zł. Trójmiasto to jedyna aglomeracja, w której zarobki na koniec 2004 roku nie są najwyższe w historii.

Earnings in Tri-City have the greatest inﬂuence on income levels in the
Pomorski province. After a fall in average earnings in the 2nd quarter, there
followed a slow growth. At the end of the year, average gross incomes
stood at 2,392.10 PLN. The Tri-City is the only conurbation in which at the
end of 2004 earnings stood at the highest level in history.
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wykres 39. Stopa bezrobocia w Sopocie
graph 39. 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 40. Przeciętne wynagrodzenie brutto w woj. pomorskim w latach 1999-2004
graph 40. 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
In Tri-City – similarly as in other conurbations – fewer ﬂats were built than
in previous years.

Dla Gdańska i Sopotu ostatnie 12 miesięcy było pod tym względem najgorsze od 2 lat.

For Gdansk and Sopot, the last 12 months were in this respect the worst
for two years.

W przypadku Gdyni możemy mówić o niechlubnym rekordzie – 928 lokali
to wynik nienotowany w ciągu ostatnich 7 lat!

Gdynia on the other hand has an even more shameful record – 928 ﬂats is
a result not noted in the last seven years!
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I kwartał
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graph 41 & table 13. Apartments completed in Gdańsk in the years 1998-2004
source: Statistical Bulletin of the Pomorskie Voiv. (monthly and quarterly editions,1998-2004)

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
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325
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1 594
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378
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391

111

2 038

IV kwartał
4th quarter

249

1 096
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319

253

3 179

suma total

1 163

1 531

1 029

1 290

1 224

1 469

928

8 634
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wykres 41 i tabela 13. Mieszkania oddane do użytku w Gdańsku w latach 1998-2004
źródło : Biuletyn Statystyczny Woj. Pomorskiego (wyd. mies. i kwart., 1998-2004)
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W Trójmieście – podobnie jak w innych aglomeracjach – w ubiegłym roku
oddano mniej mieszkań, niż w latach wcześniejszych.
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III kwartał
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2003
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IV kwartał
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wykres 42 i tabela 14. Mieszkania oddane do użytku w Gdyni w latach 1998-2004
źródło : Biuletyn Statystyczny Woj. Pomorskiego (wyd. mies. i kwart., 1998-2004)
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graph 42 & table 14. Apartments completed in Gdynia in the years 1998-2004
source: Statistical Bulletin of the Pomorskie Voiv. (monthly and quarterly editions,1998-2004)
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graph 43 & table 15. Apartments completed in Sopot in the years 1998-2004
source: Statistical Bulletin of the Pomorskie Voiv. (monthly and quarterly editions,1998-2004)

wykres 43 i tabela 15. Mieszkania oddane do użytku w Sopocie w latach 1998-2004
źródło : Biuletyn Statystyczny Woj. Pomorskiego (wyd. mies. i kwart., 1998-2004)

Zmiana œredniej powierzchni mieszkania

Evolution of average apartment metric area
The average size of ﬂats for sale in the 4th quarter fell in relation to the 3rd
quarter and the ﬁgure currently stands at 63.53 m2. Over the year, growth
was noted of 5 m2.

Średnia powierzchnia oferowanych mieszkań w IV kwartale zmalała w stosunku do III kwartału i wynosi obecnie 63,53 mkw. W całym roku zanotowano
wzrost o ponad 5 mkw.
IV kwartał 2004
4th quarter 2004

63,53

III kwartał 2004
3rd quarter 2004

65,02

II kwartał 2004
2nd quarter 2004

62,95

I kwartał 2004
1st quarter 2004

58,30

0,00

20,00

W IV kwartale 2004 roku średnia cena mkw. w Trójmieście wynosiła 2 945
PLN, co oznacza spadek w stosunku do III kwartału średnio o 18 PLN
na metrze kwadratowym. Biorąc pod uwagę wyprzedanie apartamentów
w Sopocie, jest to zmiana symboliczna. Średnia cena metra kwadratowego w Trójmieście zmalała w ciągu roku o ok. 0,1%. Należy jednak
pamiętać, że obraz „zaciemniają” dynamiczne zmiany na rynku sopockich
apartamentów, które zachodziły zwłaszcza w III oraz IV kwartałach i miały
znaczący wpływ na kształtowanie się średniej ceny metra kwadratowego
w całej aglomeracji.
Dwie najliczniejsze grupy stanowią mieszkania w cenie mkw. od 2000
do 2 500 PLN oraz od 2 500 do 3 000 PLN (odpowiednio niemal 29%
i niemal 40% oferowanych lokali). Są to najtańsze z oferowanych
mieszkań i cieszą się największym zainteresowaniem „Kowalskich” (odpowiednio 37,4% i 36,0% udziału w popycie potencjalnym oraz 50,0%
i 42,1% w popycie rzeczywistym). Oferta sprzedaży mieszkań w cenie
mkw. od 3 000 do 3 500 PLN skurczyła się w IV kwartale z ponad 21%
do niemal 15%. W grupie tej ciągle obserwujemy nadpodaż, jednak popyt wzrósł o ponad 100% z 5% w III do 11,4% w IV kwartale. Wydaje się,
że pomimo wciąż niewielkiego popytu rzeczywistego (5,3%, co stanowi
niemal połowę popytu potencjalnego), klienci zaczynają akceptować
wyższe ceny. Pomimo uszczuplenia się oferty apartamentów, o cenie
metra powyżej 5 000 PLN (2,4% przy 2,9% udziału w podaży w III kwartale), nadal obserwujemy duże zainteresowanie tymi lokalami. Popyt
wynosi 5,6% i wyraźnie przewyższa dostępną na rynku ofertę.

