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WPROWADZENIE 

Serwis nieruchomości www.szybko.pl został uruchomiony w styczniu 2005 roku. Serwis oferuje 
wszystkim użytkownikom możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży, 
kupna i wynajmu nieruchomości. Strona szybko.pl już w pierwszym roku działalności osiągnęła 
pułap 1 mln odsłon i ponad 2800 odwiedzających każdego dnia. Codziennie w serwisie pojawia się 
ponad 250 ogłoszeń dotyczących obrotu nieruchomościami z całej Polski.  

Roczna obecność na rynku, zdobyte doświadczenie i wiedza a przede wszystkim ilość ogłoszeń z 
całej Polski pozwoliły na przygotowanie kolejnej edycji „Raportu www.szybko.pl” .  

„Raport www.szybko.pl” jest tworzony na podstawie danych archiwizowanych w serwisie. 
Bieżąca wersja, opisująca sytuację w I kwartale 2006 powstała na podstawie 7220 ogłoszeń. 
Przedstawia obraz wtórnego rynku nieruchomości w największych polskich miastach. W przypadku 
Warszawy, Krakowa i Gdańska zaprezentowane zostały także bardziej szczegółowe dane opisujące 
zmiany w poszczególnych miesiącach kwartału oraz ceny z uwzględnieniem różnic terytorialnych.  

Raport z IV kwartału 2005 i I 2006 pozwalają na obserwowanie zmian na rynku, opisywanie 
trednów i prognozowanie na ich podstawie. Wierzymy że przekazane poniżej informacje będą dla 
Państwa niezwykle użyteczne jako źródło wiedzy na temat rynku nieruchomości. „Raport 
www.szybko.pl” zawiera informacje rzadko publikowane i trudne do uzyskania np.: o cenach 
wynajmu stancji i mieszkań, średnim oferowanym metrażu, najpopularniejszych lokalizacjach itp. 

 

„RAPORT WWW.SZYBKO.PL” SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI 

Część I – „Obrót nieruchomościami na rynku wtórnym” 

1. Sytuacja w największych polskich miastach 

2. Szczegółowe dane dotyczące Warszawy, Krakowa i Gdańska 

Część II – „Wynajem” 

1. Największe polskie miasta 

2. Wynajem w Warszawie i Krakowie 

Część III – „Pokoje, stancje” 

1. Największe polskie miasta 

2. Analiza rynku warszawskiego i krakowskiego  
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CZĘŚĆ  I  -  OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI NA RYNKU 

SYTUACJA W NAJWIĘKSZYCH POLSKICH MIASTACH 

W pierwszym kwartale 2006 roku, zgodnie z przewidywaniami, miał miejsce dalszy wzrost cen 
mieszkań na rynku wtórnym. Na wykresie nr 1 przedstawione są dane za minione półrocze. W 
zasadzie we wszystkich miastach widoczny jest trend wzrostowy.  

Wyjątkiem jest Poznań gdzie na początku roku nastąpił spadek średniej ceny za m2 w stosunku 
do XII 2005, by przez 3 miesiace I kwartału 2006 utrzymywać się na stabilnym poziomie 3300 
złotych za metr. Poznań jako jedyna z polskich aglomeracji nie odnotowuje znaczącego wzorstu cen. 
Jedynie w tym mieście można jeszcze zaobserwować charakterystyczne dla rynku nieruchomości 
zjawisko, jakim jest sezonowość i związany z tym wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości z 
końcem roku kalendarzowego a następnie spadek popytu w miesiącach zimowych. Kolejnym 
miastem, gdzie ceny w I kwartale utrzymywały się na wyrównanym poziomie 4600 złotych, jest 
Kraków. Jednak średnia cena w tym mieście w I kwartale wzrosła  w porównaniu z ostatnim 
kwartałem 2005 roku o 3,6%.  

