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Za oknem złota, polska jesień. A na rynku mieszkaniowym? Próżno szukać 
czerwonych strzałek przy wskaźnikach określających zmianę średnich war-
tości metra kwadratowego. Dominuje wiosenna zieleń. Ceny – podobnie 
jak we wrześniu – rosną i biją kolejne rekordy.

Październik można określić krótko – miesiąc rozczarowań.
Pierwsze z nich, to nie wywiązanie się Ministerstw Budownictwa i Finan-
sów z obietnicy dotyczącej przedstawienia definicji budownictwa spo-
łecznego. We wrześniu usłyszeliśmy zapewnienie, że wreszcie dowiemy 
się, jakie mieszkania po 1 stycznia 2008 zostaną zakwalifikowane do grupy 
o obniżonej stawce VAT. Niestety. Ważniejsze były polityczne przepychan-
ki i dyskusje o zmianie na stanowisku Ministra Budownictwa. A czasu jest 
coraz mniej. Pamiętajmy, że inwestycje pojawiające się obecnie na rynku 
mają termin realizacji wyznaczony właśnie na 2008 rok. Pytanie o wysokość 
podatku nurtuje więc zarówno nabywców, jak i deweloperów.

Drugie rozczarowanie to cofnięcie ulgi odsetkowej. Staje się regułą, że akty  
prawne dotyczące rynku mieszkaniowego przygotowywane są bez 
uwzględnienia okresu między kupnem, a podpisaniem aktu notarialne-
go, czyli działają wstecz, co – moim zdaniem, jest niedopuszczalne. Prawo  
do ulgi odsetkowej uzyskujemy w momencie nabycia nieruchomości, czyli 
– podpisując akt notarialny. Załóżmy, że rok temu zdecydowaliśmy się ku-
pić mieszkanie. Kalkulując domowy budżet braliśmy pod uwagę odliczenia 
związane z ulgą odsetkową. Niestety wiemy, że akt notarialny podpiszemy 
w marcu przyszłego roku i właśnie wtedy będziemy mogli zacząć korzystać 
z odpisów. Cóż… Nie zaczniemy. Ustawodawca zapomniał o tym, że śred-
ni czas między podpisaniem umowy wstępnej z deweloperem, a aktem  
notarialnym to – w największych aglomeracjach – kilkaset dni (od 200  

 
 
 
 
 
 
w Trójmieście do 400 w Krakowie). Czy aż tak trudno było wprowadzić zapis  
zmieniający moment nabycia prawa do ulgi? Zwłaszcza, że w zamian otrzy-
mujemy niewiele, a w dużych miastach wręcz nic. Ustawa o finansowym 
wsparciu rodzin w nabywaniu mieszkań – z powodu ograniczenia ceno-
wego – praktycznie uniemożliwia dofinansowanie kupna nowego lokalu. 
Wystarczy powiedzieć, że górna granica dla Warszawy wynosi obecnie  
4 300 zł/mkw. Takich mieszkań (mierzących do 75 mkw., czyli spełniających 
kryterium powierzchniowe) w stolicy zwyczajnie niema, a mówiąc dokład-
nie – stanowią 0,3% rynku.

Na rynku, jak powiedziałem na wstępie, trwają silne wzrosty. Rekordowe 
zmiany, podobnie jak we wrześniu, odnotowano w Łodzi, w której śred-
nia wartość metra kwadratowego wzrosła o 12,3%, zbliżając się do granicy  
4 300 zł. Warszawa zanotowała skok poza barierę 7 000 zł/mkw., o 8,2%. 
Tempo wzrostu w Krakowie i Trójmieście wyniosło około 7,5%. Średnio  
za metr kwadratowy mieszkania w tych aglomeracjach zapłacimy odpo-
wiednio 6 755 zł i 5 163 zł. Nieco wolniej – w granicach 5,5% - rosły ceny  
w Poznaniu. Jedynym miastem, w którym sytuacja była spokojna, okazał się 
Wrocław. Jednak trudno się temu dziwić. W zeszłym miesiącu stolica Dol-
nego Śląska biła rekordy jeśli chodzi o wzrost cen. W październiku pojawiło 
się kilka projektów o cenach zbliżonych do obowiązujących na rynku, stąd 
chwilowa stabilizacja i kosmetyczna korekta – o około 0,2%. 

trwaj¥ jeSienne zakupy, 
jednak nie ma co liczyæ 

na przeceny i promocje...

Outside the window we can see a beautiful Polish golden autumn;  
and in the residential market? You will only search in vain for autumn reds 
to appear in average price indicators showing downward movements. 
Spring greens are dominant at the moment. Prices, as in September, are 
rising and beating further records.

October can be defined simply as a month of disappointments.
The first of these is the failure of the Ministry of Finance and the Ministry 
of Construction to keep their promise and define what social construc-
tion means. In September, we heard assurances that finally we will find out 
what type of flats after 1 January 2008 will qualify to the group with lower 
VAT. Unfortunately, political machinations have been more important  
including discussions about the change of construction minister. And time 
is running out. Bear in mind that developments coming onto the market 
now will be completed in 2008. Questions about the amount of tax are 
bothering both buyers and developers.

