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Wpływ pandemii na rynek lokali mieszkalnych w Polsce

– aglomeracja górnośląska

Seminarium Towarzystwa Naukowego Nieruchomości



Analizę cen transakcyjnych wykonano w oparciu o dane zgromadzone w bazie 

Stowarzyszenia Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia

Baza IMARS SILESIA:

 zawiązana w listopadzie 2005 r przez 25 rzeczoznawców majątkowych           

z aglomeracji górnośląskiej;

 transakcje gromadzone są w systemie zaprogramowanym przez firmę 

WideLane Sp.z o.o. z Krakowa (program Pricebook);

 obszar działania – województwo śląskie oraz małe fragmenty woj. opolskiego 

i małopolskiego;

 liczba sygnatariuszy bazy – około 200 osób;

 liczba transakcji w bazie – ponad 0,5 miliona (kwartalnie przybywa ponad       

10 000 transakcji).
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Przyjęte założenia do analizy rynku:

 badaniem objęto rynek pierwotny i wtórny lokali mieszkalnych                       

w wybranych miastach aglomeracji górnośląskiej:

Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Tychy, Chorzów;

 podczas badania rynku w około 10% transakcji uzyskano dane daleko 

odbiegające od wartości przeciętnych (możliwość wystąpienia odstępstw 

od czynników definiujących cenę rynkową) - notowania odrzucone;

 wykorzystano dane zawarte w aktach notarialnych gromadzonych w EGiB
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RYNEK PIERWOTNY WYBRANE MIASTA AGLOMERACJI 

GÓRNOŚLĄSKIEJ

Do wykonania analizy wykorzystano:

- z miasta Katowice 1143 transakcje z okresu od 03.2018 do końca 02.2020 oraz 689 transakcji z okresu pandemii;

- z miasta Gliwice 463 transakcje z okresu od 03.2018 do końca 02.2020 oraz 228 transakcji z okresu pandemii;

- z miasta Sosnowiec 352 transakcje z okresu od 03.2018 do końca 02.2020 oraz 51 transakcji z okresu pandemii;

- z miasta Tychy 377 transakcji z okresu od 03.2018 do końca 02.2020 oraz 170 transakcji z okresu pandemii;

- z miasta Chorzów 381 transakcji z okresu od 03.2018 do końca 02.2020 oraz 27 transakcji z okresu pandemii.

od 01.03.2018               

do 31.08.2018

od 01.09.2018          

do 28.02.2019

od 01.03.2019     

do 31.08.2019

od 01.09.2019      

do 29.02.2020

od 01.03.2020     

do 31.08.2020

od 01.09.2020      

do 31.12.2020

KATOWICE 36 / m-c 27 / m-c 50 / m-c 77 / m-c 79 / m-c 72 / m-c

GLIWICE 22 / m-c 13 / m-c 28 / m-c 14 / m-c 30 / m-c 46 / m-c

SOSNOWIEC 10 / m-c 21 / m-c 6 / m-c 24 / m-c 12 / m-c
brak dostępu do 

aktów

TYCHY 9 / m-c 19 / m-c 19 / m-c 16 /m-c 28 / m-c
brak dostępu do 

aktów

CHORZÓW 7 / m-c 8 / m-c 9 / m-c 39 / m-c 4 / m-c
brak dostępu do 

aktów

MIESIĘCZNA  LICZBA  TRANSAKCJI  ZAWARTYCH  NA  RYNKU  PIERWOTNYM                                                            

W  WYBRANYCH  MIASTACH  AGLOMERACJI  GÓRNOŚLĄSKIEJ

Miasto 

Przedziały czasowe Pandemia
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 w okresie przed 

pandemią średnia cena 

nowych lokali 

mieszkalnych rosła  

(4500 - 5800 zł/m.kw.), 

 w okresie pandemii 

wzrost cen się utrzymał 

(5800 – 6200 zł/m.kw.),

 w IV kwartale 2020 r. kwoty te chwilowo się ustabilizowały na poziomie 

6200 zł/m.kw.,

 miesięczna liczba zawieranych transakcji nie uległa zmianie,

 w chwili obecnej kończą się budowy obiektów o podwyższonym 

standardzie w samym centrum miasta z gwarantowaną ceną na poziomie 

9000 zł/m.kw.,

 duży potencjał miasta z pewnością przełoży się na jeszcze wyższe ceny.
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 lekki spadek ceny średniej w okresie pandemii (5500 - 5200 zł/m.kw.),

 liczba transakcji w okresach miesięcznych nieco wzrosła 

→ rynek nadal chłonny. 

 potwierdzenie istnienia trendu spadkowego w następnych okresach 

wymaga przeprowadzenia kolejnej analizy w II kwartale 2021 r.



7/19

 okres pandemii zachował trend; obecnie średnia cena nowego mieszkania 

w Sosnowcu wynosi 4200 zł/m.kw.,

 liczba zawartych transakcji w okresie pandemii również uległa zmniejszeniu,

 obecnie w Sosnowcu prowadzone się budowy budynków wielorodzinnych 

(np. przy ul. Koszalińskiej); oddanie tych obiektów do użytkowania zwiększy 

liczbę transakcji,

 brak dostępu do aktów notarialnych w IV kwartale 2020 r. uniemożliwia 

oznaczenie nowego trendu.

