
Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego – Katowice 

 

I. Wprowadzenie 

Katowice są miastem postindustrialnym położonym w południowej części Polski. Miasto jest 

stolicą województwa śląskiego. To główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.  

Katowice leżą na Wyżynie Katowickiej, będącej częścią Wyżyny Śląskiej, we wschodniej części 

Górnego Śląska. Leżą na dziale wodnym Wisły i Odry. Miasto Katowice składa się z 22 dzielnic 

zgrupowanych w 5 zespołach dzielnic: 

I. Zespół dzielnic śródmiejskich 

• 1. Śródmieście 
• 2. Koszutka 
• 3. Bogucice 
• 4. Os. Paderewskiego – Muchowiec 

II. Zespół dzielnic północnych 

• 5. Załęże 
• 6. Os. Witosa 
• 7. Osiedle Tysiąclecia 
• 8. Dąb 
• 9. Wełnowiec-Józefowiec 

III. Zespół dzielnic zachodnich 

• 10. Ligota-Panewniki 
• 11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 
• 12. Załęska Hałda-Brynów 

IV. Zespół dzielnic wschodnich 

• 13. Zawodzie 
• 14. Dąbrówka Mała 
• 15. Szopienice-Burowiec 
• 16. Janów-Nikiszowiec 
• 17. Giszowiec 

V. Zespół dzielnic południowych 

• 18. Murcki 
• 19. Piotrowice-Ochojec 
• 20. Zarzecze 
• 21. Kostuchna 
• 22. Podlesie 

Średnie ceny przez ostatni rok za metr kw. na rynku mieszkaniowym wtórnym i pierwotnym 

obrazują poniższe wykresy. 



Wyk.1 Średnia cena za metr na ryku wtórnym (ostatni rok) w Katowicach. 

 
Źródło: Strona internetowa: http://dom.money.pl/ceny-nieruchomosci/katowice.html, data wejścia na stronę 30.08.2011r. 
Statystyki obliczane na podstawie ogłoszeń pochodzących z serwisów: Szybko.pl Sp. Z o.o., Melog.com Sp. Z o.o., Agora S.A., MediaRoll, 
Partner Artur Pach, KRN media Sp. Z o.o., WGN - Nieruchomości Sp. Z o.o., Wydawnictwo Steinborn Spółka jawna, Polska Gielda 
Sp.z.o.o., Gratka.pl, J. Stryna - Spółka jawna, Otomoto Sp. Z o.o., Trader.com Sp.Z o.o., Tabelaofert.pl Sp. Z o.o. 

 

Według portalu dom.money.pl średnie ceny za metr kw. powierzchni użytkowej na rynku wtórnym od 

sierpnia 2010r. kształtowały się w granicach ok. 3 997 zł i przejawiały tendencję wzrostową do lutego 

2011r. Na początku lutego ceny zaczęły stopniowo spadać do końca okresu analizy tj. do sierpnia 

2011r. Średnia cena w sierpniu 2011r. kształtowała się na poziomie ok. 4 055 zł/m2 powierzchni 

użytkowej lokalu i zaczęła wykazywać niewielką tendencję wzrostową. 

 

W analogicznym przedziale czasowym tj. od sierpnia 2010r. do sierpnia 2011 br. badaniu 

poddano nieruchomości znajdujące się na rynku pierwotnym. W sierpniu 2010r. ceny za m2  

kształtowały się w granicy ok. 5 085 zł. Na uwagę zasługują dużo większa dynamika wahania cen na 

rynku pierwotnym w stosunku do cen z rynku wtórnego w badanym przedziale czasowym. W sierpniu 

2011r. ceny wyniosły średnio ok. 5 020 zł/m2 powierzchni użytkowej. Najniższe ceny odnotowano  

w połowie marca i początku kwietnia 2011 roku gdzie średnia cena za m2 pow. użytkowej lokalu 

wynosiła wtedy ok. 4 635 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyk.2 Średnia cena za metr na rynku pierwotnym (ostatni rok) w Katowicach. 

 
Źródło: Strona internetowa: http://dom.money.pl/ceny-nieruchomosci/katowice.html, data wejścia na stronę 30.08.2011r. 
Statystyki obliczane na podstawie ogłoszeń pochodzących z serwisów: Szybko.pl Sp. Z o.o., Melog.com Sp. Z o.o., Agora S.A., MediaRoll, 
Partner Artur Pach, KRN media Sp. Z o.o., WGN - Nieruchomości Sp. Z o.o., Wydawnictwo Steinborn Spółka jawna, Polska Gielda 
Sp.z.o.o., Gratka.pl, J. Stryna - Spółka jawna, Otomoto Sp. Z o.o., Trader.com Sp.Z o.o., Tabelaofert.pl Sp. Z o.o. 

 

II. Analiza pierwotnego rynku mieszkaniowego w Katowicach 

Map.1 Oferta  i średnie ceny mieszkań na katowickim rynku deweloperskim. 

 
Źródło: Raport „Pierwotny rynek mieszkaniowy Katowic – I kwartał 2011 roku”, Emmerson, Dział Badań i Analiz 



Jak wynika z powyższej mapki działający na terenie miasta deweloperzy oferują niemal 900 

mieszkań. Ponad połowa z nich zlokalizowana jest na terenie dzielnic zachodnich. Także w tej części 

miasta Katowic mieszkania gotowe stanowią największy udział w stosunku do innych dzielnic. 

III. Analiza wtórnego rynku mieszkaniowego w Katowicach 

Jak wynika z analizy dotyczącej zawartych transakcji zawieranych na terenie miasta Katowice  

w analizowanym przedziale czasowym jednego roku w serwisie gratka.pl zamieszczono i dokonano 

aktualizacji ponad ok. 4,5 tys. razy. 

Wyk.3 Rozkład cenowy na rynku wtórnym w Katowicach od sierpnia 2010 do sierpnia 2011r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl w badanym okresie czasu. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy za okres od sierpnia 2010r. do sierpnia 2011r. około 93,2% 

ofert z analizowanego rynku wtórnego nie przekroczyło poziomu 6 tys. zł/m2. Najmniejszą grupę 

ofertową stanowiły mieszkania z przedziału 10-12 tys. zł. Stanowiły one ok. 0,3% całej bazy 

ofertowej. Największą grupę stanowiły mieszkania z przedziału 2-4 tys. zł/m2- tj. stanowiły one blisko 

50% całej bazy ofertowej. 

Mieszkanie Średni 

metraż (m2) 

Udział % 

1-pokojowe 34 8 

2-pokojowe 48 35 

3-pokojowe 68 42 

4-pokojowe 90 15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl w badanym okresie czasu. 
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Wyk.4 Średni udział liczby pokoi w oferowanych mieszkaniach w stosunku do liczby oferowanych 

ogłoszeń. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl w badanym okresie czasu. 

Jak wynika z analizy najwięcej ofert w analizowanym okresie czasu stanowiły mieszkania  

2 i 3 pokojowe. Wynosiły one łącznie ok. 77% całej dostępnej oferty. 
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