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W SKRÓCIE:

 Różnice pomiędzy najwyższym poziomem cen działek budowlanych, który w analizach 
www.szybko.pl przypada na I kwartał 2008 roku, a cenami najniższymi z IV kwartału 2009  
wynoszą odpowiednio: -22,8% w Warszawie, -16,9% w Krakowie, -11,8% we Wrocławiu,-
12,8% w Gdańsku i -11,4% w Poznaniu

 Od początku  2010 roku zauważalny jest powolny wzrost poziomu średnich cen działek w 
największych miastach.

 Wzrost cen średnich to między innymi efekt zmiany struktury cenowej oferowanych działek. 
W Warszawie i Krakowie minimalna cena jest o 20 złotych wyższa na każdym metrze 
kwadratowym w porównaniu z I kwartałem 2010, w Gdańsku o 12 złotych, we Wrocławiu o 
14 zł.

 W Warszawie nadal najłatwiej jest znaleźć działkę w przedziale cenowym od 500 do 750 
złotych za metr, stanowią one niemal 35% oferty. W Krakowie  i  Wrocławiu najwięcej ofert 
mieści się w przedziale od 300 do 500 złotych za metr kwadratowy ;a w Gdańsku i Poznaniu 
od 200 do 300 złotych.
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DZIAŁKI BUDOWLANE 
Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk

Na skutek kryzysu na rynku nieruchomości ceny działek budowlanych zaczęły się obniżać z pewnym 
opóźnieniem w stosunku do cen mieszkań. Pierwsze zauważalne spadki miały miejsce w I kwartale 2009 
roku. Różnice pomiędzy najwyższym poziomem cen, który w analizach danych z www.szybko.pl przypada 
na I kwartał 2008 roku a cenami najniższymi z IV kwartału 2009 wynoszą odpowiednio: -22,8% w 
Warszawie, -16,9% w Krakowie, -11,8% we Wrocławiu,-12,8% w Gdańsku i -11,4% w Poznaniu. Od 
początku 2010 roku zauważalny jest powolny wzrost poziomu średnich cen działek w największych 
miastach.

W porównaniu z I kwartałem 2010 roku średnie ceny działek budowlanych wzrosły w znacznie większym 
stopniu niż  ceny mieszkań czy domów. Najmniejsza zmiana miała miejsce w Poznaniu +5,1% w ciągu 6 
miesięcy. W Warszawie procentowa zmiana wynosi 7,5%, ale przekłada się to na 60 złotych podwyżki na 
każdym metrze. Podobnie jest we Wrocławiu, Gdańsku czy Krakowie, gdzie w przeliczeniu na procenty 
wzrosty wynoszą od 15% do 20%, a kwotowo są to różnice rzędu50-60 złotych . Wzrost cen średnich to 
między innymi efekt zmiany struktury cenowej oferowanych działek. Z rynku zniknęły najtańsze  działki, 
w domyśle – zostały sprzedane. W Warszawie i Krakowie minimalna cena jest o 20 złotych wyższa na 
każdym metrze kwadratowym w porównaniu z I kwartałem 2010, w Gdańsku o 12, we Wrocławiu o 14. 

Wzrost cen średnich jest efektem ożywienia na rynku budowlanym i nieruchomości. Wczesna wiosna 
(marzec) i jesień (wrzesień, październik) są okresami, kiedy najwięcej działek jest wystawianych do 
sprzedaży ale również zainteresowanie ze strony kupujących jest największe. Możemy mieć więc również 
do czynienia z okresowym wzrostem cen. Najatrakcyjniejsze cenowo oferty znalazły nabywców, a 
właściciele ziemi  słysząc o poprawie koniunktury i licząc na wzrost popytu nie są już skłoni wystawiać 
ofert za ceny z jesieni zeszłego roku. 

Zmiany średnich cen ofertowych działek budowlanych o pow. do 5000 m2

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

STRUKTURA CENOWA OFERTY DZIAŁEK BUDOWLANYCH

W Warszawie nadal najłatwiej jest znaleźć działkę w przedziale cenowym od 500do 750 złotych za metr, 
stanowią one niemal 35% oferty. Zdecydowanie zmniejszyła się natomiast dostępność działek poniżej 500 
złotych za metr. W I kwartale było to ponad 25% wszystkich ofert, obecnie około 12%. Więcej jest 
natomiast działek w cenie od 1000 do 1500 złotych i powyżej 2000 złotych za metr. Udział takich ofert 
zwiększył się odpowiednio o 9.5 punktu procentowego i 7,7 p.p.