2 945
2 963

II kwartał 2004
2nd quarter 2004

3 117

I kwartał 2004
1st quarter 2004

2 948
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1 000
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wykres 45. Zmiana średniej ceny mkw. mieszkania
graph 45. Evolution of average apartment price per sqm
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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graph 44. Evolution of average apartment metric area

wykres 44. Zmiana średniej powierzchni mieszkania
źródło / source: www.tabelaofert.pl

IV kwartał 2004
4th quarter 2004

40,00

3 000
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In the 4th quarter 2004, the average price per m2 was 2,945 PLN,
which means a fall in relation to the 3rd quarter of an average of 18
PLN per m2. Taking into account the fact that apartments in Sopot virtually
sold out, it is a symbolic change. The average price per m2 fell in Tri-City
by about 0,1%. One should remember that the picture is distorted by the
dynamic changes in the Sopot apartment for apartments, which went forward in the 3rd and 4th quarter and had a signiﬁcant inﬂuence in shaping
the price per m2 in the whole conurbation.
Two large groups making up ﬂats of price per m2 between 2,000 and 2,500
PLN as well as from 2,500 to 3,000 PLN (respectively almost 29% and nearly
40% of supply) are the cheapest from all ﬂats offered for sale and they enjoy
the most interest from the average ﬂat buyer (respectively 37.4% and 36.0%
share in potential demand as well as 50.0% and 42.1% of real demand). The
offer of ﬂats for sale in the price per m2 segment of 3,000 to 3,500 PLN shrunk
in the 4th quarter from over 21% to almost 15%. We can observe a continual
over-supply in this segment, even though demand grew by over 100% from
5% in the 3rd quarter to 11.4% in the 4th quarter. It seems that despite the
not very high real demand (5.3%, which comprises nearly half the potential
demand ), clients are beginning to accept higher prices. Despite a reduction in
the number of apartments for sale at over 5,000 PLN/m2 (2.4% against 2.9%
share of supply in the 3rd quarter), we can still see a lot of interest in these
properties. Demand is at 5.6% and this is signiﬁcantly higher than the amount
of properties available for sale.
cena mkw. (PLN)
price per sqm (PLN)

udział w popycie
potencjalnym
share in demand

udział w popycie
rzeczywistym
share in demand

udział w ofercie
sprzedaży
share in sales offer

od/from 2000 do/to 2 500

37,4%

50,0%

28,9%

od/from 2 500 do/to 3 000

36,0%

42,1%

39,7%

od/from 3 000 do/to 3 500

11,4%

5,3%

14,9%

od/from 3 500 do/to 4 000

4,5%

-

5,7%

od/from 4 000 do/to 4 500

3,0%

-

5,7%

od/from 4 500 do/to 5 000

2,0%

2,6%

2,7%

od/from 5000 do/to 6 000

4,0%

-

1,9%

powyżej/over 6 000

1,7%

-

0,5%

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
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od/from 3 000
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10%

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

14,9%

0,5%

28,9%

wykres 47. Struktura oferty sprzedaży wg ceny mkw.
graph 47. Structure of sales offer by price per sqm
źródło / source: www.tabelaofert.pl