• tendencja 

spadku cen 

została 

zapoczątkowana 

już w grudniu 

2019 r. 
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 w II kwartale 2020 r ceny ustabilizowały się na poziomie 4700 zł/m.kw., 

 poziom ceny średniej został zachowany bez zmian i taki stan był obserwowany 

do września 2020.

 we wrześniu badanie rynku zostało przerwane z uwagi na brak dostępu do 

aktualnych aktów notarialnych. 

 z uwagi na dość niską cenę m.kw. mieszkania developerskiego można 

przypuszczać, iż średnia cena wzrośnie, co będzie to możliwe do 

zaobserwowania w II kwartale 2021 r.

• wyraźny wzrost 

miesięcznej liczby 

transakcji w okresie 

pandemii,

• przed pandemią 

rynek 

charakteryzował się 

silną tendencją 

wzrostową,
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 średnia cena nowego mieszkania nadal wykazuje wyraźną tendencję wzrostową 

(powielenie trendu sprzed epidemii),

 w okresie 1,5 roku cena wzrosła z poziomów 4000 zł/m.kw. do 5000 zł/m.kw.,

 jeśli w sąsiednich miastach trend wzrostowy zostanie zachowany, to również

w Chorzowie ceny nadal będą rosły.

• mały rynek 

z wyraźnym 

spadkiem liczby 

zawartych transakcji 

w okresie pandemii 

(4 transakcje 

na miesiąc),



RYNEK PIERWOTNY – WNIOSKI OGÓLNE:

» Rynek pierwotny aglomeracji górnośląskiej nie osiągnął jeszcze wysokich 

cen, które mogłyby być porównywalne do cen notowanych w Warszawie, 

Krakowie czy we Wrocławiu.

Kwoty 6200 zł/m.kw. w Katowicach oraz 4300 zł/m.kw. – 5000 zł/m.kw w 

miastach sąsiednich na tle kraju nie są wygórowane biorąc pod uwagę,

że aglomeracja wykazuje duży potencjał rozwojowy: 

- rozbudowana sieć komunikacyjna,

- rozwój nowych inwestycji w segmencie IT i usług. 

» Dawny obraz Śląska jako ośrodka przemysłowego ulega zatarciu. 

Szybka metamorfoza terenów poprzemysłowych → obecnie obszary 

przewidziane do ponownego zagospodarowania jako centra logistyczne, 

magazynowe i usługowe.

» W IV kwartale 2020 r. dostęp do aktów notarialnych był utrudniony

→ niemożliwe pełne badanie rynku na przełomie 2020 i 2021 roku. 10/19



RYNEK WTÓRNY

WYBRANE MIASTA AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ

Do wykonania analizy wykorzystano:

- z miasta Katowice 3422 transakcje z okresu od 03.2018 do końca 02.2020 oraz 894 transakcje z okresu pandemii;

- z miasta Gliwice 1995 transakcji z okresu od 03.2018 do końca 02.2020 oraz 367 transakcji z okresu pandemii;

- z miasta Sosnowiec 1677 transakcji z okresu od 03.2018 do końca 02.2020 oraz 228 transakcje z okresu 

pandemii;

- z miasta Tychy 1022 transakcje z okresu od 03.2018 do końca 02.2020 oraz 373 transakcje z okresu pandemii;

- z miasta Chorzów 1161 transakcji z okresu od 03.2018 do końca 02.2020 oraz 236 transakcji z okresu pandemii.

od 01.03.2018               

do 31.08.2018

od 01.09.2018          

do 28.02.2019

od 01.03.2019     

do 31.08.2019

od 01.09.2019      

do 29.02.2020

od 01.03.2020     

do 31.08.2020

od 01.09.2020      

do 31.12.2020

KATOWICE 147 / m-c 125 / m-c 140 / m-c 159 / m-c 95 / m-c 81 / m-c

GLIWICE 76 / m-c 78 / m-c 91 / m-c 88 / m-c 54 / m-c 21 / m-c

SOSNOWIEC 82 / m-c 67 / m-c 69 / m-c 61 / m-c 25 / m-c
brak dostępu do 

aktów

TYCHY 33 / m-c 35 / m-c 47 / m-c 54 /m-c 46 / m-c
brak dostępu do 

aktów

CHORZÓW 49 / m-c 42 / m-c 53 / m-c 50 / m-c 33 / m-c
brak dostępu do 

aktów

MIESIĘCZNA  LICZBA  TRANSAKCJI ZAWARTYCH   NA  RYNKU  WTÓRNYM                                                            

W  WYBRANYCH  MIASTACH  AGLOMERACJI  GÓRNOŚLĄSKIEJ

Miasto 

Przedziały czasowe Pandemia
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 wyraźnie, 40%-towe spowolnienie