Najwyższy bezwzględny a także % wzrost cen w okresie styczeń-marzec 2006 miał miejsce we 
Wrocłwiu. Pod koniec roku 2005 ceny we Wrocławiu nieznacznie spadły, co spowodowane było w 
głównej mierze brakiem atrakcyjnych ofert. Początek roku 2006 przyniósł zmianę tej tendencji. 
Zgodnie z przewidywaniami szybko rosnący popyt, spowodowany dynamicznym rozwojem 
gospodarczym w tym rejonie, przyczynił się do niemal 13% (12,6%) wzrostu ceny m2. W liczbach 
bezwzględnych oznacza to wzrost ceny o 491 złotych do 3989 zł za metr w marcu 2006. W 
zestawieniu kosztów zakupu m2 mieszkania na rynku wtórnym Wrocław przesunął się na 3 miejsce 
za Wraszawę i Kraków, zbliżając się do granicy 4 tys za metr. Ponieważ ilość oddawanych nowych 
mieszkań we Wrocławiu jest najniższa w porównaniu z innymi polskimi aglomeracjami1, a popyt 
nadal będzie się zwiększał, można prognozować dalszy dynamiczny wzrost cen nieruchomości na 
rynku wtórnym. Dodatkowymi stymulatorami wzrostu cen są: niewątpliwa atrakcyjność kulturowa 
miasta, piękna Starówka oraz liczne uczelnie wyższe. Czynniki te wskazują na możliwość rozwoju 
sytuacji na rynku nieruchomości we Wrocławiu analogicznie jak to ma miejsce w Krakowie. Można 
więc przewidywać znaczny wzrost cen mieszkań na Starym Mieście i w ścisłym centrum oraz rosnące 
zainteresowanie apartamentami, lokalami o wysokim standardzie i mieszkaniami pod wynajem (dla 
kadry menadżerskiej i turystów).  

Bardzo wysoki średni kwartalny wskaźnik wzrostu cen, na poziomie 8,9%, odnotowuje się w 
Gdańsku. Po raz kolejny wynika to z faktu, iż cena wyjściowa, od której liczy się zmiany była 
najniższa. Niemniej jednak pół roku temu średnie ceny w Gdańsku nie osiągały pułapu 2800 złotych 
za metr i były najniższe w kraju. W chwili obecnej, w marcu 2006, przekroczyły  3300 złotych i są 
porównywalne do poziomu cen w Poznaniu. Wydaje się, że w przeciwnieństwie do stolicy 
Wielkopolski bardzo prawdopodobny jest ich dalszy dynamiczny wzrost. Wiosną i latem impulsem 
zmian będzie zaintersowanie lokalami z przeznaczeniem dla turystyki. 

Stolica nadal utrzymuje palmę pierszeństwa jeśli chodzi o wysokość cen, a w I kwartale pokonała 
kolejną barierę – przekroczywszy poziom 5 tysięcy złotych za metr. Szczegółowe omówienie sytuacji 
na tym rynku znajduje się w dalszej części raportu. 

                                                       
 

1 Raport Reas Consulting 
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Na wykresie numer 2 wygenerowane zostały linie trendu dla poszczególnych miast. Wizualizacja 
danych liczbowych pozwala na szybką analizę sytuacji. Przy założeniu, iż nie nastąpi radykalna 
zmiana warunków rynkowych tredny wskazują, że ceny na rynku poznańskim i krakowskim będą 
dosyć stabilne. Na rynku warszawskim będziemy mieli do czynienia z ciągłym, zrównoważonym 
wzrostem. Najszybsze potencjalne wzrosty możliwe są we Wrocławiu oraz Gdańsku. 

Wykres 1.  Zmiana cen m2 mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach. Źródło 
www.szybko.pl 

Cena m2 na rynku wtórnym X 2005 - III 2006
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Tabela 1. Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach 
(w tysiącach zł). Źródło www.szybko.pl 

  WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA GDAŃSK POZNAŃ
styczeń 3,407 4,635 5,076 3,074 3,318
luty 3,813 4,634 5,183 3,230 3,312
marzec 3,898 4,606 5,215 3,377 3,312
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Wykres 2. Trendy zmian cenowych na rynku wtórnym. Źródło www.szybko.pl. 

Trendy zmian cenowych na rynku wtórnym X 2005-III 2006
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SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE WARSZAWY, KRAKOWA I GDAŃSKA 

WARSZAWA 

Tabela 2.  Warszawa – średnie ceny i metraż mieszkań na rynku wtórnym. Źródło www.szybko.pl 
  1-pok. 2-pok. 3-pok. 4-pok. 5-pok.

średni metraż 36 50 65 89 129
średnia cena m2 w zł 5,520 5,449 5,186 5,078 4,600

 
 

Tabela 3. Średnia cena metra kwadratowego w dzielnicach Warszawy w zł. Źródło www.szybko.pl 
Warszawa I II III
Bielany 4,537 4,989 4,945
Bródno 3,720 3,900 4,100
Centrum/Śródmieście 6,913 7,298 7,220
Gocław 4,385 4,000 4,300
Kabaty 5,753 6,095 6,150
Mokotów 5,200 5,262 5,426
Ochota 5,700 5,712 5,936
Praga  4,700 4,418 4,762
Saska Kępa 4,800 5,000 5,200
Tarchomin 3,900 3,890 3,700
Ursus 4,227 4,300 4,500
Ursynów 5,300 5,600 5,640
Wilanów 5,050 5,150 5,250
Wola 4,713 5,100 5,200
Żoliborz 5,360 5,430 5,500
Natolin 5,330 5,290 5,410
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Pierwsze 3 miesiące nowego roku przyniosły kolejne wzrosty cen nieruchomości w stolicy. 
Wynika to z ciągłej, pogłębiającej się przewagi popytu nad podażą. Źródła tej nierównowagi mają 
początek na rynku pierwotnym, gdzie stołeczni deweloperzy i spółdzielnie nie są w stanie zaspokoić 
potrzeb rynkowych. Główną przyczyną takiej sytuacji jest brak planów zagospodarowania 
przestrzennego Warszawy a co za tym idzie duże trudności z zakupem gruntów i uzyskaniem 
pozwoleń na budowę.  