Cena ca³kowita

Total price

Zakup mieszkania w Trójmieście w IV kwartale 2004 roku był związany
ze średnim wydatkiem w wysokości 202 497 PLN. Jest to spadek w stosunku do III kwartału o 26 tys. PLN. Średnia cena mieszkania w Trójmieście wzrosła w ciągu roku o ok. 6,26%. Największy wzrost miał miejsce
w III kwartale i wyniósł 11,1%. Wyprzedanie apartamentów w IV kwartale
zniwelowało ten wzrost.
Najczęściej oferowana cena całkowita (33,7%) mieści się w przedziale od 100
do 150 tys. PLN. Wprawdzie popyt potencjalny (32,5%) niemal odpowiada podaży, jednak popyt rzeczywisty jest o ponad połowę niższy (14%). Drugą pod
względem liczebności oferty (23,5%), jest grupa mieszkań w cenie od 150 do
200 tys. PLN. O ile popyt potencjalny (25,3%) minimalnie przekracza podaż,
o tyle popyt rzeczywisty (46,5%) jest niemal o 100% wyższy od dostępnej oferty. Na zakup tych lokali decydują się zarówno osoby potencjalnie zainteresowane lokalami tańszymi (100 – 150 tys. PLN) oraz nieco droższymi (200 – 250
tys. PLN). O sytuacji bliskiej równowadze (ze wskazaniem na lekki nadpopyt)
możemy mówić w przypadku mieszkań w cenie od 250 do 300 tys. PLN. Podaży wynoszącej 10,8% odpowiadają popyt potencjalny w wysokości 12,1%
i rzeczywisty, wynoszący 11,6%. Ostatnie trzy miesiące przyniosły duże zmiany na rynku apartamentów. W III kwartale luksusowe mieszkania o cenie przekraczającej 500 tys. PLN stanowiły 5,8% podaży. Obecnie ich udział w ofercie
zmniejszył się do 2,4%. Wciąż zainteresowanie nimi jest bardzo duże. Popyt
potencjalny (4,6%) niemal dwukrotnie przewyższa dostępną ofertę.

202 497

IV kwartał 2004
4th quarter 2004
III kwartał 2004
3rd quarter 2004

228 478
205 606

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

190 563
0

1,9%

39,7%

wykres 46. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
graph 46. Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 48. Zmiana średniej ceny całkowitej mieszkania
graph 48. Evolution of average total apartment price
źródło / source: www.tabelaofert.pl

Buying a ﬂat in Tri-City in the 4th quarter of 2004 cost on average
202,497 PLN. This is a fall in relation to the 3rd quarter of 26,000 PLN.
The average price of a ﬂat in Tri-City grew over the year by about 6.26%.
The biggest growth took place in the 3rd quarter when it stood at 11.1%.
The fact that apartments sold out in the 4th quarter caused the growth
to level off.
The most frequent total cost (33.7%) is in the segment from 100,000 to 150,000
PLN. Potential demand (32.5%) just about matches supply. However, real demand is about half this amount (14%). The second most frequently occurring
total cost (23.5%) is the group of ﬂats costing from 150,000 to 200,000 PLN.
Potential demand (25.3%) exceeds supply minimally, whereas real demand
(46.5%) is almost 100% higher than the available offer. The people who decide to buy these ﬂats are potentially interested in cheaper properties (100,000
– 150,000 PLN) as well as somewhat more expensive (200,000 – 250,000
PLN). In the segment of ﬂats costing between 250,000 and 300,000 PLN we
can see more or less a situation of parity (with just a slight over-demand). A
supply of 10.8% just about answers a potential demand of 12.1% and real
demand of 11.6%. The last three months brought with them big changes in the
market for apartments. In the 3rd quarter, luxury ﬂats costing in excess of over
500,000 PLN made up 5.8% of supply. Currently their share of supply is down
to 2.4%. Interest in them is still very large. Potential demand (4.6%) is still two
times higher than properties available for sale.
cena całkowita (PLN)
total price (PLN)

udział w popycie
potencjalnym
share in demand

udział w popycie
rzeczywistym
share in demand

udział
w ofercie sprzedaży
share in sales offer

do/to 100 000

6,3%

20,9%

5,1%

od/from 100 000 do/to 150 000

32,5%

14,0%

33,7%

od/from 150 000 do/to 200 000

25,3%

46,5%

23,5%

od/from 200 000 do/to 250 000

10,2%

4,7%

12,9%

od/from 250 000 do/to 300 000

12,1%

11,6%

10,8%

od/from 300 000 do/to 350 000

4,0%

-

5,9%

od/from 350 000 do/to 400 000

1,6%

2,3%

2,4%

od/from 400 000 do/to 500 000

3,6%

-

3,2%

od/from 500 000 do/to 1 mln

4,6%

-

2,4%

tabela 17. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny calkowitej
table 17. Demand and supply by total price sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
od/from 300 000
do/to 350 000
od/from 250 000
do/to 300 000

5,9%

10,8%

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

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

udział w popycie potencjalnym / share in demand
udział w popycie rzeczywistym / share in demand
udział w ofercie sprzedaży / share in sales offer
wykres 49. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny całkowitej
graph 49. Demand and supply by total price sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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od/from 350 000
do/to 400 000