III KWARTAŁ 2009 IV KWARTAŁ 2009 I KWARTAŁ 2010 II KWARTAŁ 2010 III KWARTAŁ 2010

WARSZAWA
od 70 do 

3150 830
od 60 do 

3100 795
od 60 do 

3150 800
od 76 do 

3500 855
od 80 do 

3500 860

KRAKÓW
od 40 do 

1540 340
od 47 do 

1580 320
od 40 do 

1600 330
od 45 do 

1400 375
od 60 do 

1490 380

WROCŁAW
od 45 do 

1380 280
od 40 do 

1370 270
od 43 do 

1200 300
od 45 do 

1100 320
od 57 do 

1400 360

GDAŃSK
od 40 do 

1240 280
od 50 do 

1300 300
od 48 do 

900 300
od 57 do 

1000 320
od 60 do 

1490 350

POZNAŃ
od 60 d0 

1330 400
od 70 do 

1370 380
od 90 do 

1200 390
od 80 do 

1250 400
od 90 do 

1400 410
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W Krakowie struktura cenowa ofert uległa jeszcze większym zmianom. Na początku 2010 roku aż 65,4%
oferowanych na sprzedaż działek budowlanych kosztowała mniej niż 300 złotych za metr kwadratowy. 
Obecnie udział ten skurczył się do 25,8%, a najłatwiej jest znaleźć ofertę w przedziale od 300 do 500 
złotych za metr kwadratowy. 

We Wrocławiu, gdzie średnia cena wynosi 360 złotych za metr kwadratowy, aktualnie 31,2% ofert mieści 
się w przedziale od 300 do 500 złotych i stanowi największy udział w całości oferty. W I kwartale udział 
tego rzędu dotyczył ofert w przedziale pomiędzy 100 a 200 złotych za metr. O 7,5 punktu procentowego 
zwiększyła się liczebność grupy działek najdroższych, w cenie powyżej 1000 złotych za metr kwadratowy.

W Gdańsku działek  w cenie do 150 złotych jest niemal trzy razy mniej niż na początku roku, a niemal 
50% całości podaży stanowią działki w cenie od 200 do 300 złotych za metr. 
W Poznaniu sytuacja jest najbardziej stabilna, ceny średnie utrzymują się na poziomie rzędu 400 złotych za 
metr już od dwóch lat, więc również struktura cenowa podaży pozostaje niezmieniona.

Struktura cenowa oferty działek budowlanych w III kwartale 2010

do 250 250-500 500-750 750-1000 1000-1500 1500-2000 pow. 2000

Warszawa 0,9% 11,2% 34,9% 21,2% 16,7% 5,8% 10,3%

do 100 100-200 200-300 300-500 500-700 700-1000 pow. 1000

Kraków 3,4% 7,3% 15,1% 37,6% 9,2% 19,8% 7,6%

do 100 100-200 200-300 300-500 500-700 700-1000 pow. 1000

Wrocław 7,1% 12,9% 19,0% 31,2% 13,9% 6,4% 9,5%

do 150 150-200 200-300 300-400 400-600 pow. 600

Gdańsk 10,8% 2,2% 49,6% 8,6% 9,4% 19,4%

do 150 150-200 200-300 300-400 400-500 500-700 pow. 700

Poznań 5,9% 11,0% 33,8% 12,9% 3,2% 21,7% 11,6%

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

RYNKI LOKALNE
WARSZAWA

W Warszawie średnia cena od początku roku wzrosła o 8%. W większości podwarszawskich miejscowości 
miał miejsce ten sam proces: wzrosły ceny minimalne, a także maksymalne dostępnych na rynku działek. 
Najbardziej, w ujęciu procentowym, wzrosły średnie ceny w Piasecznie i Błoniach, miejscowościach 
położonych stosunkowo atrakcyjnie komunikacyjnie i charakteryzujących się przystępnym poziomem cen
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I kwartał 2010 III kwartał 2010 % zmiana 
ceny 

