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 Praca zawiera krótką analizę sytuacji mieszkaniowej w wybranych 

miastach naszego kraju. W niniejszym opracowaniu postaramy się 

przedstawić sytuację mieszkaniową w siedmiu znaczących miastach, tj. 

Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. 

Skupimy się na wzajemnym porównaniu wybranych miast, przedstawieniu 

podobieństw oraz różnic między nimi. 

Analizowane miasta są zróżnicowane pod wieloma względami. 

Pierwiastkiem łączącym wszystkie razem jest fakt, że każde z nich stanowi 

punkt centralny dla swojego regionu. Warszawa, jako stolica kraju jest 

największym spośród omawianych przez nas miast, licząc powierzchniowo 

zajmuje ok. 517 km2 przy liczbie ludności blisko 1 700 000 osób. Drugi  

w kolejności jest Kraków, jako historyczna stolica kraju liczy ok. 326 km2  

i ponad 750 000 osób. Kolejnym miastem jest Łódź, licząca ok. 747 000 

osób, przy zajmowanej powierzchni ok. 293 km2. Następnie omawiany jest 
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Wrocław, który jako czwarte miasto pod względem ludności w Polsce liczy 

ok. 632 000 osób i zajmuje powierzchnię 293 km2. Dalej pod względem 

powierzchni i liczby ludności plasuje się Poznań, z obszarem blisko 261km2 

i liczbą ok. 557 000 osób. Szósty pod względem liczby ludności w kraju jest 

Gdańsk, liczący ok. 456 000 osób przy powierzchni ok. 265 km2.  Na końcu 

całej grupy znajdują się Katowice z powierzchnią ok. 165km2 zajmujące 11 

miejsce pod tym względem w całym kraju. Liczba ludności w Katowicach 

waha się w granicach 310 000 osób. 

 

 

Jedną z głównych wartości służących scharakteryzowaniu rynku 

nieruchomości jest wielkość zasobu mieszkaniowego w poszczególnych 

miastach. Do porównania rynków posłużono się łączną liczbą mieszkań  

w wybranych miastach.  

Rysunek 1 
Liczba mieszkań w wybranych miastach w 2008r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Drugim elementem analizy pozwalającym na obiektywne porównanie 

zasobu mieszkaniowego jest współczynnik liczby mieszkań na 1000 

mieszkańców. 
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Rysunek 2 
Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wybranych 

miastach w 2008r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Z porównania rysunków 1 i 2 wynika, że Warszawa posiada znaczną 

przewagę zarówno pod względem ogólnej liczby mieszkań, jak również ich 

liczby w przełożeniu na 1000 mieszkańców. Łódź, w nieznacznej mierze 

ustępuje Warszawie pod względem nasycenia mieszkań, mimo iż w ogólnej 

ich liczbie różnica jest znacznie większa. Najciekawsza sytuacja występuje 

w Katowicach. Tutaj wskaźnik nasycenia mieszkań jest na tyle wysoki iż 

przewyższa nie tylko najbliższy Katowicom pod względem ogólnej liczby 

mieszkań Gdańsk, ale również Karków, Wrocław i Poznań.  

Drugim z obszarów, nad którymi warto się zastanowić porównując 

różne miasta jest analiza struktury własnościowej zasobu mieszkaniowego 

pozwalająca  na określenie dominujących form własności. W tablicy 1 

zestawiono zasoby mieszkaniowe Katowic, Krakowa, Poznania, Łodzi, 

Gdańska, Wrocławia i Warszawy pod względem różnych form własności  

w ujęciu liczbowym oraz procentowym. 
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Tablica 1 
Liczba mieszkań w wybranych miastach w 2008r. 