Dodatkowym impulsem dla wzrostu cen jest większa dostępność kredytów hipotecznych, a także 
większą skłonność Polaków do ich zaciągania. Nie bez znaczenia jest fakt, iż kredyty 
najprawdopodobniej podrożeją na skutek zmian regulacji prawnych, już w lipcu 2006 roku.  

W rezultacie w I kwartale 2006 ceny mieszkań na rynku wtórnym pokonały kolejną barierę, jaką 
niewątpliwie jest kwota 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy.  

Tabela 3 zawiera średnie ceny mieszkań w Warszawie w zależności od ich wielkości. Widoczna 
jest zależność odwrotnie proporcjonalna: wzraz z rosnącą powierzchnią mieszkania maleje cena 
metra kwadratowego. W I kwartale tego roku różnice te zdecydowanie się pogłębiły. W IV kwartale 
2005 wynosiły około 5% pomiędzy mieszkaniem 1 a 5 pokojowym. Obecnie ta różnica to aż 16%. 
Dodatkowo wart uwagi jest fakt, iż tylko cena dużych, 5-pokojowych mieszkań nie wykazała 
tendencji wzrostowej i pozostaje tak jak w IV kwartale 2005 roku na poziomie 4600 złotych. Może to 
wynikać z ograniczonego popytu na tej wielkości lokale. Popyt jest oczywiście warunkowany kosztem 
globalnym tak dużej nieruchomości, sięgającym zwykle niemal 600 tys. złotych.  

 

Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się nadal mieszkania niewielkie 1 i 2-pokojowe 
i one osiągają najwyższe ceny. W przypadku kawalerek jest to nawet 5500 złotych za każdy metr. 
Zmiana ceny w przeciągu ostatnich 3 miesięcy była nadzywczaj duża, o ponad 13 punktów 
procentowych. Tak szybki wzrost cen to skutek ciągle rosnącego popytu. Mieszkania jedno i 
dwupokojowe zyskują szczególnie, ponieważ wiele osób ale także instytucji traktuje je jako inwestycję 
kapitału. Osoby prywatne, w związku z taniejącymi i stosunkowo łatwo dostępnymi kredytami 
hipotecznymi, decydują się  na zakup niewielkich mieszkań na kredyt, a następnie przeznaczają je pod 
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wynajem. Fundusze inwestycyjne lokują kapitał w nieruchomości, kupując w wielu przypadkach 
niemal całe inwestycje.  

Drugim po cenie czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe jest lokalizacja nieruchomości. 
W niektórych przypadkach wysuwa się ona nawet na plan pierwszy, szczególnie gdy mieszkanie jest 
kupowane w celu późniejszego wynajmu. Zmiany cen w ciągu I kwartału 2006 roku zawarte są w 
tabeli numer 3. Ceny zmieniają się „in plus” we wszystkich dzielnicach z wyjątkiem Gocławia i 
Trachomina. Ceny na Gocławiu są niestabilne, wahają się z miesiąca na miesiąc, ale co ważniejsze 
notują 5% spadek w stosunku do poprzedniego kwartału. Znacznie większą obniżkę odnotowały 
ceny na Tarchominie. W IV kwartale 2005 otrzymywały się na poziomie powyżej 4 tys. by w styczniu 
2006 spaść do 3900 i aż do 3700 złotych w marcu. Różnica pomiędzy najwyższą i najniższą ceną m2 
na Tarchominie w ostatnim półroczu to aż 12% w dół. Na koniec kwartału była to jedyna 
warszawska dzielnica z ceną poniżej 4 tys. i tendencją spadkową. Można się pokusić o 
zdiagnozowanie co najmniej kilku przyczyn takiej sytuacji. Przede wszystkim Tarchomin jest jedną z 
dzielnic położonych niezbyt korzystnie komunikacyjnie: prawy brzeg Wisły i zaledwie jeden most dla 
kilku gęsto zaludnionych dzielnic powoduje poważne problemy komunikacyjne. Dodatkowo w ciągu 
kilku ostatnich lat powstało tu kilka tysięcy mieszkań, z tego część jako oficjalna inwestycja „pod 
wynajem” z odroczoną możliwością sprzedaży. Możliwe że część właścicieli zdecydowała się już na 
sprzedaż posiadanych w tym rejonie nieruchomości.  