The second disappointment is the withdrawal of interest relief. It is becom-
ing the rule that new laws regarding the residential market are prepared 
without regard to the period between buying and signing the notary act,  
in other words they are retrospective, which, in my opinion, is unaccept-
able. We obtain the right to interest relief the moment we buy the prop-
erty, in other words when we sign the notary act. Let’s assume that a year 
ago we decided to buy a flat. When calculating our budget, we took into 
account deductions connected interest relief. Unfortunately, we know that 
we will sign a notary act in March next year and only then we will be able 
to start taking advantage of the deductions. What the legislation forgot  
about was that the average time between signing a preliminary agree-
ment with a developer and signing a notary act is – in most agglomera-
tions – several hundred days (from 200 in Tri-City to 400 in Kraków). Would  

 
 
 
 
 
 
 
 
it be so difficult to introduce a clause changing the moment of when buy-
ers gain the right to interest relief? Especially since in return we don’t re-
ceive very much, and in large cities almost nothing. The act on financial 
support for families in buying a home – due to the price limitation – makes 
it practically impossible to subsidize the purchase of a new home. Suffice  
it to say that the upper limit in Warsaw is currently 4,300 PLN/sqm. These 
flats (measuring up to 75 sqm, which is the size criteria) virtually do not  
exist in the capital, or more precisely comprise 0.3% of the market.

As I said at the beginning, there is strong price growth in the market. 
Record changes, similar to September, were noted in Łódź, where the av-
erage price per sqm rose by 12.3%, drawing near the 4,300 PLN border.  
Warsaw noted a jump over the 7,000 PLN/sqm barrier with an increase  
of 8.2%. Growth in Kraków and Tri-City was about 7.5%. The average price 
per square meter in those cities was 6,755 PLN and 5,163 PLN respectively. 
Prices in Poznań rose a bit slower at 5.5%. The only city in which the situ-
ation was calm was Wrocław, although this is not difficult to understand. 
Last month the city beat the record in terms of price rises. In October, 
several new developments appeared on the market with prices close  
to the market average, which has caused a momentary stabilizing effect 
and even a cosmetic correction of about 0.2%. 

Autumn shopping spree 
continues, 

Although no price cuts 
And sAle sin sight...



średnia cena mkw. 
(PLN)

average price per sqm. 
(PLN)

październik 2006
October 2006

wrzesień 2006
September 2006

zmiana ceny mkw. 
(październik 2006/wrzesień 2006)

change in the average  
price per sqm 

(October 2006/September 2006)

Kraków Krakow 6 755 6 275 7.6% ñ
Łódź Łódź 4 285 3 814 12.3% ñ

Poznań Poznan 4 314 4 098 5.3% ñ
Trójmiasto Tri-City 5 163 4 804 7.5% ñ
Warszawa Warsaw 7 098 6 561 8.2% ñ
Wrocław Wroclaw 6 198 6 211 -0.2% 

dzielnica
district

październik 2006
October 2006

wrzesień 2006
September 2006

zmiana ceny mkw. 
(październik 2006/wrzesień 2006)

change in the average  
price per sqm 

(October 2006/September 2006)

Bemowo 5 759 5 489 4.9% ñ
Białołęka 5 619 4 631 21.3% ñ
Bielany 5 206 5 200 0.1% ñ

Mokotów 9 138 8 351 9.4% ñ
Ochota 6 581 6 166 6.7% ñ

Praga Południe 5 551 5 194 6.9% ñ
Praga Północ 5 656 4 818 17.4% ñ
Saska Kępa 9 010 7 946 13.4% ñ
Śródmieście 14 875 12 501 19.0% ñ

Targówek 5 452 5 300 2.9% ñ
Ursus 5 633 5 830 -3.4% 

Ursynów 6 883 6 605 4.2% ñ
Wawer 5 351 5 167 3.6% ñ
Wesoła 3 822 3 699 3.3% ñ

Wilanów 6 769 6 647 1.8% ñ
Włochy 7 377 7 000 5.4% ñ

Wola 8 588 7 192 19.4% ñ
Żoliborz 6 674 6 235 7.0% ñ

WARSZAWA 
- ŚREDNIA

7 098 6 561 8.2% ñ
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podaż
październik 2006
supply
October 2006

podaż
wrzesień 2006
supply
September 2006

popyt
wrzesień 2006
demand
September 2006

popyt
październik 2006
demand
October 2006

AverAge price per sqm 
Œrednie ceny mkw.

source: redNet Property Consulting
źródło: redNet Property Consulting

wArsAw 
warSzawa

source: redNet Property Consulting
źródło: redNet Property Consulting

demAnd And supply  
by districts in wArsAw

popyt i poda¯  
w dzielnicach warszawy

source: redNet Property Consulting
źródło: redNet Property Consulting
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Warszawa–raport mieszkaniowy
analiza popytu i podaży

prognoz y,  które s ię  sprawdzają
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