2,4%

od/from 200 000
do/to 250 000

od/from 400 000
do/to 500 000

od/from 150 000
do/to 200 000

od/from 500 000
do/to 1 mln

od/from 100 000
do/to 150 000

do/to 100 000

12,9%

do/to 100 000

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

od/from 4 500
do/to 5 000

5,7%

30%

0%

od/from 4 500
do/to 4 000

23,5%
33,7%

wykres 50. Struktura oferty sprzedaży wg ceny całkowitej
graph 50. Structure of sales offer by total price
źródło / source: www.tabelaofert.pl

3,2%

2,4%
5,1%

2 500
2 000
1 500
1 000

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 943 - 3 157 PLN
inwestor/investor:
AS-BAU Sp. z o.o.

Mieszkania przy ul....
mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 600 - 2 750 PLN
inwestor/investor:
A.S.M. Budownictwo Sp. z o. o.

50
40
30
20

400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000

cena całkowita/total price:
370 000 PLN
inwestor/investor:
Bogusław Łopuszynski

cena za mkw./price per sqm:
4 414 - 4 798 PLN
inwestor/investor:
WPBM MÓJ DOM S.A.

Wolnostojący budynek...

Willa Racławicka

cena za mkw./price per sqm:
3 210 PLN
inwestor/investor:
OFICYNA 21 Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
3 228 - 3 801 PLN
inwestor/investor:
WPBM MÓJ DOM S.A.

Kameralne Osiedle...

Niemczańska II Etap

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.
mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 353 - 2 800 PLN
inwestor/investor:
Geo Grupa DeweloperskaGeo,
Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Osiedle &#8222;Zielone...

cena całkowita/total price:
325 000 - 450 000 PLN
inwestor/investor:
Religa Sp. z o.o.

cena za mkw./price per sqm:
2 753 - 3 531 PLN
inwestor/investor:
Awbud-developer Sp. z o.o.

domy/houses

mieszk./apartm.

Osiedle...

cena za mkw./price per sqm:
2 660 - 3 464 PLN
inwestor/investor:
PROFIT Development S.A.

Osiedle Arkadia -...

Osiedle Śliwowe

cena za mkw./price per sqm:
2 569 - 3 126 PLN
inwestor/investor:
Geo Grupa DeweloperskaGeo,
Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Domy jednorodzinne przy...

Rodzinne Osiedle...
cena za mkw./price per sqm:
2 300 - 2 675 PLN
inwestor/investor:
BUDUS DEVELOPER Sp. z o.o.

Osiedle Słoneczne

cena całkowita/total price:
413 375 - 517 325 PLN
inwestor/investor:
TEMAR Sp. jawna

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 350 PLN
inwestor/investor:
BLOCKPOL II Sp. z o.o.

Zielony Zakątek

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 516 - 2 842 PLN
inwestor/investor:
Spectrum Development Sp. z o.
o.

cena za mkw./price per sqm:
2 690 PLN
inwestor/investor:
SBM Maślice

mieszk./apartm.

Osiedle Chabrowe 2 etap

Osiedle Zielony Gaj

cena za mkw./price per sqm:
3 100 - 3 300 PLN
inwestor/investor:
TEMAR Sp. jawna

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 750 - 2 930 PLN
inwestor/investor:
INTEGER S.A.

domy/houses

Bielany V

60

450 000

mieszk./apartm.

3 000

70

500 000

mieszk./apartm.

3 500

80

185 475

4 000

550 000

61,41

90

3 003

4 500

600 000

domy/houses

100

mieszk./apartm.

5 000

średnia cena całkowita wPLN
average total price in PLN

5 500

średni metraż w mkw.
average space per sqm..

średnia cena mkw. w PLN
average price per sqm. in PLN

Wroc³aw
Wroc³aw

Osiedle komfortowych...

ul. Motylkowa we Wrocławiu
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Osiedle Panorama

Osiedle Przy Parku

Osiedle Relaks Partynice
cena za mkw./price per sqm:
3 077 - 3 733 PLN
inwestor/investor:
WPBM MÓJ DOM S.A.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
3 000 - 3 350 PLN
inwestor/investor:
ŚLICZNA 8 Sp. z o.o.

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

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

cena za mkw./price per sqm:
2 943 PLN
inwestor/investor:
SM Śródmieście Prasa

mieszk./apartm.

mieszk./apartm.

cena za mkw./price per sqm:
2 801 - 3 262 PLN
inwestor/investor:
PB BUDOTEX Sp. z o.o.

domy/houses

cena całkowita/total price:
426 853 - 430 139 PLN
inwestor/investor:
BRE. locum Sp. z o.o.

