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Poznañ nie zwalnia temPa. 
Katowice i £ód� 

nieznacznie w górê.
SPokój w dawnej 
i obecnej Stolicy. 

Segment PoPularny 
zbija cenê we wroc£awiu.

Ceny w Poznaniu od kilku miesięcy dynamicznie pną się do góry. Nie inaczej było 
w czerwcu. Stolica Wielkopolski powróciła na pozycję lidera wzrostów i zdekla-
sowała resztę stawki. Obecnie za metr kwadratowy mieszkania musimy zapłacić 
średnio 7 255 zł., czyli o 9% więcej, niż przed miesiącem. W ujęciu kwotowym 
przekłada się to na średni wzrost o 601 zł. Co będzie dalej? Należy spodziewać  
się stabilizacji i to już w ciągu najbliższych miesięcy. Poznań zrównał się z Wroc-
ławiem a do Trójmiasta i Krakowa brakuje mu niewiele. Ewentualne dalsze wzro-
sty – podobnie jak w przypadku ww aglomeracji będą raczej efektem wprowa-
dzania nowych projektów, niż rzeczywistych podwyżek cen lokali już będących  
w sprzedaży. 

Po majowym ożywieniu wyraźnie spokojniej było w Krakowie. Średnia cena wy-
niosła 7 990 zł/mkw. Oznacza to praktycznie niezauważalny spadek ceny o 0,04%, 
czyli… 3 zł. Wszystko wskazuje na to, że w stolicy Małopolski nastąpi wreszcie 
uspokojenie rynku. Wskaźniki redNet Consulting wyraźnie pokazują tą tendencję. 
Należy spodziewać się zrównoważenia cen, choć dzięki rosnącej podaży wielkość 
samego rynku oczywiście będzie rosła.

Stosunkowo spokojnie było także w mieście, które przed miesiącem zanotowa-
ło bardzo duży wzrost cen, czyli w Łodzi. W czerwcu średnia cena mkw. wzrosła 
o niecałe 2%. Duża liczba lokali dostarczonych na rynek w poprzednim miesiącu 
uspokoiła nieco sytuację.

Szaleństwa nie było również w Trójmieście. 
Średnia cena mkw. uległa niewielkiej korekcie (o 70 zł, czyli 0,9%) i zeszła poniżej  
7 800 zł, osiągając wartość 7 742 zł. 

W maju kosmetyczną korektę odnotowano we Wrocławiu. Czerwiec przyniósł 
wprowadzenie do sprzedaży kolejnych mieszkań w segmencie popularnym, co 
wyraźnie widać w zmianie średniej ceny mkw. Na koniec czerwca była ona niższa 
o 5,63%, czyli o 435 zł. W stolicy Dolnego Śląska łatwiej niż przed miesiącem znaj-
dziemy mieszkanie, w którym za metr kwadratowy zapłacimy poniżej 6 000 zł. 

W Katowicach – rynku wciąż perspektywicznym i mającym duży potencjał, wzrost 
cen wyniósł 1,9%. Oznacza to, że stolica Górnego Śląska znalazła się na drugim 
miejscu w rankingu. Nie zmienia to faktu, że średnia wartość ceny mkw. utrzy-
muje się poniżej 5 000 zł. Należy spodziewać się, że ta sytuacja wkrótce ulegnie 
zmianie.

Podwyżek nie uniknęła również Warszawa, jednak sytuacja w stolicy była 
– podobnie jak przed miesiącem – dość stabilna. Zmiana wyniosła jedynie 0,5%.  
Na koniec czerwca za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie, musieliśmy  
zapłacić średnio 8 133 zł, czyli o 43 zł więcej niż przed miesiącem. W ośmiu  
dzielnicach odnotowano wzrosty, w siedmiu spadki, zaś w jednej ceny nie uległy 
zmianie. Najwięcej zyskały Saska Kępa (13,5%), gdzie średnia cena przekroczyła  
11 000 zł/mkw. oraz Ursus (9,9%). Spadki były symboliczne i nie przekroczyły 3%.

Poznañ not Slowing down. 
Katowice and £ód� 

uP Slightly.
calm in the former 

and PreSent caPital. 
the PoPular Segment 
going uP in wroc£aw.