średniej
Zakres 
cenowy

Ceny 
średnie Zakres cenowy

Ceny 
średnie

WARSZAWA od 60 do 3150 800 od 80 do 3500 860 8%

Okolice 
Warszawy

Babice Stare od 80 do 600 320 od 145 do 600 350 9%
Błonie od 55 do 250 125 od 65 do 265 145 16%

Józefów od 90do 730 450 od 80 do 740 440 -2%
Izabelin od 300 do 1200 680 od 320 do 1250 770 13%

Łomianki od 130 do 800 450 od 135 do 950 470 4%
Piaseczno od 80 do 575 250 od 120 do 630 300 20%

Otwock od 80 do 430 190 od 75 do 500 195 3%
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

KRAKÓW

W Krakowie cena metra kwadratowego działki budowlanej wzrosła w ciągu 6 miesięcy o 15%. W mieście 
trudno o zakup terenu za mniej niż 200 złotych, ale w podkrakowskich miejscowościach średnie ceny są 
nawet trzykrotnie niższe. Fakt że procentowy przyrost cen ziemi w Krakowie jest wyższy niż poza 
granicami miasta może świadczyć o tym, że w stolicy Małopolski ceny ziemi nie są jeszcze tak wysokie, aby  
popyt przeniósł się do miejscowości podkrakowskich.

I kwartał 2010 III kwartał 2010 % zmiana 
ceny 

średniej
Zakres 
cenowy

Ceny 
średnie Zakres cenowy

Ceny 
średnie

KRAKÓW od 40 do 1600 330 od 60 do 1490 380 15%

Okolice 
Krakowa

Michałowice od 60 do 250 150 od 65 do 240 150 0%
Skawina od 40 do 200 120 od 60 do 190 136 13%

Niepołomice od 45 do 160 95 od 60 do 200 104 9%
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

WROCŁAW

Wzrost średniej ceny metra działki budowlanej we Wrocławiu rzędu 20% w ciągu 6 miesięcy należy uznać 
za znaczny. Mimo że najłatwiej zakupić ziemię w cenie od 300 do 500 złotych za metr (31,2% ofert) to 
nadal dostępne są działki za mniej niż 100 złotych a ich dostępność nawet nieznacznie  wzrosła: z 5,9% w 
I kwartale do 7,1% obecnie. 

I kwartał 2010 III kwartał 2010 % zmiana 
ceny 

średniej
Zakres 
cenowy

Ceny 
średnie Zakres cenowy

Ceny 
średnie

WROCŁAW od 43 do 1200 300 od 57 do 1400 360 20%

Okolice 
Wrocławia

Kąty Wrocławskie od 50 do 260 130 od 50 do 280 155 19%
Kobierzyce od 40 do 200  190 od 80 do 260 150 -21%

Jelcz-Laskowice od 30 do 130 90 od 50 do 150 110 22%
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
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POZNAŃ

W Poznaniu średnie ceny utrzymują się na poziomie bliskim 400 złotych za metr kwadratowy od I 
kwartału 2009 roku. 410 złotych za metr kwadratowy to druga najwyższa cena działki budowlanej po 
cenach w Warszawie i okolicach. W miejscowościach wokół Poznania ceny ziemi są bardzo zróżnicowane, 
ale również wykazują tendencję wzrostową, o tempie szybszym niż w stolicy Wielkopolski.

I kwartał 2010 III kwartał 2010 % zmiana 
ceny 

średniej
Zakres 
cenowy

Ceny 
średnie Zakres cenowy

Ceny 
średnie

POZNAŃ od 90 do 1200 390 od 90 do 1400 410 5%

Okolice 
Poznania

Oborniki od 30 do 130 80 od 50 do 190 89 11%
Murowana Goślina od 50 do 130 130 od 76 do 190 150 15%

Komorniki od 120 do 370 210 od 90 do 500 230 10%
Czerwonak od 80 do 250 190 od 120 do 250 170 -11%

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

GDAŃSK

Ceny ziemi w Gdańsku w III kwartale są o 17% wyższe niż na początku 2010 roku. 58,2% ofert 
wystawionych jest w cenie od 200 do 400 złotych za metr kwadratowy. W porównaniu z I kwartałem o 20 
punktów procentowych zmniejszyła się liczba ogłoszeń z najniższego przedziału cenowego (do 150 
złotych), co jest głównym powodem wzrostu ceny średniej.