Osiedle PANORAMA

Inwestycja przy ul....

Stopa bezrobocia i wynagrodzenie
we Wroc³awiu w latach 2000-2004
Stopa bezrobocia we Wrocławiu osiągnęła najwyższy poziom w I kwartale
2004 roku. Wskaźnik ten wynosił wówczas 13,3%. Kolejne miesiące przyniosły stosunkowo szybki spadek bezrobocia. Na koniec roku osiągnęło
ono poziom 12,4%.

14,0

Osiedle Tęczowe

The unemployment rate and remuneration
in Wroc³aw in 2000-2004
The level of unemployment in Wroclaw reached its highest level in the
1st quarter 2004, when it stood at 13.3%. The following months saw a
relatively quick fall in unemployment. At the end of the year, the level
stood at 12.4%.

2 500

12,0

2 000

10,0

1 500

8,0
6,0

1 000

4,0

500

2,0
0,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

wykres 51. Stopa bezrobocia we Wrocławiu
graph 51. 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 52. Przeciętne wynagrodzenie brutto we Wrocławiu w latach 1998-2004
graph 52. 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 III kwartale 2004 roku przeciętne wynagrodzenie brutto we Wrocławiu
wynosiło 2 322,4 PLN. Oznacza to utrzymanie trendu wzrostowego, obserwowanego od początku 2003 roku. Obecnie średnie wynagrodzenie
we Wrocławiu jest najwyższym odnotowanym.

In the 3rd quarter 2004, average gross incomes in Wroclaw amounted to
2,322.4 PLN. This indicates the maintenance of the upward trend observed
since the beginning of 2003. Currently, average incomes in Wroclaw are at
their highest recorded levels.

Mieszkania oddane do u¿ytku w latach
1998-2004 we Wroc³awiu
Ilość mieszkań oddanych do użytku we Wrocławiu w ubiegłym roku może
budzić niepokój. Zaledwie 2100 oddanych lokali, to wynik najgorszy od
6 lat. Jedynie w 1998 roku sytuacja wyglądała jeszcze gorzej.
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Apartments completed in Wroc³aw
in the years 1998-2004
The number of ﬂats completed and handed over in Wroclaw in the last year
can be a cause for concern. A mere 2100 ﬂats were completed, the worst
result in 6 years. Only as far back as in 1998 did the situation look worse.

I kwartał
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1514
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okres
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suma
total

I kwartał
1st quarter

388

213
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1 471
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427
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tabela 18. Mieszkania oddane do użytku we Wrocławiu w latach 1998-2004
table 18. Apartments completed 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)

wykres 53. Mieszkania oddane do użytku we Wrocławiu w latach 1998-2004
graph 53. Apartments completed 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)

Zmiana œredniej powierzchni mieszkania

Evolution of average apartment metric area
The average size of ﬂats offered for sale in the 4th quarter grew by over
6% and the average size now stands at 61.42 m2. This is the only growth
in 2004. In the rest of the year, a fall was recorded of over 22 m2

Średnia powierzchnia oferowanych we Wrocławiu mieszkań wzrosła
w IV kwartale o ponad 6% i wynosi obecnie 61,41 mkw. Jest to jedyny wzrost
w roku 2004. W ciągu 12 miesięcy zanotowano spadek o ponad 22 mkw.
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graph 54. Evolution of average apartment metric area in 1st, 2nd, 3rd, 4 quarter of 2004
source: www.tabelaofert.pl

wykres 54. Zmiana średniej powierzchni mieszkania
źródło: www.tabelaofert.pl

Price per square metre

Cena metra kwadratowego
Średnia cena mkw. wynosi obecnie 3 003 PLN. W stosunku do III kwartału
ceny wzrosły nieznacznie, o ok. 2,2%. Średnia cena metra kwadratowego
we Wrocławiu wzrosła w ciągu roku o ok. 7,4%. Największy wzrost miał miejsce w III kwartale i wyniósł 3,3%.
Podaż mieszkań we Wrocławiu charakteryzuje się koncentracją oferty w niskich przedziałach wartości ceny metra kwadratowego. Najwięcej
mieszkań jest oferowanych w cenie od 2,5 do 3 tys. PLN (60,8%), a cena
mkw. ponad 91% oferowanych lokali nie przekracza 3,5 tys. PLN. Podobnie przedstawiają się preferencje kupujących. Udział w popycie mieszkań
w cenie do 3,5 tys./mkw. wynosi ponad 90%. Zauważalne są jednak wyraźne dysproporcje. O ile w grupie lokali o cenie metra od 2,5 do 3,0 tys.
występuje wysoki nadpopyt, o tyle wśród mieszkań droższych o 500 PLN
na metrze widzimy równie wysoką nadpodaż.
Zdecydowana przewaga chętnych na zakup w stosunku do dostępnej oferty występuje wśród najdroższych lokali, których cena metra kwadratowego
przekracza 6 000 PLN.