Istnieje jeszcze jeden aspekt związany z lokalizacją, na który zwracają uwagę pośrednicy. 
Niektóre z inwestycji, szczególnie położonych w peryferyjnych dzielnicach Warszawy, wykonywane 
były przez niesolidnych i nieprofesjonalncyh wykonawców. Często oznacza to potrzebę wykonania 
gruntownych remontów w świeżo oddanych do użytku budynkach. 

Warte komentarza są zmiany cen na warszawskiej Pradze oraz Ursynowie. Praga odnotowała w I 
kwartale 2005 najwyższe wzrosty cen, z poziomu 4 tys do 4762 w marcu 2006. Ten niemal 20% 
wzrost to najdynamiczniejsza zmiana na warszawskim rynku. Praga jest nadal dzielnicą z jednymi z 
najniższych cen. Poza tym jako prawobrzeżna część Warszawy jest wyjątkowo dobrze 
skomunikowana  z centrum. Jest tu do dyspozycji zróżnicowana jeśli chodzi o charakter 
nieruchomości oferta, począwszy od kamienic, poprze wille, skończywszy na nowych  budynkach. 
Ostatecznie co niemniej ważne Praga stała się modna, a niektóre jej części można określić 
popularnym młodzieżowym slangiem jako „jazzy”. 

Stary Ursynów także odnotował znaczny wzrost cen. W związku z cenami, przekraczającymi 6 
tys. złotych za metr w nowych inwestycjach, w kręgu zainteresowania kupujących znalazły się bloki z 
wielkiej płyty. Lokalizacja jest równie korzystna, ceny znacznie niższe, a dodatkowo w ostatnim 
czasie dokonano wielu modernizacji i remontów  „starych” bloków w tej dzielnicy. Spowodowało to 
wzrost popytu na te nieruchomości, a więc i wzrost cen. 
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KRAKÓW 

Tabela 4.  Kraków – średnie ceny i metraż mieszkań na rynku wtórnym. Źródło www.szybko.pl 
Kraków 1-pok. 2-pok. 3-pok. 4-pok.
średni metraż 31 47 74 86
średnia cena m2 w zł 5,065 4,707 4,500 4,000

 
 

 
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Krakowie wzrosły na początku roku, by przez kolejne 3 

miesiące utrzymywać się na stabilnym poziomie około 4600 złotych za metr. Droższe od średniej są 
mieszkania 1 i 2 pokojowe, są one jednocześnie najpopularniejsze i stanowiły odpowiednio 22% i 
40% ofert serwisu www.szybko.pl. Klasyfikacja cenowa z podziałem na dzielnice ujawnia duże 
dysproporcje pomiędzy poszczególnymi rejonami miasta. Mieszkania w Nowej Hucie czy Prokocimiu 
osiągają tylko 56% ceny jaką można uzyskać za nieruchomości na Starym Mieście i w ścisłym 
Centrum (np.: Zwierzyniec). Ceny spadają w miarę oddalania się od Starego Miasta, a także w 
kierunku  na południe od Wisły. Przyczyny są tu analogiczne jak w przypadku Warszawy: trudności 
komunikacyjne związane z przeprawą przez rzekę w przypadku południowej częsci miasta oraz 
ograniczona podaż nieruchomości w staromiejskich dzielnicach. W przypadku Krakowa lokalizacja 
Uniwersytetu Jagielońskiego w ścisłym centrum dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na mieszkania 
w tej części miasta. Prowadzi to do sytuacji kiedy 33 metrowe mieszkanie na Starówce oferowane jest 
za 360 tys, czyli ponad 10 tys za metr kwadratowy. Na drugim biegunie znajdują się mieszkania w 
niezbyt popularnej Nowej Hucie czy na Bieżanowie, gdzie metr kwadratowy można kupić już nawet 
za niecałe 3 tys. 

