
 

Raport z rynku nieruchomości – luty 2015 

Na rynku sprzedaży mieszkań ceny wciąż pozostają stabilne. W porównaniu ze styczniem 

ub. roku wyraźnie wzrosły ceny używanych lokali w Gdańsku, Katowicach i Gorzowie Wlkp. 

O ponad 3% taniej oferowane są lokale w Kielcach. W pozostałych 14 miastach 

analizowanych przez portal Morizon.pl średnie stawki w ciągu roku zmieniły się 

nieznacznie - o mniej maksymalnie 2,6% w górę lub 1,4% w dół. 

miasto 

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

zmiana 
średniej rdr 

(%) 
średnia 
PLN/m2  

mediana* 
PLN/m2  

najtańsze* 
PLN/m2 

najdroższe* 
PLN/m2 

Białystok 4349 4265 2974 6026 0,4 -0,3 

Bydgoszcz 3845 3780 2313 5686 -0,2 0,9 

Gdańsk 5981 5500 3760 10552 0,5 4,7 

Gdynia 6096 5511 3624 11510 -2,2 0,2 

Gorzów Wlkp. 3035 2910 1872 4487 1,6 3,0 

Katowice 3941 3750 2463 6446 1,1 4,3 

Kielce 4181 4066 3193 5718 -0,1 -3,3 

Kraków 6874 6486 4142 11642 -0,8 -1,2 

Lublin 4936 4900 3351 6563 0,1 2,6 

Łódź 3860 3727 2566 5731 3,2 2,6 

Olsztyn 4372 4303 3275 5952 -0,6 2,0 

Opole 4138 4111 3000 5460 -2,1 0,2 

Poznań 5491 5317 3664 8168 -2,0 0,5 

Rzeszów 4841 4785 3598 6343 1,5 -1,4 

Sopot 9340 8871 5489 16155 -2,0 -0,2 

Szczecin 4265 4233 2689 6121 0,7 1,5 

Warszawa 8441 7929 5518 13998 0,5 1,2 

Wrocław 5864 5639 3957 8808 1,5 1,6 

*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 

Ceny mieszkań używanych wystawionych do sprzedaży w styczniu 2015 roku nie odbiegały istotnie 

od grudniowych. Z wyjątkiem Łodzi, która zanotowała wysoki, ponad 3-procentowy wzrost, stawki 

zmieniły się minimalnie – średnio o kilkadziesiąt złotych na m2. 



W porównaniu ze styczniem 2014 roku także nie widać znaczących różnic w cenach. Z wyjątkiem 

Gdańska i Katowic, w których nastąpił ponad 4-procentowy wzrost średnich stawek, Gorzowa Wlkp., 

w którym ceny wzrosły o 3% i Kielc, w których ceny są dziś o 3,3% niższe niż przed rokiem, 

oczekiwania zbywców mieszkań w największych miastach praktycznie nie zmieniły się. Dwa 

największe ośrodki – Warszawa i Kraków – zanotowały w tym czasie odpowiednio spadek i wzrost 

średnich cen o 1,2%, tj. o mniej niż 100 zł na m2.  

Metr kwadratowy mieszkania o kilkaset złotych tańszy niż 5 lat temu 

Ostatnie miesiące na rynku mieszkaniowym upływają pod znakiem stabilizacji. Poprzedzały ją jednak 

bardzo dynamiczne zmiany – najpierw, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, spektakularny boom i 

wzrosty cen, a potem tzw. pęknięcie bańki i będące tego konsekwencją długotrwałe ostudzenie 

popytu i spadek cen. To, że za mieszkanie trzeba dziś zapłacić wyraźnienie mniej niż np. 5 lat temu 

wskazują dane portalu Morizon.pl. W porównaniu ze styczniem roku 2010 ceny mieszkań w 

największych miastach Polski spadły średnio o prawie 8%, co oznacza, że metr kwadratowy lokalu 

staniał w nich o kilkaset złotych.  

Najbardziej spadły ceny we Wrocławiu; przed pięcioma laty w stolicy Dolnego Śląska jeden metr 

kwadratowy mieszkania wyceniany był średnio na ponad 7000 zł. Dziś ta cena spadła poniżej 6000 zł, 

tj. aż o 16,9%. Dużo, bo o ponad 10% spadły także ceny w Łodzi, Szczecinie i Olsztynie. 

Jednakowy procentowy spadek cen zanotowała obecna i dawna stolica; w Warszawie i Krakowie za 

m2 mieszkania zbywcy żądają dziś o 6,4% mniej niż pięć lat temu, co daje cenę niższą odpowiednio o 

580 i 473 zł. Przy zakupie mieszkania o powierzchni 50 m2 oznacza to oszczędność rzędu 24-29 tys. zł. 

Jedynym miastem wśród 18 analizowanych, w którym średnia cena ofertowa mieszkań jest dziś 

wyższa niż przed pięcioma laty, jest Rzeszów. Z analizy portalu Morizon.pl wynika, że w stolicy 

Podkarpacia za m2 używanego lokalu zbywcy żądają dziś 4841 zł, tj. o 3,9% więcej niż styczniu 2000 r. 

Porównaniu cen ofertowych mieszkań w styczniu 2010 i w styczniu 2015 roku. 

miasto 01'2010 01'2015 zmiana (%) zmiana (zł/m2) 

Białystok 4658 4349 -6,6 -309 

Bydgoszcz 4252 3845 -9,6 -407 

Gdańsk 6494 5981 -7,9 -513 

Gdynia 6485 6096 -6,0 -389 

Gorzów Wlkp. 3182 3035 -4,6 -147 

Katowice 4207 3941 -6,3 -266 

Kielce 4416 4181 -5,3 -235 

Kraków 7347 6874 -6,4 -473 

Lublin 5170 4936 -4,5 -234 

Łódź 4429 3860 -12,8 -569 

Olsztyn 4893 4372 -10,6 -521 

Opole 4280 4138 -3,3 -142 

Poznań 5888 5491 -6,7 -397 



Rzeszów 4659 4841 3,9 182 

Sopot 10074 9340 -7,3 -734 

Szczecin 4879 4265 -12,6 -614 

Warszawa 9021 8441 -6,4 -580 

Wrocław 7056 5864 -16,9 -1192 
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Raport został przygotowany na podstawie danych z 20140 ofert sprzedaży mieszkań wystawionych w 

portalu nieruchomości Morizon.pl w styczniu 2015 roku.  

W przypadku wykorzystania informacji zawartych w niniejszym raporcie, prosimy o podanie źródła: 

"Raport z rynku nieruchomości 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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