The average price per m2 for ﬂats is currently 3,003 PLN/m2. In relation to
the 3rd quarter, prices have grown only marginally, by about 2.2%. The average price per m2 in Wroclaw grew over the course of the year by about 7.4%.
The highest growth took place in the 3rd quarter and amounted to 3.3%.
The supply of ﬂats in Wroclaw is characterised a concentration of offers
in the lower price per m2 segments. Most ﬂats are on offer for between
2,500 and 3,000 PLN (60.8%), and the price per m2 of over 91% of ﬂats
does exceed 3,5000 PLN. The preferences of buyers are similar. The
share of demand for ﬂats costing up to 3,500 per m2 amounts to 90%.
Some clear disproportions are visible though. Flats with a price per m2
of between 2,500 and 3,000 have a high level of excess demand, to the
same extent, ﬂats costing 500 PLN more per metre have an equally high
level of excess supply.
There is a decidedly larger number of people willing to buy in relation to
available offers in the highest price categories, where the price per metre
is in excess of 6,000 PLN.
cena mkw. (PLN)
price per sqm (PLN)
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wykres 55. Zmiana średniej ceny mkw. mieszkania
graph 55. Evolution of average apartment price per sqm
źródło / source: www.tabelaofert.pl

3 000

udział w popycie
potencjalnym
share in demand

udział w popycie
rzeczywistym
share in demand

udział w ofercie
sprzedaży
share in sales offer

od/from 2 000 do/to 2 500

3,2%

17,6%

1,3%
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-
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tabela 19. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
table 19. Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 56. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny mkw.
graph 56. Demand and supply by price per sqm sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl

60,8%

wykres 57. Struktura oferty sprzedaży wg ceny mkw.
graph 57. Structure of sales offer by price per sqm
źródło / source: www.tabelaofert.pl

Cena ca³kowita

Total price

Zakup mieszkania w IV kwartale 2004 roku we Wrocławiu, to średnio wydatek 185 475 zł. W stosunku do III kwartału odnotowano wzrost, który był
głównie wynikiem wzrostu średniej powierzchni oferowanych lokali.

Buying a ﬂat in Wroclaw in the IV quarter 2004 cost on average 185,475
PLN. This represents a growth in relation to the III quarter and can be explained by a increase in the average ﬂat size for sale.

Najczęściej oferowane mieszkania kosztują od 100 do 150 tys. zł.
Zgłaszany popyt przewyższa podaż w grupie mieszkań w cenie
od 150 do 200 tys. zł. Trudności mogą występować w sprzedaży
mieszkań kosztujących od 250 do 400 tys. zł. Na tle oferty, dość wyraźnie widać zainteresowanie lokalami najdroższymi, kosztującymi
od 500 tys. do 1 mln zł.

The highest number of ﬂats for sale cost between 100 and 150 thousand PLN. Demand outstrips supply in the category of ﬂats costing between 150 and 200 thousand PLN. Difﬁculties can arise when
it comes to selling properties costing between 250 and 400 thousand PLN.
However, in the ﬁnal category we can clearly see an interest in the most expensive properties costing between 500,000 and 1,000,000 PLN.
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wykres 58. Zmiana średniej ceny całkowitej mieszkania
graph 58. Evolution of average total apartment price
źródło / source: www.tabelaofert.pl

udział w popycie
potencjalnym
share in demand

udział w popycie
rzeczywistym
share in demand

udział w ofercie
sprzedaży
share in sales offer

do/to 100 000

8,9%

4,1%

7,6%

od/from 100 000 do/to 150 000

28,9%

43,8%

30,3%

od/from 150 000 do/to 200 000

34,8%

28,8%

28,8%

od/from 200 000 do/to 250 000

14,6%

16,4%

17,6%

od/from 250 000 do/to 300 000

4,9%

-

8,4%

od/from 300 000 do/to 350 000

2,1%

1,4%

3,3%

od/from 350 000 do/to 400 000

2,0%

5,5%

3,3%

od/from 500 000 do/to 1 mln

3,8%

-

0,8%

tabela 20. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny całkowitej
table 20. Demand and supply by total price sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 59. Popyt i podaż w poszczególnych przedziałach ceny całkowitej
graph 59. Demand and supply by total price sections
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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wykres 60. Struktura oferty sprzedaży wg ceny całkowitej
graph 60. Structure of sales offer by total price
źródło / source: www.tabelaofert.pl
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Informacja o Polskim Zwi¹zku Firm
Deweloperskich

