
Czy deweloperzy 
podniosą ceny mieszkań? 
0 ile zdrożały mieszkania na 
rynku deweloperskim? Jakich 
podwyżek możemy 
spodziewać się w najbliższym 
czasie? Jakie czynniki będą 
miały decydujący wpływ na 
wzrost cen ofertowych? 

OPRACOWAŁA TATIANA TOMCZYK 
NA PODSTAWIE INFORMACJI DOMPRESS.PL 

Sondę na ten temat wśród firm dewe
loperskich przeprowadził serwis nie
ruchomości Dompress.pl 

DARIUSZ NIEDOŚPIAŁ 
prezes zarządu LC Corp S.A. 

O ile w latach 2 013-2 016 można było 
mówić o umiarkowanym wzroście cen, 
o tyle lata 2 017 i 2018 są pod tym wzglę
dem zupełnie inne. Tylko w ciągu osta
tnich 12 miesięcy ceny mieszkań wzro
sły średnio o 10 proc., a w Trójmieście 
czy Wrocławiu nawet o 17-18 proc. Za
kładamy, że w tym roku będzie podob
nie, choć trudno prognozować, czy 
podwyżki wyniosą 5, lOczy 20 proc. 
Ceny mieszkań w Krakowie czy War
szawie są wciąż o 20proc. niższe niż 10 
lat temu. Przy czym nastąpił wzrost 
średniego wynagrodzenia o 70 proc., 
a inflacja wyniosła około 2 0 proc. 

Bez wątpienia sytuacja na rynku 
nie sprzyja utrzymaniu aktualnych 
cen mieszkań. Przy dużym popycie, 
mieszkań na rynku brakuje. Patrząc 
na obecne tempo sprzedaży i zakres 
dostępnej oferty, wystarczą dwa kwar
tały na upłynnienie oferty rynkowej, 
a w roku 2012 potrzeba było na to śred
nio 8 kwartałów. Deweloperzy mają 
trudności z rozpoczęciem nowych 
projektów, co jest pokłosiem ograni
czonej podaży gruntów, jak i przecią
gających się procedur administracyj

nych. Dodatkowo mamy silny wzrost 
kosztów budowy, będący efektem 
wzrostu płac, kosztów materiałów, ale 
i trudności związanych ze znalezie
niem wykonawcy. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, 
iż wykonawcy kontraktujący budowę 
trwającąl5-20miesięcyuwzględniają 
dalszy wzrost kosztów, co dodatkowo 
podraża koszt inwestycji. Sytuacji nie 
poprawi nowelizacja ustawy dewelo
perskiej, wprowadzająca wymóg zam
kniętego rachunku powierniczego lub 
też ubezpieczenia. To dodatkowo pod
niesie koszty realizacji nowych projek
tów, utrudni działalność mniejszym 
firmom, a tym samym wpłynie na ogra
niczenie podaży. 

MICHAŁ MELANIUK 
dyrektor zarządzający Cordia Polska 

Podwyżki cen mieszkań są wypadko
wą wielu czynników. Deweloperzy do
znają turbulencji z uwagi na wzrost 
kosztów wykonawstwa oraz materia-
łówbudowlanych. W ostatnich latach 
inwestorzy byli przyzwyczajeni do te
go, że koszty były stabilne, z uwagi na 
to, że wynagrodzenia podwykonaw
ców i ceny materiałów były łatwe do 
skalkulowania. W ostatnich miesią
cach nastąpił dynamiczny wzrost kosz
tów bu dowy, co może się przełożyć na 
opóźnienia, a tym samym wzrost cen 
samych mieszkań. Przyczynią się do 
tego również wysokie ceny gruntów, 
których w wielu miastach brakuje. 

Dodatkowo, likwidacja otwartych 
rachunków powierniczych zmusi de
weloperów do finansowania inwesty
cji ze środków własnych bądź z kredy
tu. Firmy nie będą mogły korzystać ze 
środków wpłaconych przez klientów 
w trakcie realizacji budowy. Wpłynie 
to drastycznie na ceny nowych miesz
kań, które wzrosną ze względu na wyż
sze koszty ponoszone przez dewelo

perów przy realizacji inwestycji. Sza
cujemy, że wzrost cen mieszkań bę
dzie oscylował na poziomie 5 proc. 
kwartalnie. 

DARIUSZ KRAWCZYK 
prezeszarządu Polnord S.A. 

Na rynku mieszkaniowym obserwo
wany jest wzrost cen mieszkań, na
pędzany głównie przez rosnące kosz
ty generalnego wykonawstwa. Gru
pa Polnord dwa lata temu wprowa
dziła tryb przetargowy na wybór ge
neralnych wykonawców swoich in
westycji i dzięki temu ma pełne ro
zeznanie w zmieniającej się wartości 
ofert składanych przez firmy budo
wlane. Zabezpieczeniem przed nad
miernym wzrostem kosztów wyko
nawstwa była aktywizacja przez Gru
pę własnej spółki budowlanej - Po
lnord Construction, która będzie re
alizowała projekty, dla których nie 
będzie możliwe pozyskanie z rynku 
podmiotu na satysfakcjonujących 
warunkach finansowych. 