Miasto 
zasób gminy 
(komunalny) 

zasób spółdzielni 
mieszkaniowych 

zasób zakładów 
pracy 

Razem: 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Katowice 18 775 14,00% 58 722 43,90% 10 602 7,90% 

Kraków 23 198 7,60% 101 815 33,40% 3 106 1,00% 

Poznań 17 994 7,90% 95 941 42,10% 4 703 2,10% 

Warszawa 98 427 12,60% 337 514 43,20% 19 443 2,50% 

Łódź 68210 20,43% 141842 42,48% 4908 1,47% 

Gdańsk 28245 15,84% 65949 36,98% 906 0,51% 

Wrocław 49834 19,64% 93142 36,71% 5052 1,99% 

Miasto 

zasób Towarzystw 
Budownictwa 

Społecznego (TBS) 

zasób osób 
fizycznych 

zasób 
pozostałych 
podmiotów 

liczba w % liczba w % liczba w % liczba w % 

Katowice 1 329 1,00% 43 149 32,30% 1 059 0,80% 133 636 100% 

Kraków 4 741 1,60% 170 692 56,00% 984 0,30% 304 536 100% 

Poznań 1 508 0,70% 98 074 43,00% 9 938 4,40% 228 158 100% 

Warszawa 3 339 0,40% 300 299 38,50% 21 889 2,80% 780 911 100% 

Łódź 1053 0,32% 114489 34,29% 3384 1,01% 333886 100% 

Gdańsk 1991 1,12% 70239 39,38% 11013 6,18% 178343 100% 

Wrocław 2014 0,79% 101759 40,11% 1907 0,75% 253708 100% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Katowicki rynek nieruchomości ujęty według form własności 

cechuje się bardzo wysokim udziałem mieszkań należących do spółdzielni 

mieszkaniowych w ogólnej liczbie mieszkań. Wielkość ta kształtuje się w 

granicach 44% i ma swoje źródło w przeszłości, kiedy to budowano wiele 

mieszkań z tzw. wielkiej płyty, które miały zaspokoić potrzeby 

mieszkaniowe osób napływających na Górny Śląsk w poszukiwaniu pracy. 

Na kolejnych pozycjach znajdują się zasoby osób fizycznych (własność 

prywatna) z 32% udziałem, zasoby gminy - 14%. Ze względu na 

przemysłowy charakter Górnego Śląska, duży odsetek mieszkań znajduje się 

w posiadaniu zakładów pracy do których należy 8% zasobu. Najmniejszy, 
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niespełna 1% udział przypada na mieszkania znajdujące się w TBS oraz  

w zasobach pozostałych podmiotów 

Rysunek 3 
Struktura własnościowa mieszkań w Katowicach w 2008r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W Krakowie dominującą formę własności stanowią zasoby osób 

fizycznych skupiające 56% mieszkań, znacznie mniej, bo jedynie 33,4% 

przypada na spółdzielnie mieszkaniowe.  Wśród pozostałej części zasobu 

7,6%  jest własnością gminy, 1,6% należy do TBS, jedynie 1%  stanowi 

własność zakładów pracy, natomiast 0,3% należy do pozostałych 

podmiotów. 
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Rysunek 4 
Struktura własnościowa mieszkań w Krakowie w 2008r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Poznański rynek nieruchomości cechuje podobna liczba mieszkań 

należących do spółdzielni mieszkaniowych i do osób fizycznych. Różnica 

wynosi ok. 1% udziału w ogólnym zasobie na korzyść spółdzielni. Podobnie 

jak w Krakowie, zasób gminy nie przekracza 8%, natomiast dużo w 

porównaniu do pozostałych miast, bo 4,4% mieszkań stanowi zasób 

pozostałych podmiotów. Najmniej mieszkań znajduje się w zasobie 

zakładów pracy oraz w TBS. 
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Rysunek 5 
Struktura własnościowa mieszkań w Poznaniu w 2008r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wśród ogółu mieszkań w Warszawie, najwięcej, bo 43,2% skupia 

się w ramach zasobu spółdzielczego, na drugiej pozycji z udziałem 38,5% 

znajduje się własność osób prywatnych. 12,6% zasobu w mieście skupiają 

gminy, 2,8% to mieszkania pozostałych podmiotów, zaś zasoby zakładów 

pracy wynoszą 2% ogółu. Najmniejszy, 0,4% udział w warszawskim zasobie 

przypada na mieszkania znajdujące się w TBS-ie. 
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Rysunek 6 
Struktura własnościowa mieszkań w Warszawie w 2008r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Spośród ogółu mieszkań w Łodzi najwięcej, bo aż 42,5% wchodzi  

w skład spółdzielni mieszkaniowych. Drugą pod względem dominacji formą 

własności jest zasób osób fizycznych, wynoszący ok. 34%. Do gminy należy 

ponad 20% ogólnego zasobu, natomiast zakłady pracy, TBSy i pozostałe 

podmioty łącznie stanowią ok. 3% zasobu w mieście. 

