
 

Raport z rynku nieruchomości - czerwiec 2015 

U progu wakacji ceny ofertowe mieszkań wystawionych do sprzedaży na rynku wtórnym w 

największych polskich miastach w dalszym ciągu utrzymują się na stabilnym poziomie. Tylko w 3 z 

18 badanych miast wzrost lub spadek stawki za m2 przekroczył 100 zł; w pozostałych miastach, 

zważywszy na całkowite ceny mieszkań, zmiany były marginalne - wynika z najnowszego raportu 

portalu nieruchomości Morizon.pl. 

miasto 

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

zmiana średniej rdr 

średnia 
PLN/m2  

mediana* 
PLN/m2  

najtańsze* 
PLN/m2 

najdroższe* 
PLN/m2 

(%) PLN 

Białystok 4364 4278 3004 5928 -1,4 -0,8 -36 

Bydgoszcz 3887 3871 2390 5673 0,2 1,1 43 

Gdańsk 6021 5559 3749 10548 0,9 3,4 199 

Gdynia 6233 5716 3669 11409 1,7 3,7 223 

Gorzów Wlkp. 2984 2921 1881 4370 0,3 4,4 127 

Katowice 3919 3737 2499 6346 -1,1 -0,1 -2 

Kielce 4180 4060 3100 5763 0,3 -1,2 -49 

Kraków 6895 6515 4220 11446 -1,1 -0,3 -18 

Lublin 4978 4919 3490 6706 1,5 3,0 145 

Łódź 3700 3558 2490 5644 -0,7 -2,8 -106 

Olsztyn 4354 4296 3295 5625 -0,1 0,1 4 

Opole 4173 4190 3043 5216 1,5 -2,6 -111 

Poznań 5568 5400 3682 8277 -1,4 2,3 126 

Rzeszów 4862 4708 3633 6181 -2,1 1,7 79 

Sopot 9559 9083 5337 16313 1,7 -1,8 -174 

Szczecin 4253 4210 2618 6136 0,6 1,6 66 

Warszawa 8396 7895 5469 13991 -0,7 0,5 45 

Wrocław 5862 5670 4018 8699 -0,5 2,3 131 

*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 

 

Wg analizy ofert publikowanych w portalu nieruchomości Morizon.pl średnie ceny mieszkań 

wystawionych do sprzedaży w największych polskich miastach w dalszym ciągu podlegają zmianom, 

które można określić jako marginalne. W ostatnim miesiącu tylko w 3 z 18 badanych miast średnie 

stawki za m2 zmieniły się o więcej niż 100 zł. Największy wzrost – o 162 zł zanotował Sopot. O 107 zł 

wzrosła średnia cena ofertowa w Gdyni, podczas gdy w tym samym czasie o 103 zł spadł koszt zakupu 



m2 mieszkania w Rzeszowie. W pozostałych 15 miastach miesięczna zmiana ceny m2 nie przekroczyła 

100 zł. 

W skali ostatnich 12 miesięcy zmiany stawek są nieco bardziej wyraziste, lecz też nie wskazują 

jednoznacznego trendu. W Gdyni średnia cena ofertowa za m2 używanego lokum wzrosła o 223 zł, tj. 

3,7%. O ponad 100 zł drożej niż przed rokiem wyceniany jest m2 mieszkania w Gdańsku, Lublinie, 

Poznaniu, Gorzowie Wlkp. oraz  we Wrocławiu.  

W ujęciu procentowym największy wzrost cen rok do roku zanotował Gorzów Wielkopolski. W stolicy 

województwa lubuskiego – najtańszego miasta w zestawieniu – średnica cena m2 jest obecnie o 4.4% 

wyższa niż przed rokiem.  

Spośród 7 miast, w których ceny ofertowe mieszkań są dziś niższe niż rok temu, największy spadek 

zanotował Sopot. W tym ekskluzywnym, nadmorskim kurorcie – ze średnią ceną mieszkań na 

poziomie blisko 10 000 zł za m2 – obecna stawka jest o 174 zł niższa niż na początku czerwca 2014 r.  

O ponad 100 zł mniej za każdy m2 mieszkania wystawionego do sprzedaży na rynku wtórnym 

zapłacimy dziś  także w Łodzi i Opolu. 

Bardzo stabilne pozostają ceny w Krakowie i Warszawie. Z analizy portalu Morizon.pl wynika, że w 

obu miastach stawki zmieniły się nieznacznie - w dawnej stolicy średnia za m2 spadła w ciągu roku 

o  18 zł (0,3%), w obecnej – wzrosła o 50 zł (0,5%). 

 

Pozdrawiam, 

Marcin Drogomirecki | Morizon.pl 

m.drogomirecki@morizon.pl 

kom. 602 649 550 

 

Raport został przygotowany na podstawie danych z 21450 ofert sprzedaży mieszkań wystawionych w 
portalu nieruchomości Morizon.pl w maju 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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