(spadek miesięcznej liczby transakcji z 150 do 85),

 w konsekwencji wyhamowanie wzrostu cen,

 średnia cena ustabilizowała się na poziomie 5000 zł/m.kw,

choć wykazuje lekka tendencję zniżkową;

 nowe kierunki zostaną oznaczone po kolejnym badaniu rynku.
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 rynek gliwicki zachowuje się bardzo podobnie do rynku katowickiego 

– o 40% spadek miesięcznej liczby transakcji;

 IV kwartał 2020 r. pogłębienie spadku do 50% (przełom?),

 od IV kwartału 2020 r. średnia cena mieszkania wzrosła z kwoty

4000 zł/m.kw. do 4200 zł/m.kw. Relacja popytu do podaży wywołała 

typową reakcję → ceny w drugim okresie pandemii zaczęły rosnąć.
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 liczba transakcji spadła w pierwszym okresie pandemii aż o 60%,

 skutek: zatrzymanie średniej ceny na poziomie 3500 zł/m.kw. (przed epidemią 

obserwowany był wyraźny wzrost cen),

 aktualnie obserwacja rynku niemożliwa – brak dostępu do aktów notarialnych,

 niska cena (3500 zł/m.kw.) może być przesłanką do ożywienia rynku

w II kwartale 2021 r.
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 rynek lokali mieszkalnych doznał spowolnienia na poziomie 40%,

 w okresie pandemii ceny lokali zaczęły rosnąć: z poziomu 3400 do 4200 

zł/m.kw. – sytuacja odmienna niż w Sosnowcu, 

 aktualnie obserwacja rynku niemożliwa – brak dostępu do aktów 

notarialnych.
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 średnia cena zachowuje tendencję zwyżkową sprzed epidemii, 

 obecnie średnia cena podobna do katowickiej: około 5000 zł/m.kw.

→ świadczy o dużej atrakcyjności miasta jako miejsca stałego zamieszkania,

 średnia cena mieszkania w Tychach na rynku pierwotnym to kwota około 4700 

zł/m.kw., czyli nowe mieszkanie kosztuje mniej niż stare - prognozuje to wzrost 

cen na rynku developerskim,

 całość będzie można zweryfikować w II kwartale 2021 r. po uzyskaniu

pełnego dostępu do aktów notarialnych.

 Tychy włączone do 

analizy jako przykład 

szczególny,

 nie odnotowano 

spadku liczby 

transakcji (podobna 

aktywność 

kupujących przed

i w okresie pandemii -

miesięczna liczba 

transakcji utrzymana 

na poziomie 45 aktów 

notarialnych),



RYNEK WTÓRNY– WNIOSKI OGÓLNE:

» Silne uzależnienie rynku wtórnego aglomeracji górnośląskiej od stanu 

technicznego i wieku substancji mieszkaniowej 

(→ porównanie miast Chorzów i Tychy).

» Duże znaczenie odległości osiedli mieszkaniowych od zakładów 

przemysłowych, stref ekonomicznych i centrów biurowych

(→ porównanie miast Sosnowiec i Tychy).

» Uzależnienie rynku wtórnego od atrakcyjności miasta - element mody, 

zwyczaju i nurtu (→ porównanie miast Gliwice i Katowice)

Miasta aglomeracji, choć blisko ulokowane i powiązane doskonałą siecią dróg, 

wykazują olbrzymie zróżnicowanie cen mieszkań. Powód takiego stanu jest 

przedmiotem ciągłych analiz rzeczoznawców pracujących na tym obszarze.

Do chwili obecnej nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Tym bardziej należy 

upatrywać przyczyny w elementach nieprzewidywalnych, tj. stylu życia, 

przywiązaniu do tradycji, przyzwyczajeniach i modzie.
17/19



ZAKOŃCZENIE:

• W analizie starano się tak wybrać miasta aglomeracji, aby przedstawić 

różnice zachodzące na obszarze w miarę spójnego funkcjonowania. 

• Trendy są różne, co ma swoją genezę na początku XXI wieku:

Od roku 2000 na terenie całej aglomeracji wtórny rynek lokali 

mieszkalnych doznał olbrzymiej korekty. Ceny lokali nie mogły 

zachowywać się podobnie jak w innych miastach Polski. 

→ Efekt preferencyjnej sprzedaży dużej liczby mieszkań przedsiębiorstw 

państwowych. 

Sprzedaż tysięcy mieszkań pracowniczych z bonifikatą 95% całkowicie 

wypełniła popyt. Rodzice wykupywali mieszkania dla dzieci, które w 

następnej dekadzie nie musiały myśleć o takich dobrach. 

• Obecnie, pokolenie to osiągnęło zdolność kredytową i może 

samodzielnie działać na rynku. Średnie ceny rosną, ale wystartowały

z niskich poziomów i mają jeszcze dużo do nadrobienia względem 

innych polskich miast. 

• Pułap 6000 zł/m.kw. wydaje się być możliwy do osiągniecia pod 

warunkiem, że gospodarka nie dozna załamania skutkiem

panujących warunków epidemicznych.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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