TOMASZ SUJAK 
członek zarządu Arcliicom SA. 

Głównym czynnikiem wpływającym 
na cenę mieszkań na rynku pierwot
nym są dziś koszty wykonawstwa, a te 
stale rosną. Rosną również ceny grun
tów, a znalezienie ciekawych działek 
w atrakcyjnych lokalizacjach i w do
brej cenie stanowi coraz większe wy
zwanie. Wszystko to będzie miało oczy
wiście przełożenie na cenę metra kwa
dratowego mieszkań nabywanych 
przez klientów. 

MAREK SZMOLKE 
prezes Grupy Deweloperskiej Start 

Spodziewamy się podwyżek cen 
mieszkań, jednak trudno powie

dzieć, o ile wzrosną stawki oferto
we. Do głównych czynników wzro
stu cen należą rosnące koszty bu
dowy, a więc materiałów budowla
nych oraz wynagrodzenia dla pod
wykonawców, o których jest obec
nie bardzo ciężko. Oprócz tego dro
żeją działki budowlane, a ich licz
ba zmniejsza się systematycznie. 
Nasza firma tuż przed wprowadze
niem danej inwestycji przeprowa
dza analizę cen konkurencji i do
piero wtedy ustala ostateczne ce
ny mieszkań. Staramy się utrzymy
wać ceny rynkowe, które nie odbie
gają od stawek obowiązujących 
w danym rejonie. 

ANDRZEJ SWOBODA 
wiceprezes zarządu Grupy CTE 

Wzrost kosztów wykonawczych oraz 
słaby dostęp do terenów inwestycyj
nych z pewnością znajdą odzwiercie
dlenie w cennikach nowych miesz
kań. Należy tu dodać, że w przyszłym 
roku planowane są nowe regulacje 
prawne ze strony UOKIK, które mo
gą bardzo negatywnie wpłynąć na ak
tywność małych, rodzinnych przed
siębiorstw deweloperskich. To z kolei 
ograniczy konkurencję oraz liczbę ofe
rowanych mieszkań, co oznaczać mo
że podwyżki. 

KATARZYNA BROŻEK 
dyrektor zarządzająca w Duda 
Development 

Ceny mieszkań zmieniają się dyna
micznie. W ostatnim czasie notowane 
są ich wzrosty, a nie spadki. Trudno 
jednak oszacować szybkość i skalę pod
wyżek. Bez trudu można zaś podać 
przyczynę. To stale rosnące koszty bu
dowy wywołane z kolei między inny
mi wzrostem kosztów zakupu mate
riałów budowlanych. 

MAŁGORZATA OSTROWSKA 
członek zarządu i dyrektor Pionu 
Marketingu iSpizedaży wJ.W. 
Construction Holding SA. 

Wzrost cen mieszkań obserwujemy 
już od zeszłego roku - w niektórych re
gionach Polski, np. w Trójmieście, staw
ki wzrosły nawet o 16 proc. w porów
naniu z danymi z 2017 roku. Kluczowy 
wpływ na ceny mieszkań mają rosną
ce koszty zakupu gruntów, materia
łów budowlanych i wykonawstwa. 

Staramy się, aby w inwestycjach re
alizowanych przez naszą firmę ceny 
były stałe. Posiadamy duży bank zie
mi, którą spółka zakupiła po bardzo 
atrakcyjnych cenach. Mamy też w Gru
pie własnego generalnego wykonaw
cę, co powoduje, że nasza oferta jest 
konkurencyjna na rynku. 

MAGDALENA SZULC 
PR Manager w Ataner 

Rosnące ceny materiałów budowla
nych oraz robocizny z pewnością bę
dą mieć wpływ na wzrost cen nieru
chomości w najbliższych latach. Nie 
przewidujemy gwałtownego wzrostu, 
ponieważ cena wciąż musi być atrak
cyjna dla klienta. W najlepszychloka-
lizacjach jednak stawki są często nie
co wyższe, bo w takich miejscach klien-
cikupują mieszkania najchętniej. 

ZUZANNA KORDZI 
dyrektor ds. handlowych w Eco Classic 

N aj ważniej szym czynnikiem ceno
twórczym jest wzrost kosztów budo
wy. Kilkunasto-, a w niektórych przy
padkach kilku dziesięcioprocentowy 
wzrost kosztów budowy nie może po
zostać baz wpływu na ceny mieszkań. 

ERYKNALBERCZYŃSKI 
dyrektor ds. Sprzedaży LokumDeweloper 

Głównymi czynnikami generującymi 
wzrost cen mieszkań na rynku dewe
loperskim są rosnące stawki u wyko
nawców i rosnące ceny materiałów bu
dowlanych oraz deficyt rąk do pracy. 
Staramy się minimalizować te efekty 
i podnosić ceny tylko w zakresie po
krycia dodatkowychkosztów, nie zwię
kszając marży, o 
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