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Tu odrobinę w górę, tam odrobinę w dół - tak można najkrócej opisać zmiany, jakie zaszły w 

ostatnim miesiącu w cenach mieszkań wystawionych do sprzedaży w największych polskich 

miastach. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego w 12 z 18 analizowanych 

ośrodków niewielkie miesięczne zmiany przełożyły się wzrost stawek - średnio o 114 zł za m2 - 

wynika z najnowszego raportu serwisu nieruchomości Morizon.pl. 

Ceny ofertowe mieszkań wystawianych do sprzedaży na rynku wtórnym porównywane w krótkich, 

miesięcznych odstępach wciąż zmieniają się w niewielkim stopniu. Po minimalnym wzroście średniej 

ceny w jednym miesiącu, w kolejnym lub następnym stawka nieznacznie spada. I taka sytuacja trwa 

już od kilkunastu miesięcy. W 12 z 18 badanych przez serwis Morizon.pl miast suma miesięcznych 

zmian składa się jednak na wzrost średniej ceny m2 w skali roku o kwotę od 7 zł w Szczecinie do 169 

zł w Lublinie. Niższe niż przed rokiem stawki - o symboliczne 6 zł w Białymstoku do ponad 150 zł w 

Łodzi - zanotowało tylko 6 dużych ośrodków. 

miasto 

ceny mieszkań w czerwcu 2015 r. zmiana 
średniej 
mdm (%) 

zmiana średniej rdr 

średnia 
PLN/m2  

mediana* 
PLN/m2  

najtańsze* 
PLN/m2 

najdroższe* 
PLN/m2 

(%) PLN 

Białystok 4333 4219 2978 6159 -0,7 -0,8 -6 

Bydgoszcz 3880 3813 2418 5704 -0,2 1,3 55 

Gdańsk 5993 5546 3785 10464 -0,5 2,1 152 

Gdynia 6280 5732 3755 11453 0,8 3,2 145 

Gorzów Wlkp. 3030 2954 1866 4438 1,5 4,8 94 

Katowice 3885 3694 2440 6473 -0,9 -1,8 -37 

Kielce 4091 3990 3068 5691 -2,1 -3,7 -69 

Kraków 6904 6523 4364 11336 0,1 0,7 39 

Lublin 4870 4828 3371 6615 -2,2 1,3 169 

Łódź 3760 3614 2546 5719 1,6 -2,4 -154 

Olsztyn 4425 4455 3198 5860 1,6 0,2 -61 

Opole 4148 4161 2919 5761 -0,6 -2,6 -87 

Poznań 5553 5375 3645 8250 -0,3 2,0 125 

Rzeszów 4996 4986 3883 6296 2,8 6,2 158 

Sopot 9674 9250 5472 15537 1,2 3,1 176 

Szczecin 4227 4210 2564 5975 -0,6 -0,4 7 

Warszawa 8322 7836 5471 13699 -0,9 0,4 104 

Wrocław 5837 5652 4001 8739 -0,4 2,1 146 

*mediana - środkowa cena, która dzieli oferty uporządkowane od najtańszych do najdroższych na dwie równe części 

*najtańsze - średnia arytmetyczna cen ofertowych obliczona z pierwszych 10% ofert uporządkowanych rosnąco wg ceny za m2 

*najdroższe - średnia arytmetyczna cen ofertowych obliczona z ostatnich 10% ofert uporządkowanych rosnąco wg ceny za m2 



Z analizy ofert sprzedaży mieszkań wystawionych w portalu Morizon.pl wynika, że w Polsce stale 

utrzymują się znaczne rozbieżności w cenach mieszkań w poszczególnych miastach. Najdroższą 

aglomeracją ze średnią ceną na poziomie 8332 zł/m2 jest Warszawa. O blisko 20% tańsze są 

mieszkania w Krakowie, a o 25% w prężnie rozwijającej się Gdyni. Całą trójkę przewyższają jednak 

cenami polskie kurorty - w Zakopanem średnia cena mieszkania wynosi obecnie 8620 zł za m2, w 

Sopocie blisko 9700 zł, a w Juracie aż 15000 zł (ceny najdroższych apartamentów przekraczają 20000 

zł/m2). 

Na drugim biegunie cenowym w gronie największych miast plasuje się Bydgoszcz z ceną 3880 zł za 

m2, Łódź - 3760 zł za m2 i najtańsza stolica wojewódzka - Gorzów Wielkopolski, w którym m2 

używanego lokalu wyceniany jest średnio na ok. 3000 zł. Wg danych Morizon.pl prawie trzykrotnie 

niższe niż w Warszawie i aż pięciokrotnie niższe niż w nadmorskiej Juracie są także ceny mieszkań w 

liczących ponad 200 tysięcy mieszkańców Częstochowie (3100 zł), Radomiu (2915 zł) oraz Sosnowcu 

(2850 zł).  

 

Pozdrawiam, 

Marcin Drogomirecki | Morizon.pl 

marcin.drogomirecki@morizon.pl 

kom. 602 649 550 

 

 

Raport został przygotowany na podstawie danych z 24250 ofert sprzedaży mieszkań wystawionych w 
serwisie nieruchomości Morizon.pl w czerwcu 2015 roku.  

W przypadku wykorzystania informacji zawartych w niniejszym raporcie, prosimy o podanie źródła: 
"Raport z rynku nieruchomości Morizon.pl" z aktywnym odnośnikiem do strony www.morizon.pl. 

Historyczne statystyki cen ofertowych mieszkań używanych w największych miastach Polski dostępne 
są na stronie: http://www.morizon.pl/statystyki 
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