Prices in Poznań have been shooting up for several months now and this 
was no different in June. The city returned to the leading position far ahead  
of the other conurbations. Currently, a square metre for a flat we have to pay on 
average 7255 PLN, i.e. 9% more than a month ago, or on average 601 PLN more. 
What will happen in the future? We can expect the situation to calm down in 
the coming months. Poznań has drawn level with Wrocław and is not far behind 
Tri-City and Kraków. Any further increases – similar as in the case of the other 
conurbations – will be the effect of the introduction of new projects rather than 
increases in the prices of properties already on sale. 

After the revival in May, Kraków was clearly much calmer. The average price is 
7990 PLN/m2. This means an almost unobservable fall in prices 0.04%, i.e. 3 PLN. 
Everything points towards the situation in Kraków becoming much calmer. red-
Net Consulting indicators confirm this trend. We can expect prices to achieve 
equilibrium, although thanks to growing supply the size of the market as a whole 
will grow.

The situation was also calmer in the city that showed the greatest growth in the 
previous month; Łódź. In June, the average price per square metre grew by just 
under 2%. The large number of units that hit the market in the previous months 
went a long way to taking the heat out of the situation.

Tri-City was also calm. The average price per square 
metre showed a slight correction (about 70 PLN, 

i.e 0.9%) and fell below 7800 PLN, settling at a value  
of 7742 PLN. 

In May, a cosmetic correction was recorded in Wrocław. June saw the introduc-
tion of more developments in the popular segment, which is clearly translated 
into a change in the average price per metre. At the end of June, the average price 
was lower by 5.63%, i.e. 435 PLN. It is much easier to find a flat in Wrocław than it 
was a month ago with an average price of 6000 PLN. 

In Katowice, a market with high future potential, prices rose by 1.9%, placing the 
city in second place in the ranking. This does not change the fact that the average 
price per metre is under 5000 PLN. We can expect that this situation will change 
shortly.
 

Warsaw also saw price increases, although – as in the previous month – the situa-
tion was quite stable. Prices increased by 0.5%. At the end of June, a square metre 
in Warsaw cost on average 8133 PLN, i.e. 43 PLN more than in the previous month. 
Eight districts recorded increases and there were decreases in seven while in one 
there was no change. Saka Kępa increased most (13.5%), where the average price 
crossed the 11,000 PLN/m2 barrier with Ursus in second place (9,9%). Decreases 
were cosmetic and did not exceed 3%.
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średnia cena mkw. (PLN)
average price per sqm. (PLN)

czerwiec 2007
June 2007

maj 2007
May 2007

zmiana ceny mkw. (czerwiec 2007/maj 2007)
change in the average price per sqm 

(June2007/May 2007)

Katowice
Katowice 4 892 4 800 1.92% ñ
Kraków 
Krakow 7 990 7 993 -0.04% 

Łódź 
Łódź 6 139 6 026 1.88% ñ

Poznań 
Poznan 7 255 6 654 9.04% ñ

Trójmiasto 
Tri-City 7 742 7 812 -0.9% 

Warszawa 
Warsaw 8 133 8 090 0.53% ñ
Wrocław 
Wroclaw 7 285 7 720 -5.63% 

dzielnica
district

czerwiec 2007
June 2007

maj 2007
May 2007

zmiana ceny mkw. (czerwiec 2007/maj 2007)
change in the average price per sqm 

(June2007/May 2007)

Bemowo 7 477 7 511 0.5% ñ
Białołęka 6 693 6 520 1.1% ñ
Bielany 7 950 7 749 2.6% ñ

Mokotów 9 727 9 845 -1.2% 
Ochota 9 774 9 973 -2.0% 

Praga Południe 8 071 8 110 -0.5% 
Praga Północ 7 629 7 749 -1.5% 
Saska Kępa 11 609 10 227 13.5% ñ
Śródmieście 12 395 12 790 -3.1% 

Targówek 7 400 7 400 0.0% 
Ursus 7 609 6 925 9.9% ñ

Ursynów 8 496 8 278 2.6% ñ
Wawer 6 586 6 399 2.9% ñ

Wilanów 8 773 8 541 2.7% ñ
Wola 9 471 9 601 -1.4% 

Żoliborz 8 521 8 510 1.3% ñ
WARSZAWA - ŚREDNIA 8 133 8 090 0.5% ñ
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