The information about Polish Union
of Developers (PZFD)

Polski Związek Firm Deweloperskich powstał w maju 2002 r. z inicjatywy kilkunastu ﬁrm, pragnących działać na rzecz rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Naczelnym zadaniem związku jest stworzenie takiego
klimatu wokół budownictwa mieszkaniowego w Polsce, by było ono postrzegane przez decydentów jako podstawowe dobro społeczne, a własne
mieszkanie było dostępne dla każdej polskiej rodziny. Dziś Związek skupia
już ponad 60 ﬁrm z kilku ośrodków Polski, takich jak Warszawa, Gdańsk,
Poznań, Wrocław, Kielce, Słupsk, Gorzów, Olsztyn, Bielsko-Biała (ich aktualna lista jest umieszczona na stronie internetowej www.pzfd.pl).

Polish Union of Developers (PZFD) came into being in May 2002
on the initiative of a dozen or so ﬁrms, wishing to act for the sake
of the development of housing market in Poland. The chief task of the union
is creating such atmosphere for the housing in Poland that would make
it understood by the decision-makers as basic social good and owning a ﬂat
would be accessible for every Polish family. At present the union is composed by over 60 ﬁrms from several centres of Poland, such as Warsaw,
Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kielce, Słupsk, Gorzów, Olsztyn, Bielsko-Biała
(a current list is available via internet www.pzfd.pl).

Polski Związek Firm Deweloperskich pragnie budować silne środowisko deweloperskie, którego istotnym zadaniem jest wspieranie rozwiązań prawnych
i organizacyjnych w każdej dziedzinie, sprzyjającej rozwojowi budownictwa
mieszkaniowego w Polsce, jak również kształtowanie pozytywnego wizerunku
branży poprzez promowanie wysokich standardów działania i obsługi Klienta.

Polish Union of Developers (PZFD) wishes to build a strong environment
of contractors, whose essential task is to support the legal and organisational solutions in every ﬁeld favourable to the development of housing
in Poland, as well as to create a positive picture of branch by promoting
high standards of work and customer service.

Polski rynek mieszkaniowy jest wciąż bardzo młody, stąd potrzeba
ciągłego doskonalenia sposobu jego funkcjonowania. Jedną z inicjatyw
Związku, które mają służyć temu celowi jest opracowanie i wdrożenie
w życie Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Klient – Deweloper. Firmy
zrzeszone w PZFD przyjęły w ten sposób wysokie standardy obsługi
klientów jako normę.

Polish housing market is still very young, therefore it needs continuous
improvement of its way of functioning. One of the initiatives of the union,
which has to serve this goal, is the study and institution of the Code
of Good Practices in Customer - Developer relations. In this way the
ﬁrms associated in PZFD union accepted high standards of customer
service as a norm.

Dzięki formule Związku Pracodawców jesteśmy partnerem dla Rządu we
wszelkich pracach dotyczących rynku mieszkaniowego i warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wsparcie dla naszych starań
znajdujemy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, organizacji
w której pracach PZFD uczestniczy od początku swojej działalności.

Thanks to the formula of the Employers’ Union we are a partner for
the Government in all works related to the housing market and conditions
of economic activities in Poland. Our efforts ﬁnd support in the Polish Confederation of Private Employers, the organisation in whose works PZFD
participates since its inception.

Związek jest także aktywny na forum Europejskim. Nasza przynależność do U.E.P.C. (Europejskiego Związku Firm Deweloperskich),
do którego weszliśmy jako jedyna organizacja tego rodzaju spośród nowych członków UE, jest okazją do wymiany doświadczeń i zbierania
informacji o zasadach działania, możliwościach rozwoju i zagrożeniach
rynku mieszkaniowego w Europie. Stanowi też znakomite forum dla reprezentacji interesów ﬁrm i ich Klientów w kontaktach z organami Unii
Europejskiej.

The union is also active at the European forum. Our membership
in U.E.P.C. (European Union of Developers), which we entered as the
only organisation of such kind among the new members of the EU, is
the opportunity to exchange the experiences and assemble the information about principles of work, possibilities of development and threats
of the housing market in Europe. It is also a superb forum to represent
the interests of ﬁrms and their customers in contacts with the organs
of the European Union.

Jesteśmy przekonani, że nasza działalność przynosi pożytek nie tylko
ﬁrmom skupionym w PZFD, ale wszystkim uczestnikom wciąż zmieniającego się w Polsce rynku mieszkaniowego. W szczególności dotyczy to nabywców mieszkań, dla których istotną korzyścią będzie zwiększenie liczby
oddawanych do użytku budynków mieszkalnych, stworzenie możliwości
większego wyboru, doskonalenie standardów obsługi oraz podwyższenie
komfortu w kontaktach z deweloperami.