Rysunek 7 
Struktura własnościowa mieszkań w Łodzi w 2008r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 W Gdańsku sytuacja zasobu mieszkaniowego spółdzielni i osób 

fizycznych procentowo jest podobna do innych omawianych miast. Zasób 

należący do gminy stanowi ok. 16% ogółu mieszkań. Ciekawym zjawiskiem 

jest ponad 6%-owy udział zasobu należacego do pozostałych, 

niewymienionych w analizie podmiotów. 

Rysunek 8 
Struktura własnościowa mieszkań w Gdańsku w 2008r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Sytuacja we Wrocławiu ukazuje ok. 40%-owy udział osób fizycznych wg 

form własności. Kolejno spółdzielnie mieszkaniowe, blisko 37%. 

Stosunkowo duży udział zasobu gminy w ogólnej strukturze własnościowej 

prezentuje sytuację podobną do łódzkiej, gdzie zakłady pracy, TBSy i inne 

podmioty łącznie posiadają niecałe 4% zasobu. 
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Rysunek 9 
Struktura własnościowa mieszkań we Wrocławiu w 2008r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Charakteryzując rynek nieruchomości warto w tym miejscu wskazać 

tendencje panujące obecnie na obszarze zmian własnościowych wśród lokali 

mieszkalnych. Coraz więcej lokali komunalnych, spółdzielczych  

i zakładowych poddanych zostaje prywatyzacji na rzecz rosnącej liczby 

wspólnot mieszkaniowych. Powstają one w wyniku przekształcenia 

wszystkich lokali w danej nieruchomości w odrębną własność.  Zjawisko to 

obserwować można na przestrzeni całego kraju 

 

 Kolejnym z istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie 

rynku nieruchomości jest działalność budowlana i deweloperska różnych 

podmiotów. Rysunek 10 przedstawia liczbę mieszkań oddanych do 

użytkowania w poszczególnych miastach. 
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Rysunek 10 
Budownictwo mieszkaniowe w wybranych miastach  

w latach 2004–2008.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W największym stopniu zapotrzebowanie na mieszkania realizuje się 

w Warszawie, mimo iż w porównaniu do analizowanych miast posiada ona 

już relatywnie wysoki współczynnik nasycenia mieszkaniami. Powstaje tam 

najwięcej nowych mieszkań i utrzymuje się wciąż rosnące tempo 

budownictwa. Krzywe budownictwa mieszkaniowego podobnie układają się 

we Wrocławiu i Krakowie. Można podejrzewać, że panuje tam zbliżona 

polityka działania deweloperów. Gdańsk i Poznań wykazują wskaźniki 

budownictwa na przestrzeni lat 2004-2008 na zbliżonym poziomie. Najmniej 

buduje się w Katowicach i Łodzi. Wracając jednak do analizy ogólnej liczby 

mieszkań na 1000 mieszkańców w tych miastach można zauważyć, że 

panuje w nich stosunkowo wysoki stopień nasycenia. 
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Rysunek 11 
Mieszkania wybudowane w 2008r. w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Pomijając Warszawę w pozostałych miastach pod względem 

budownictwa występuje sytuacja odwrotna do liczby istniejących mieszkań 

na 1000 mieszkańców. W analizowanych miastach redukowana jest 

systematycznie różnica miedzy liczbą osób a liczbą mieszkań. 

Zastanawiając się nad dostępnością i ceną mieszkań na lokalnych 

rynkach, analizie poddane zostały potrzeby mieszkaniowe w poszczególnych 

miastach w 2008r.  