Tabela 5. Średnia cena metra kwadratowego w dzielnicach Krakowa  w zł. 
Źródło www.szybko.pl 

 Kraków I kwartał 2006
Stare Miasto 5,700
Grzegrzóki 5,600
Prądnik Czerwony i Biały 4,440
Łobzów 5,740
Bronowice 4,300
Zwierzyniec 6,200
Dębniki 5,690
Wola Duchacka 3,912
Prokocim-Bieżanów 3,520
Czyżyny 3,800
Miestrzejowice 3,716
Bieńczyce 4,040
Nowa Huta 3,666
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GDAŃSK 

Tabela 6.  Gdańsk – średnie ceny i metraż mieszkań na rynku wtórnym. Źródło danych www.szybko.pl 
Gdańsk 1-pok. 2-pok. 3-pok. 4-pok. 5-pok.
średni metraż (m2) 34 49 68 84 115
średnia cena m2 w zł 3,633 3,611 3,484 3,494 3,177

 
Tabela 7. Średnia cena metra kwadratowego w dzielnicach Gdańska  w zł. 
Źródło www.szybko.pl 

 Gdańsk I kwartał 2006
Brzeźno 3,569
Chełm 2,976
Jasień 3,025
Oliwa 4,170
Orunia 2,952
Osowa 2,714
Piecki 2,699
Przymorze 3,300
Siedlce 3,043
Stogi 2,841
Śródmieście 3,518
Suchanino 2,800
Wrzeszcz 3,639
Zaspa 3,258
Żabianka 3,488

 
Jeszcze w IV kwartale 2005 roku w Gdańsku ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku 

wtórnym były najniższe w porównaniu z pozostałymi polskimi aglomeracjami. W pierwszym 
kwartale 2006 miał miejsce bardzo dynamiczny - 9% wzrost średniej ceny. Podobnie jak w innych 
miastach wynika on z dużej przewagi popytu nad podażą mieszkań. Mimo iż na obrzeżach 
Trójmiasta realizowazna jest spora liczba inwestycji, nie są one w stanie zaspokoić zapotrzebowania 
płynącego z rynku. Interesujące i atrakcyjne oferty potrafią znaleźć nabywcę nawet w ciągu 1 dnia. 

Podobnie jak w innych miastach najwyższe ceny za metr osiągają mieszkania 1 i 2 pokojowe, ale 
też różnice w cenach mieszkań w zależności od ich wielkości nie są aż tak zaczące jak w Warszawie 
czy Krakowie. Jeśli chodzi o ranking dzielnic ze względu na ceny nieruchomości  zdecydowanie 
pierwsza pozycja przypada Oliwie. Jest to jedyna dzielnica w Gdańsku, w której średnia cena 
przekroczyła 4 tys. złotych za metr. Kolejne w rankingu popularności są oczywiście Śródmieście ze 
Starówką, Wrzeszcz i Żabianka oraz Brzeźno położone przy morzu. Najmniejszym wzięciem cieszą 
się mieszkania w dzielnicy Osowa, Chełm i Siedlce. 
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CZĘŚĆ  I I   -  WYNAJEM 

NAJWIĘKSZE POLSKIE MIASTA 

Mamy do czynienia z interesującymi zmianami sytuacji na rynku wynajmu mieszkań. Nadal 
najwyższe ceny osiągają mieszkania w Warszawie, zaraz potem jest Kraków a na trzecie miejsce 
przesunął się Wrocław. We Wrocławiu ceny wzrosły średnio o 5,7%, przy czym najbardziej wzrosły 
ceny  mieszkań 2 i 3 pokojowych – nawet ponad 13%. Najwięcej ofert w tym mieście to właśnie 
mieszkania 2 pokojowe aż 50% ofert zamieszczonych w serwisie. 

Jeśli wyłączymy z zestawienia Warszawę można zauważyć że ceny są stosunkowo wyrównane. W 
przyszłości możemy spodziewać się stabilizacji lub wręcz spadku cen wynajmu, który w I kwartale 
2006 widoczny jest w stolicy. Wynika to po pierwsze z faktu malejącego popytu. Wielu najemców, 
kalkulując koszty wynajmu i porównując je z ratami kredytu hipotecznego, decyduje się na zakup 
nieruchomości na kredyt. Po drugie zwiększa się podaż mieszkań na wynajem. Do już 
funkcjonujących na rynku dochodzą nowe inwestycje, podejmowane z założeniem późniejszego 
wynajmu. Tu także sposób myślenia inwestorów jest podobny: warto zaciągnąć kredyt, który będzie 
finansowany opłatami za wynajem – czyli inwestycja będzie się sama finansowała, a dodatkowo 
przewiduje się, iż ceny nieruchomości będą nadal rosnąć. Kalkulacje takie są jak najbardziej poprawne 
i uzasadnione. Dla potencjalnych najemców skutki tych zmian są bardzo pozytywne. Po pierwsze 
niższe ceny, spory wybór ofert i co nie mniej ważne rośnie standard wynajmowanych mieszkań.  