I kwartał 2010 III kwartał 2010 % zmiana 
ceny 

średniej
Zakres 
cenowy

Ceny 
średnie Zakres cenowy

Ceny 
średnie

GDAŃSK od 48 do 900 300 od 60 do 1490 350 17%

Okolice 
Trójmiasta

Pruszcz Gdański od 70 do 310 145 od 100 do 360 170 17%
Banino od 140 do 250 160 od 130 do 250 185 16%

Kartuzy od 30 do 240 90 od 43 do 240 95 6%
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
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EXPANDER – NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY

Expander jest największym na rynku niezależnym doradcą finansowym. Na sieć Expandera składa się 
51 oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 180 doradców finansowych. Expander nie jest 
częścią grupy kapitałowej, która realizowałaby swoją politykę sprzedażową poprzez tę firmę. 

Fundamentalne znaczenie w budowaniu relacji z klientem ma system premiowania doradców, który 
jest tak skonstruowany, aby dla doradcy Expandera nie miało znaczenia, do jakiego banku skieruje 
wniosek o kredyt hipoteczny. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 23 bankami, a 
ponadto łącznie z 30 TFI, towarzystwami ubezpieczeń na życie i innymi partnerami w zakresie 
produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych, emerytalnych i ochronnych. W oddziałach 

Expandera można zaciągnąć kredyt hipoteczny, kredyt oferowany w ramach programu „Rodzina na 
swoim”, a także kredyt refinansowy, konsolidacyjny i pożyczkę gotówkową. Dostępność wszystkich 
tych produktów w jednym miejscu pozwala stworzyć pełny model finansów osobistych. Każdy klient 
po przyjściu do oddziału Expandera, w przyjaznej atmosferze, otrzyma rekomendację najlepszych 
ofert i wybierze produkt najlepiej dostosowany do swoich potrzeb. Właścicielem udziałów w 
Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital. 
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SERWIS SZYBKO.PL

Skala możliwości, jaką daje Internet jest nieporównywalna z żadnym innym medium. Dostęp do 
milionów Internatów przy jednoczesnym braku ograniczeń czasowych stawia Internet na lepszej 
pozycji niż telewizję. 

Szybko.pl jako jeden z największych polskich serwisów nieruchomości nieustannie pracuje nad 
zwiększeniem liczby osób, które zapoznają się z ofertami sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz 
danymi i analizami rynku. W chwili obecnej istnieje sieć portali tematycznych, specjalizujących się w 
obrocie różnymi typami nieruchomości czy też skierowanych do określonych grup osób. Są to:

www.szybko.pl

www.szybkowynajem.pl

www.szybkokomercyjne.pl

www.bezpośrednio-nieruchomości.pl

www.szybkostancje.pl

www.dom.money.pl

www.nieruchomosci.zumi.pl

www.students.pl, www.studentnews.pl

W październiku 2009 uruchomione zostały dwa portale anglojęzyczne: www.property-in-poland.pl
oraz www.commercial-realestate.pl. Oferty z szybko.pl są bez żadnych dodatkowych kosztów
tłumaczone i umieszczane w obu tych portalach. W ten sposób oferty dotrą do zagranicznych 
inwestorów, osób przyjeżdżających do pracy w Polsce, studentów zagranicznych, turystów. 

W styczniu 2010 na polski rynek wszedł największy irlandzki serwis nieruchomości daft.ie. Nowy 
serwis daft.pl powstaje w ścisłej współpracy z Szybko.pl – ogłoszenia na daft.pl pojawiają się tylko i 
wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.szybko.pl. Współpraca z grupą Daft pozwoli na 
umocnienie pozycji Szybko.pl na polskim rynku i dotarcie do nowej grupy Internautów – ponad 
miliona Polaków, którzy wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie i świetnie znają markę Daft.