Pod mianem potrzeb mieszkaniowych rozumiemy różnicę pomiędzy 

liczbą mieszkań a liczbą gospodarstw domowych w danym mieście.1Liczbę 

gospodarstw domowych w poszczególnych miastach obliczono przy 

                                                           
1
 Liczbę gospodarstw domowych obliczono na podstawie danych GUS jako iloraz 

liczby ludności przez przeciętną liczbę osób w gospodarstwie domowym dla miast 

danego województwa w roku 2008 i 2020. 
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zastosowaniu współczynnika przeciętnej liczby osób w gospodarstwach 

domowych opracowanego przez GUS.  

Przyjmuje się, ze na każde gospodarstwo domowe powinno 

przypadać jedno mieszkanie. W przypadku nadwyżki liczby gospodarstw 

domowych nad liczbą mieszkań, możemy mówić o statystycznym deficycie 

mieszkań, w przeciwnym razie występuje statystyczna nadwyżka. 

Wykres przedstawia potrzeby mieszkaniowe w wybranych miastach 

w 2008r. Najlepiej zaspokojone potrzeby mieszkaniowe posiada Warszawa, 

w której nadwyżka wynosi ok. 56 000 mieszkań, czyli ok. 7% ogólnej liczby 

mieszkań w tym mieście. Drugim pod względem nadwyżki mieszkań jest 

Poznań. Wrocław i Gdańsk reprezentują natomiast deficyt mieszkań. 

Rysunek 12 
Potrzeby mieszkaniowe w 2008r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W odniesieniu do większości miast w prezentowanym zestawieniu, 

już w roku 2008 istniała nadwyżka liczby mieszkań nad liczbą gospodarstw 
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domowych. W perspektywie kolejnych lat, po uwzględnieniu procesów 

demograficznych i prognoz GUS2, można przewidywać dalszy wzrost 

nadwyżki mieszkań. Sytuacja taka prowadzić może do spadku ceny zakupu 

mieszkania oraz do występowania pustostanów w nowo wybudowanych 

obiektach mieszkalnych. Z drugiej strony jednak, część nadwyżki mogą 

stanowić mieszkania gospodarstw domowych posiadających więcej niż 

jedno mieszkanie.  Trzeba pamiętać również, że w tych miastach występuje 

rozwinięty rynek mieszkań na wynajem, który szczególne znaczenie nabiera 

w miastach akademickich. Niekoniecznie mieszkania te muszą być 

pustostanami, mogą być wynajmowane studentom, którzy jako 

niezameldowani nie są widoczni dla statystyki. Podobnie jest z ludnością, 

która przybyła do tych miast w poszukiwaniu pracy i najmuje mieszkania 

bez meldunku. Nadwyżka mieszkań świadczy o rozwiniętym rynku 

nieruchomości. 

 

Aby określić sytuację mieszkaniową w poszczególnych miastach 

należy przybliżyć również ich strukturę demograficzną, czyli liczbę ludności 

i kierunki zmian, jakie w tej dziedzinie będą zachodziły. 

                                                           
2
 Liczbę mieszkań w 2020r. obliczono jako sumę liczby mieszkań w 2008r. oraz 

prognozowanego przyrostu liczby mieszkań w kolejnych latach obliczonego na 

podstawie średniego tempa budownictwa z lat 2004-2008. Prognoza wielkości 

zasobu nie uwzględnia zmiany wielkości zasobu spowodowanej niezbędnymi 

wyburzeniami 
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Tablica 2 
Liczba ludności i liczba gospodarstw domowych w wybranych miastach 

i ich prognoza na lata 2008 - 2020 

Miasto 
Liczba 

ludności  
w 2008r. 

Statystyczna 
liczba gosp.  
domowych  
w 2008r. 

Prognoza 
liczby 

ludności w 
2020r. 

Statystyczna 
liczba gosp.  

domowych w 
2020r. 