Oczywiście nie jest przesądzone, że będziemy mieli do czynienia ze stałym trendem spadkowym 
we wszystkich miastach. Bardzo prawdopodobny jest dalszy wzrost cen we Wrocławiu, gdzie 
znaczący popyt zostanie wygenerowany przez osoby migrujące do tego miasta w związku z 
powstającymi tam nowymi miejscami pracy. Może to mieć szczególnie duży wpływ na koszty 
wynajmu mieszkań większych: 3, 4 pokojowych oraz apartamentów, ponieważ dużą część 
napływowych pracowników będą stanowili menadżerowie polscy ale także z  zagranicy. 

Tabela 8. Średnie ceny wynajmu mieszkań w I kwartale 2006. Źródło danych www.szybko.pl 
  1 - pok. 2 - pok. 3 - pok. 4 - pok.
WROCŁAW 868 1,185 1,495 2,100
KRAKÓW 885 1,200 1,598 2,080
WARSZAWA 1,067 1,405 2,270 2,985
GDAŃSK 1,063 1,195 1,404 1,800
POZNAŃ 792 1,182 1,659 1,913

 
Tabela 9. Średni metraż wynajmowanego mieszkania. Źródło danych www.szybko.pl 

  WARSZAWA KRAKÓW WROCŁAW GDAŃSK POZNAŃ
1-POKOJOWE  34 35 34 40 31
2 POKOJOWE 48 50 47 46 50
3-POKOJOWE  68 71 53 65 68
4-POKOJOWE  97 103 99 88 105
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WYNAJEM W WARSZAWIE I KRAKOWIE 

WARSZAWA 

Warszawa jest nadal miastem, w którym utrzymują się najwyższe ceny wynajmu mieszkań. Jednak 
w I kwartale 2006 w porównaniu do ostatniego kwartału 2005 średnie koszty wynajmu spadły. 
Tendencja spadkowa utrzymywała się przez kolejne 3 miesiące. Najmniej obniżyły się ceny wynajmu 
najpopularniejszych mieszkań 1 i 2 pokojowych – około 5% w stosunku do poprzedniego kwartału. 
Natomiast aż o 25% spadła średnia kwartalna cena wynajmu mieszkania 4-pokojowego w 
porównaniu z IV kwartałem 2005. W marcu tego typu mieszkanie, na warszawskiej Woli, Gocławiu 
czy Ursusie, można było wynająć za niecałe 2 tys.  

Zjawisko obniżania się kosztów wynajmu mieszkań w Warszawie spowodowane jest ich rosnącą 
podażą a także spadkiem popytu. Przyczyny spadku popytu i wzrostu podaży wskazane zostały w 
omówieniu tendencji ogólnopolskich. Dodatkowo w przypadku wynajmu dużą rolę odgrywa 
sezonowość. Popyt niewątpliwie wzrośnie wraz z końcem roku akademickiego, kiedy studenci będą 
poszukiwać lokum na następny rok. 

Jeśli analizujemy zależność ceny od lokalizacji należy podkreślić że mimo ogólnego trendu 
spadku cen w dwóch dzielnicach Centrum/Śródmieściu oraz na Ursynowie mieszkania na wynajem 
podrożały. W przypadku Centrum popularność dzielnicy (23% ofert wynajmu w Warszawie) 
przekłada się na rosnące ceny. Inna popularna i prestiżowa dzielnica (18% ofert zamieszczonych w 
serwisie) – Mokotów w I kwartale zanotowała najwyższy, bo niemal 30% spadek ceny wynajmu w 
przypadku kawalerek. Analizując ceny tego typu mieszkań w innych dzielnicach można uznać, że 
cena dla Mokotowa „urealniła się”, spadając z poziomu 1441 złotych, czyli najwyższej ceny za 
mieszkanie jednopokojowe w poprzednio analizowanym okresie, do 1111 złotych – ceny bliskiej 
średniej dla całej Warszawy. Bardzo prawdopodobne wydaje się, że część najemców w związku z 
wysokimi cenami mieszkań na Mokotowie zdecydowała się na wynajem na sąsiednim Ursynowie. W 
IV kwartale 2005 ceny na Ursynowie oscylowały w granicach średniej warszawskiej. Korzystna 
lokalizacja z dostępem do metra oraz korzystne warunki cenowe spowodowały wzrost 
zainteresowania najemców tą dzielnicą w I kwartale 2006, a co za tym idzie także wzrost cen. 

Warto zauważyć że tendencja spadku cen najbardziej widoczna jest w przypadku mieszkań 1 
pokojowych, co także należy uznać za przejaw racjonalizacji i urealniania tych cen. W chwili obecnej 
średnia warszawska jest porównywalna z ceną kawalerki w Gdańsku i o około 200 złotych wyższa niż 
w Krakowie i Wrocławiu. Co więcej wyrównały się ceny pomiędzy dzielnicami: około 1100 złotych w 
dzielnicach uznawanych za korzystnie zlokalizowane (wyjątek Centrum i niezwykle popularny w tym 
kwartale Ursynów) i około 900 złotych w lewobrzeżnej części stolicy i na przedmieściach (Ursus, 
Tarchomin). Podobnie jak w przypadku mieszkań małych najniższe koszty wynajmu dotyczą lokali 
dwu i trzypokojowych na Tarchominie i w Ursusie.  

