
 

 

Raport z rynku nieruchomości – listopad 2014 

Mimo zbliżającego się terminu wejścia w życie wymogu posiadania przez osoby ubiegające 

się o kredyt hipoteczny wyższego - 10-procentowego wkładu własnego ruch na rynku 

sprzedaży mieszkań utrzymuje się na stabilnym poziomie. Podobnie jest z 

cenami  mieszkań - z wyjątkiem Rzeszowa  stawki za m2 w największych polskich miastach 

zmieniły się w ciągu miesiąca najwyżej o kilkadziesiąt złotych. W porównaniu z zeszłym 

rokiem prawie wszędzie mieszkania podrożały – wynika z najnowszego raportu portalu 

nieruchomości Domy.pl. 

 

miasto 

ceny mieszkań w październiku 2014 r. 
zmiana 
średniej 
mdm (%) 

zmiana 
średniej rdr 

(%) 
średnia 
PLN/m2  

mediana* 
PLN/m2  

najtańsze* 
PLN/m2 

najdroższe* 
PLN/m2 

Białystok 4375 4246 2976 6279 0,2 0,6 

Bydgoszcz 3866 3797 2418 5586 0,7 2,1 

Gdańsk 5855 5396 3741 10346 -0,6 4,3 

Gdynia 6059 5500 3715 11209 -0,3 2,5 

Gorzów Wlkp. 2966 2861 1876 4180 -1,9 1,0 

Katowice 3917 3725 2495 6374 0,2 5,2 

Kielce 4219 4150 3233 5632 1,2 -2,5 

Kraków 6990 6603 4312 11811 0,9 1,0 

Lublin 4841 4880 3232 6473 0,2 0,4 

Łódź 3721 3622 2442 5500 -1,2 -2,6 

Olsztyn 4310 4275 3239 5654 1,1 0,0 

Opole 4164 4060 3052 5670 -0,1 3,4 

Poznań 5505 5352 3550 8271 1,7 2,2 

Rzeszów 4918 4857 3713 6383 2,3 1,4 

Sopot 9532 9000 5356 16305 -0,7 1,8 

Szczecin 4245 4247 2700 6040 -0,6 2,3 

Warszawa 8409 7960 5487 12667 -0,3 1,9 

Wrocław 5798 5625 3934 8504 0,3 1,3 

*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 

 



Październik nie przyniósł znaczących zmian w zestawieniu cen mieszkań oferowanych do 

sprzedaży na rynku wtórnym. W 10 z 18 największych polskich miast stawki minimalnie 

wzrosły – średnio o 43 zł na m2. W porównaniu z wrześniem br. najbardziej wzrosła średnia 

cena ofertowa metra kwadratowego lokalu w Poznaniu i Rzeszowie –odpowiednio o 90 i 112 

zł. W pozostałych 8 analizowanych przez portal Domy.pl miastach cena m2 spadła średnio o 

blisko 35 zł. Najbardziej w Sopocie – o 71 zł, i Gorzowie Wlkp.  – o 58 zł. 

Na przestrzeni ostatniego roku aż w 15 z 18 analizowanych miast średnie ceny ofertowe 

mieszkań poszły w górę. Najbardziej – o 241 zł (4,3%) - wzrosła cena m2 w Gdańsku. W 

Katowicach za taki sam kawałek mieszkania trzeba dziś zapłacić o 193 zł (5,2%) więcej niż 

przed rokiem, a w Sopocie o 192 zł (1,8%).  

W Warszawie średnia cena metra kwadratowego używanego mieszkania wzrosła w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy o 157 zł, czyli niespełna 2%; Kraków zanotował w tym czasie wzrost o 

1%, tj. 70 zł.  

Wg analizy portalu Domy.pl taniej niż przed rokiem można dziś kupić mieszkanie w Łodzi i 

Kielcach – w obu cena za m2 spadła o ok. 100 z (2,5-2,6%). 
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Raport został przygotowany na podstawie danych z 22060 ofert sprzedaży mieszkań 

wystawionych w portalach nieruchomości Domy.pl i Morizon.pl we październiku 2014 roku. 

W przypadku wykorzystania informacji zawartych w niniejszym raporcie, proszę o podanie 

źródła: "Raport z rynku nieruchomości portalu Domy.pl". 

Historyczne statystyki cen ofertowych mieszkań używanych w największych miastach Polski 

dostępne są na stronie: www.domy.pl/statystyki 

 

Portale grupy Morizon SA - Melog.com sp. z o.o. 
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