Warszawa 1 709 781 690 542 1 630 874 697 849 

Łódź 747 152 302 981 675 800 293 189 

Kraków 754 624 268741 717 000 283 287 

Wrocław 632 162 253 169 595 400 257 081 

Poznań 557 264 198 952 530 390 211 648 

Gdańsk 455 581 172 373 411 700 169 145 

Katowice 309 621 126 169 270 200 118 198 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
W całym kraju prognozy dotyczące liczby ludności wykazują 

tendencję malejącą. Podobnie jest w przypadku omawianych przez nas 

miast. Opierając się na prognozach  Głównego Urzędu Statystycznego w 

każdym z miast nastąpi spadek liczby ludności spowodowany ujemnym 

przyrostem naturalnym, oraz zwiększonym poziomem migracji. Biorąc pod 

uwagę saldo migracji obserwujemy niewielki dodatni wskaźnik jedynie  

w Gdańsku, Wrocławiu i duży, ponad trzytysięczny w stolicy kraju. 

 

Tablica 3 
Saldo migracji w miastach w 2008r. 

Miasto Saldo migracji 

Katowice -1074 

Warszawa 3897 

Poznań -3121 

Kraków -62 

Wrocław 183 

Łódź -1638 

Gdańsk 18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Pamiętajmy, że od ostatniego spisu powszechnego minęło już 8 lat, 

więc prognozy GUS, na których oparto analizę potrzeb mieszkaniowych 

mogły stracić w pewnym stopniu na aktualności. Będzie to można ocenić 

dopiero na podstawie kolejnego Narodowego Spisu Powszechnego 

przewidzianego na 2011r. 

 

Na sytuację mieszkaniową duży  wpływ ma dochód, jaki osiągają 

mieszkańcy. Na tej podstawie można określić siłę nabywczą i co za tym 

idzie możliwość zaspokojenia potrzeby, jaką jest posiadanie mieszkania. 

Rysunek 13 przedstawia różnice w dochodach osiąganych przez 

mieszkańców poszczególnych regionów zatrudnionych w sektorze 

przedsiębiorstw w lutym 2010 r. 

Rysunek 13 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw  

w wybranych województwach  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Z rysunku 13, że najwyższe dochody osiągają mieszkańcy województwa 

mazowieckiego, a na ich czele Warszawiacy. Drugim w tej hierarchii 

miejscem szczyci się województwo śląskie i można przypuszczać, że 
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Katowice, jako stolica regionu, zawyżają ten wskaźnik. Mniej więcej na 

poziomie średniej krajowej znajdują się województwa pomorskie i 

dolnośląskie. W województwie małopolskim, łódzkim i wielkopolskim 

wartość średniego wynagrodzenia jest niższa o ok. 800 zł niż w śląskim a o 

ok. 1100 zł niż w mazowieckim. 

Analizę cenową rynków nieruchomości w Katowicach, Krakowie, 

Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie sprowadzono do 

zestawienia cen ofertowych z 1 kwartału 2010r. dotyczących nieruchomości 

mieszkaniowych na rynku pierwotnym oraz wtórnym, dodatkowo 

porównaliśmy również ceny najmu.3 

Rysunek 14 
Przeciętne ceny 1m2 nieruchomości w zależności od rodzaju rynku 

 
Źródło: Opracowanie własne na postawie cen ofertowych 

Z informacji przedstawionych na rysunku 14 wynika, że  

najwyższymi cenami za 1m2 cechuje się rynek warszawski, po nim 

                                                           
3
 Do każdego z porównań posłużono się min. 30 ofertami dotyczącymi mieszkań  

o powierzchni 45 – 55m
2
. 
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najdroższe mieszkania występują w Krakowie i Wrocławiu. Najniższe ceny 

mieszkań spośród omawianych miast zanotowano w Katowicach i Łodzi. Co 

ciekawe, w przypadku rynku krakowskiego, gdańskiego i wrocławskiego 

obserwujemy przewagę cen mieszkań z rynku wtórnym nad cenami z rynku 

pierwotnego. 

Aby zobrazować jak trudno jest zakupić mieszkanie ze środków 

własnych w poszczególnych miastach, sprawdzono jak wiele miesięcznych 

wynagrodzeń4 jest potrzebnych do nabycia 50-metrowego lokalu 

mieszkalnego w każdym z miast. 