We are certain that our activity is beneficial not only for the firms
associated in PZFD, but also for all participants of continually changing housing market in Poland. In particular it concerns the buyers of
flats for whom the essential advantage will be increasing the number
of completed buildings, giving the possibility of a wider choice, improving the service standards as well as gaining comfort in contacts with
developers.

Jacek Bielecki,
Dyrektor Generalny PZFD

Jacek Bielecki,
General Director of PZFD

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.
BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA 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.
Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o. o.
* dane z dnia 18 marca 2005 / as of March 18th

List of associated developers*:

GRAZ Andrzej Gruszka, Zbigniew Gruszka S.J.
Inved-Bud Sp. z o. o.
Invest 2000 S.A.
JKJ DEVELOPMENT Jasiński Spółka Jawna
Kanada Polska Kabaty Sp. z o.o.
Korporacja Budowlana - Inwestycje Sp. z o.o.
Małopolskie Biuro Inwestycyjne AGMEN G. Oberkiewicz
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
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
Pekao Development Sp. z o.o.
PKO Inwestycje Sp. z o.o.
Polnord Dom Sp. z o.o.
POLSERVICE Sp. z o.o.
“POR-BUD” Sp. z o.o.
Prebena-Polska W.Rajczak i Syn Spółka Jawna
Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk Sp. z o.o.

Przedsiębiorswo Budowlane “Feniks” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Bud. Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.
Przedsięb. Inwestycyjno-Budowlane Ebejot Sp. z o. o.
Przedsięb. Dewelopersko-Budowlane Edbud Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne “TRUST” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Zagraniczne MAT-BET LTD Sp. z o.o.
RAJBUD Sp. z o.o.
RONSON DEVELOPMENT GROUP
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Tryboń - Projektowanie Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
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WNIOSKI:

CONCLUSIONS:

Ustabilizowanie tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto,
spadek inﬂacji, spadek bezrobocia, umocnienie złotego w stosunku
do dolara i euro – to najważniejsze dane ekonomiczne IV kwartału
2004 roku w Polsce.

A stabilised rate of growth in gross domestic product, a fall in inﬂation,
a fall in unemployment, a strengthening zloty in relation to the dollar and
euro; these are the most important economic data in Poland from the 4th
quarter 2004.

Polepszenie się „warszawskich” wskaźników ekonomicznych –
utrzymanie się poziomu bezrobocia i wzrost średniego wynagrodzenia.

Economic indicators for Warsaw are also improving, namely an unchanging level of unemployment and growth in average salary levels.

W IV kwartale – podobnie jak w całym 2004 roku – na rynku dominuje
popyt. Wprawdzie wzrosła ilość ofert w sprzedaży – głównie dzięki
dużym inwestycjom na Wilanowie, jednak nadal odczuwalny jest
brak wystarczającej liczby nowych projektów w innych dzielnicach.

In the 4th quarter – similarly as for the whole of 2004 – demand is
dominating the market. Although the number of ﬂats for sale grew, mainly
thanks to large developments in Wilanów, there is still a noticeable
shortfall in developments in other districts.

W stosunku do III kwartału średnia cena mkw. mieszkania w IV kwartale w Warszawie wzrosła o 3,5%. W ciągu ostatniego roku wzrost
cen wyniósł 11,5%.

In relation to the 3rd quarter, the average price per m2 in the 4th quarter
for a ﬂat in Warsaw increased by 3.5%. Over the last year, prices have
grown by 11.5%.

Wśród trzech największych aglomeracji poza warszawskich,
najdroższy jest Kraków, przed Wrocławiem i Trójmiastem. Jedynie
na Pomorzu średnia cena mkw. nie przekracza 3 tys. zł.

Among the three largest conurbations beside Warsaw, the most expensive
is Tri-City (Gdansk, Sopot and Gdynia) followed by Wroclaw and Krakow.
In the Pomorze alone, the average price per m2 is more than 3,000 PLN.
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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 handlowousługowych.

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.

Znaczącą część działalności ﬁrmy redNet stanowi organizacja targów
i konferencji. Firma organizuje Targi Mieszkaniowe tabelaofert.pl oraz
największe w Europie Środkowej międzynarodowe targi nieruchomości
„Central European Property & Investment Fair” (CEPIF). redNet prowadzi również działalność wydawniczą.

A signiﬁcant part of redNet’s activity is organizing fairs and exhibitions. The company organizes residential fairs in Poland and the bigest in Central Europe, International Property Fair “Central Europe
Property & Investment Fair” (CEPIF). Additionally redNet publishes
numerous catalogues.