 

Tabela 10. Średnie ceny wynajmu mieszkań w I, II i III 2006 roku w Warszawie.  
WARSZAWA I II III
1 - POKOJOWE  1,106 1,062 1,034
2 - POKOJOWE 1,394 1,391 1,373
3 - POKOJOWE  2092 1860 2020
4 - POKOJOWE  3200 3179 2900

 
 



 

RAPORT WWW.SZYBKO.PL 

12 

 
Tabela 11. Ceny wynajmu mieszkań w dzielnicach Warszawy w I kwartale 2006. 

  1-POK. 2-POK. 3-POK.
Bielany 971 1,445 2,050
Bemowo 1,156 1,481 1,717
Centrum/Śródmieście 1,324 1,692 2,603
Gocław 1,100 1,378 1,675
Kabaty 1,217 1,639 2,000
Mokotów 1,111 1,696 2,387
Ochota 1,096 1,462 2,217
Praga  962 1,244 1,800
Tarchomin 900 1,067 1,175
Ursus 945 1,100 1,200
Ursynów 1,300 1,454 2,500
Wilanów 1,100 1,600 2,000
Wola 1,005 1,500 1,925
Żoliborz 1,090 1,324 1,822

KRAKÓW 

Koszty wynajmu mieszkań w Krakowie są nieco wyższe do kosztów wynajmu we Wrocławiu, 
Gdańsku czy Poznaniu. W stosunku do IV kwartału 2005 najbardziej podniosła się cena wynajmu 
mieszkań 3 pokojowych, pozostałe ceny utrzymywały się na dosyć stabilnym poziomie, co prezentuje 
tabela numer 12.  Analiza sytuacji cenowej z podziałem na dzielnice eksponuje spore różnice w 
zależności od lokalizacji. Podobnie jak w innych aglomeracjach najwyższe ceny dotyczą Starego 
Miasta i najbliższych okolic czyli Zwierzyńca, Łobzowa. W cenie wynajmu kawalerki na Starówce 
można znaleźć mieszkanie 3 pokojowe na Podgórzu czy Czyżynach. Zdażają się oferty w cenie 2900 
za jednopokojowe studio na Starówce a na drugim biegunie także jednopokojowe mieszkanie w 
Nowej Hucie za 400 złotych. Jednak prestiż, klimat i atmosfera krakowskiej Starówki powodują że 
nawet tak drogie oferty wynajmujących znajdują chętnych. Często mieszkania te są wynajmowane na 
krótki okres, a w tym czasie są w stanie przynieść właścicielom dochody rekompensujące dłuższy 
czas oczekiwania na najemcę.  

Innymi popularnymi wśród najemców dzialnicami Krakowa są Dębniki (duża ilość mieszkań 
nowych), Grzegrzóki, Czyżyny. 

 
Tabela 12. Średnie ceny wynajmu mieszkań w I, II i III 2006 roku w Krakowie 

 KRAKÓW I II III
1-POKOJOWE  904 948 820
2 POKOJOWE 1,150 1,135 1,150
3-POKOJOWE  1,514 1,600 1,700
4-POKOJOWE  2,025 2,000 2,033
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Tabela 13. Ceny wynajmu mieszkań w dzielnicach Warszawy w I kwartale 2006 

  1-POK. 2-POK. 3-POK.
Stare Miasto 1,340 1,647 2,300
Grzegrzóki 721 1,070 1,521
Prądnik Czerwony 744 1,039 1,150
Prądnik Biały 750 1,070 1,180
Łobzów 913 1,181 1,789
Bronowice 800 1,300 1,400
Zwierzyniec 1,050 1,120 1,500
Dębniki 875 1,250 1,600
Łagiewniki 680 1,025 1,500
Wola Duchacka 670 1,150 1,290
Prokocim-Bieżanów 760 850 1,250
Podgórze 780 1,050 1,200
Czyżyny 700 800 1,225
Miestrzejowice 750 1,000 1,500
Bieńczyce 625 990 1,600
Nowa Huta 725 825 1,050

 
 
CZĘŚĆ III - POKOJE, STANCJE 

Grupą, która tworzy przeważającą część popytu na pokoje i stancje do wynajęcia są studenci. 
Początek roku nie jest okresem dużych zmian, ponieważ jedynie niewielka część studentów szuka w 
tym czasie nowego miejsca zamieszkania. 

