
 

Raport z rynku nieruchomości - maj 2015 

Miniony miesiąc nie przyniósł istotnych zmian cen na rynku sprzedaży mieszkań używanych. 

Średnie stawki, za jakie właściciele oferują swoje lokale w 13 z 18 analizowanych miast nieznacznie 

wzrosły, a w 5 zmalały. Największy wzrost - o 2,3% - zanotował Białystok; liderem spadków jest zaś 

Łódź, w której średnia cena oferowanych mieszkań obniżyła się o 3% - wynika z najnowszego 

raportu portalu nieruchomości Morizon.pl. 

Obserwowany od początku roku wzrost zainteresowania klientów ofertami sprzedaży mieszkań wciąż 

pozostaje bez znaczącego wpływu na ceny ofertowe. Te, z wyjątkiem drożejących lokali w najlepszych 

lokalizacjach, wciąż pozostają stabilne. Niewielkie, miesięczne wzrosty stawek jakie można 

zaobserwować w większości (13 na 18) analizowanych przez portal Morizon.pl miast, a także wzrost 

w porównaniu z rokiem ubiegłym, to w znakomitej większości zasługa wyższych o 8 - 10% stawek 

wywoławczych za stosunkowo nowe (wiek do 10 lat) lokale o średnim i wysokim standardzie 

oferowane do sprzedaży na rynku wtórnym. Obecnie stanowią one - w zależności od miasta - od 10 

do 25% całkowitej podaży ofert. 

miasto 

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

zmiana średniej rdr 

średnia 
PLN/m2  

mediana* 
PLN/m2  

najtańsze* 
PLN/m2 

najdroższe* 
PLN/m2 

(%) PLN 

Białystok 4428 4339 3069 6264 2,3 0,1 6 

Bydgoszcz 3881 3800 2447 5560 1,0 1,5 56 

Gdańsk 5966 5476 3792 10451 -0,4 2,2 127 

Gdynia 6126 5579 3470 11391 0,7 1,0 62 

Gorzów Wlkp. 2975 2792 1794 4620 -0,6 1,7 49 

Katowice 3962 3758 2598 6423 0,6 1,4 54 

Kielce 4166 4064 3166 5595 1,1 -3,5 -149 

Kraków 6970 6549 4318 11679 1,8 1,2 85 

Lublin 4903 4919 3398 6486 -0,4 1,5 72 

Łódź 3725 3587 2605 5516 -3,0 -3,7 -145 

Olsztyn 4359 4327 3241 5737 0,6 1,8 76 

Opole 4111 4123 2975 5235 0,1 -3,3 -140 

Poznań 5648 5468 3652 8284 1,4 3,8 207 

Rzeszów 4965 4910 3707 6363 1,0 2,3 112 

Sopot 9397 8841 5533 16044 0,4 -0,4 -37 

Szczecin 4226 4175 2711 6126 0,5 -1,0 -41 

Warszawa 8459 7955 5526 13960 0,3 1,4 120 

Wrocław 5890 5692 3928 8932 -0,2 2,2 125 



*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 

W porównaniu z kwietniem ub. roku ceny ofertowe mieszkań wzrosły w 13 z 18 analizowanych miast. 

Największy wzrost - o 3,8%, tj. 207 zł nastąpił w Poznaniu. O 2,3%, czyli o 112 zł wyższa jest obecnie 

średnia cena m2 używanego mieszkania w Rzeszowie, a o 2,2% (127 zł) w Gdańsku. 

Z analizy portalu Morizon.pl wynika, że w tym samym czasie wyraźne, ponad 3-procentowe spadki 

średnich cen zanotowały trzy miasta: w Opolu m2 używanego mieszkania staniał o 3,3% (140 zł), w 

Kielcach o 3,5% (149 zł), a w Łodzi o 3,7% (145 zł). 

Pozdrawiam, 

Marcin Drogomirecki | Morizon.pl 

m.drogomirecki@morizon.pl, kom. 602 649 550 

 

 

 

Raport został przygotowany na podstawie danych z 20250 ofert sprzedaży mieszkań wystawionych w 
portalu nieruchomości Morizon.pl w kwietniu 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 

 

 

PORTALE GRUPY MORIZON SA - MELOG.COM SP. Z O.O.

 
Melog.com sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej Morizon SA, będącej największym w Polsce wydawcą 

mediów nieruchomościowych online. Melog.com sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa; 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy: KRS 0000125836, REGON: 

016394720, NIP: 5213107693, kapitał zakładowy w wysokości 1 184 000 zł.  

 