Rysunek 15 
Uproszczona symulacja liczby miesięcznych wynagrodzeń potrzebnych 

na zakup 50-metrowego mieszkania w danym mieście 

 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych GUS i cen ofertowych 

Najkorzystniej w tym zestawieniu usytuowane są Katowice. 

Występują tu stosunkowo niskie ceny w porównaniu ze średnią dochodów 

uzyskiwanych przez mieszkańców. Aby nabyć na własność 50-metrowe 

                                                           
4
 W analizie przyjęto przeciętny miesieczny dochód uzyskiwany w sektorze 

przedsiebiorstw dla danego województwa z danych GUS na luty 2010. 
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mieszkanie o podobnym standardzie, po cenach ofertowych, przez 56 

miesięcy cały swój dochód należałoby przeznaczyć na ten cel. Kraków i 

województwo małopolskie znajduje się w najgorszej sytuacji. Tutaj na zakup 

własnego mieszkania przy podobnych założeniach trzeba czekać aż 146 

miesięcy, czyli przeszło 12 lat! 

 

 

Podstawowym i chyba najistotniejszym czynnikiem decydującym  

o możliwościach zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jest posiadanie 

odpowiedniego dochodu w stosunku do cen panujących na danym rynku. 

Ważnym elementem jest także charakter rynku. W przypadku Katowic 

występuje rynek aglomeracyjny, który powoduje, że część ludzi wybiera 

tańsze lokalizacje w miastach ościennych, które dają możliwość bardzo 

łatwego dostępu do katowickiego rynku pracy, do uczelni wyższych, 

infrastruktury społecznej, kulturalnej itp.  

Dokonana analiza sytuacji mieszkaniowej w największych miastach 

naszego kraju pozwala spojrzeć na znaczne różnice jakie występują między 

nimi. Tak dotyczące struktury mieszkaniowej jak i cen na wybranych 

rynkach. Każde z omawianych lokalizacji charakteryzuje się odmienną 

specyfiką obrazując jak bardzo zróżnicowana jest sytuacja mieszkaniowa na 

terenie naszego kraju. 

 

 

ESTIMATION OF THE SELECTED POLISH CITIES HOUSING 

SITUATION. 

The work is devoted to present the housing situation in selected cities, i.e. in 

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Warszawa. Reported 

cities differ from character, location and the market development’s growth 
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degree. Its common element is the fact, that every city is a strong regional 

and national centre. 

The first part of the work is devoted to the cities’ housing resources analysis, 

especially to the number of flats and the property structure. In the property 

structure of all the analysed cities, two entities play a significant role: 

housing associations and private people. Housing associations dominate in 

Katowice, Łódź and Warszawa, whereas in the rest of the cities dominates 

private property.  

The next element of the work includes the house building tempo. From 

among the analysed cities dominates Warszawa, while the lowest tempo 

represent Łódź and Katowice. 

A significant issue of the research  that has been carried out, is the degree of 

the satisfaction of housing needs. The flats’ surplus indicates developed 

property market which are found in Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań and 

Katowice. Only in Wrocław and Gdańsk the needs are not satisfied at the 

moment. 

The last stage of the work is to state the prices for flat 1m2 on the primary 

and secondary market of the selected cities. With this end in view, there 

were used offer prices for the flats above 45-55m2 in the first quarter of 

2009. To show how hard it is to buy a flat from one’s own funds in particular 

cities there was made a simulation of a secondary market  50m2-flat buy. On 

the basis of the 1 m2 price and the average monthly salary in particular 

province, there was calculated how many of these salaries with this end in 

view has to be assigned. At the top of the list we can find Katowice. 

Comparing to the average monthly income of the residents, we can find here 

relatively low prices. To own a flat in a similar standard, at the offer prices, 
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there should be assigned one’s whole income for 56 months. Kraków and the 

małopolska province is in the worst situation. To buy an own flat, having the 

same guidelines, one would have to wait 146 months, that is 12 years. 

The analysed housing situation in the biggest cities of our country allows to 

take a look at the sizable differences between them,  both – the housing 

structure and the prices on the selected markets. Every  location that’s been 

discussed is characterized by a different specification showing how  diverse 

is the housing situation in our country. 
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