Tabela 14 zawiera średnie ceny pokoi w największych polskich miastach. W związku z 
ograniczonym popytem, ceny we wszystkich miastach  spadły. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie 
średnia cena wzrosła o 3% i przekroczyłą sumę 500 złotych za pokój. Jest to wzrost minimalny, 
dodatkowo w związku ze spadkiem cen wynajmu mieszkań w Warszawie jako następstwo tego 
powinny maleć także koszty wynajmu pokoi. 

W Warszawie ceny w poszczególnych dzielnicach są dosyć zróżnicowane. Nadal najtańszy jest 
pokój w Ursusie,  którego cena spadła od grudnia 2005 o 30 złotych. W dzielnicach oddalonych od 
centrum, takich jak Bielany, Bemowo, Tarchomin, Wola pokój można wynająć za 420-450 złotych. 
Na pozostałe bardziej popularne lokalizacje trzeba wydać powyżej 500 złotych, skończywszy na 
grubo ponad 600 za pokój w dzielnicy Kabaty. Uwarunkowania cen są podobne jak w przypadku 
ofert sprzedaży i wynajmu mieszkań, ważna jest korzystna lokalizacja względem uczelni lub dobra 
komunikacja (najchętniej metro) oraz standard i wyposażenie mieszkania 

Tabela 16 zawiera dane dotyczące cen pokoi w dzielnicach Krakowa. W Krakowie najwyższe 
ceny osiągają pokoje na Starym Mieście i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Róznice między najtańszą 
i najdroższą ofertą są znaczące i sięgają 200 złotych. Posiadając budżet w wysokości 350 złotych 
można zamieszkać właściwie wszędzie poza ścisłą Starówką, podczas gdy w Warszawie kwota ta 
wystarcza jedynie na pokój w Ursusie.  

Prezentowane w tabelach koszty wynajmu zostały policzone jako średnie z ofert samodzielnych 
pokoi w mieszkaniach bez właściciela jak i stancji czyli pokoi przy właścicielach mieszkania.   
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Tabela 14. Cena wynajmu pokoi w I kwartale 2006. Źródło danych www.szybko.pl 

  Cena pokoju
WROCŁAW 374
KRAKÓW 370
WARSZAWA 502
GDAŃSK 350
POZNAŃ 399

 
Tabela 15. Cena wynajmu pokoju w wybranych 
dzielnicach Warszawy w I kwartale 2006. 
Źródło danych www.szybko.pl 

Warszawa Cena pokoju
Bielany 443
Bemowo 453
Centrum/Śródmieście 574
Gocław 580
Kabaty 685
Mokotów 500
Ochota 550
Praga  490
Tarchomin 450
Ursus 330
Ursynów 550
Wilanów 475
Wola 420
Żoliborz 560

 
 
 
 

Tabela 15. Cena wynajmu pokoju w wybranych 
dzielnicach Krakowa w I kwartale 2006. 
Źródło danych www.szybko.pl 

Kraków Cena pokoju
Stare Miasto 469
Grzegrzóki 344
Prądnik Czerwony 324
Prądnik Biały 340
Łobzów 318
Bronowice 348
Zwierzyniec 300
Dębniki 286
Łagiewniki 289
Wola Duchacka 322
Prokocim-Bieżanów 310
Podgórze 354
Czyżyny 273
Miestrzejowice 295
Bieńczyce 308
Nowa Huta 297
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PODSUMOWANIE 

Przedstawione w raporcie dane są obrazem rynku nieruchomości w ściśle określonym czasie.  

Raport ma charakter informacyjny analizując i porównując dane zawartych w „Raporcie 
www.szybko.pl” należy pamiętać, iż bazą do jego powstania są tylko i wyłącznie oferty zamieszczone 
w serwisie www.szybko.pl. Przedstawione kalkulacje zostały wykonane na podstawie cen ofertowych. 
Ceny dokonanych transakcji zazwyczaj różnią się od oferowanych o około 5%. 

Autorką raportu jest Marta Kosińska, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
oraz „Podyplomowych Studiów Analiz Marketingowych”. Współtworzyła serwis i jest 
odpowiedzialna za kontakty z użytkownikami oraz wszelkimi instytucjami i organizacjami 
zainteresowanymi współpracą z serwisem.  

Udziela się zgody na publikowanie całości lub części raportu jedynie pod warunkiem podania 
nazwy oraz źródła („Raport www.szybko.pl” lub „Dane na podstawie serwisu nieruchomości 
www.szybko.pl”). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: 

Marta Kosińska e-mail: martakosinska@szybko.pl lub info@szybko.pl 


