
W styczniu i lutym 2012 roku oddano do użytku o 29 % 
mieszkań więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. 
Budownictwo deweloperskie odnotowuje znaczne wzrosty.

ty 2012 r. wybudowali 13 646 mieszkań, czy-

li o 14,5% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy 

w okresie dwóch pierwszych miesięcy br. utrzy-

mali drugą pozycję w rankingu oddanych do użyt-

kowania mieszkań z ich liczbą 8 524, co stanowi 

35,9% ogólnej liczby lokali. Liczba ta jest większa 

aż o 54,3% w stosunku do ubiegłego roku. Udziały 

budownictwa spółdzielczego (713 oddanych miesz-

kań) oraz pozostałego - komunalnego, czynszowe-

go i zakładowego (833 mieszkania), są niewielkie w 

stosunku do ogólnej liczby oddanych mieszkań. Jed-

nak liczby oddanych w tych kategoriach mieszkań 

znacznie wzrosły w stosunku do analogicznego okre-

su ubiegłego roku, odpowiednio o 89,6% i 61,1%. 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto
W styczniu i w lutym br. rozpoczęto budowę 14 509 

mieszkań tj. o 6,1% więcej niż w analogicznym okre-
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Mieszkaniówka       
zaskakuje dynamiką

Mieszkania, których budowę rozpoczęto, według form budownictwa (luty 2011 i 2012)
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Mieszkania oddane do użytku
W okresie styczeń – luty 2012 roku przekazano do 

użytku 23 716 mieszkań, tj. aż o 29,3% więcej niż 

w analogicznym okresie 2010 r. , w którym oddano 

18 336 mieszkań.

Zachodząca od wielu lat tendencja utrzymuje się i 

największym udziałem (57,5%) w przyroście no-

wych zasobów mieszkaniowych wykazali się inwe-

storzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-lu-
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Liczba mieszkań przekazanych do użytkowania w latach 2007–2011 oraz w okresie I-II 2012

Typ budownictwa 2007 2008 2009 2010 2011 I-II 2012

Spółdzielcze 8 240 8 647 7 373 5 052 3 834 713

Indywidualne 71 643 83 338 72 211 70 441 73 034 13 646

Sprzedaż  
lub wynajem 45 653 66 703 72 353 53 505 50 187 8 524

Pozostałe 8 162 6 501 8 142 6 837 4 666 833

Ogółem 133 698 165 189 160 079 135 835 131 721 23 716

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w latach 2007 -2011 i w okresie I-II 2012

Typ budownictwa 2007 2008 2009 2010 2011 I-II 2012

Spółdzielcze 8 671 5 702 4 196 4 644 2 263 256

Indywidualne 91 649 96 346 89 783 86 477 90 500 5902

Sprzedaż  
lub wynajem 78 698 67 018 44 323 63 015 64 706 8069

Pozostałe 6 099 5 620 4 599 3 928 4 731 282

Ogółem 185 117 174 686 142 901 159 064 162 200 14509

Liczba mieszkań na które wydano pozwolenia w latach 2007–2010 oraz w okresie I-II 2012

Typ budownictwa 2007 2008 2009 2010 2011 I-II 2012

Spółdzielcze 10 604 5 464 3 715 3 530 3 184 269

Indywidualne 110 452 113 226 102 947 98 934 96 398 10994

Sprzedaż  
lub wynajem 117 505 101 139 63 411 68 581 81 763 12595

Pozostałe 9 110 10 317 8 728 3 884 2 756 235

Ogółem 247 671 230 146 178 801 174 929 184 101 24093

sie roku 2011. Deweloperzy rozpoczęli budowę 8069 

mieszkań, tj. aż o 26% więcej niż w dwóch pierwszych 

miesiącach 2011 roku. Wzrost w tej strukturze doty-

czy również mieszkań spółdzielczych – rozpoczęto bu-

dowę 256 mieszkań, tj. o 25% więcej niż w roku ubie-

głym. Za to spadkiem w stosunku do okresu styczeń-lu-

ty 2011 roku, (o 9,8%) wykazali się inwestorzy indywi-

dualni – rozpoczęli budowę 5 902 mieszkań. Najwięk-

szy spadek zanotowano w budownictwie komunalnym, 

czynszowym i zakładowym - do 282 (tj. o 38,8% mniej 

niż w analogicznym okresie roku 2011).  

Analizując udziały rozpoczętych inwestycji mieszkanio-

wych w lutym warto zaznaczyć, że wzrost liczby miesz-

kań deweloperskich szczególnie przełożył się na spadek 

budownictwa indywidualnego. 

Pozwolenia na budowę mieszkań
W ciągu dwóch miesięcy 2012 r. wydano 24 093 po-

zwoleń na budowę mieszkań, tj. o 21,4% więcej, niż 

w roku ubiegłym. Najwięcej pozwoleń wydano dewelo-

perom – 12 595, w stosunku do ubiegłego roku zano-

towano tu ogromny wzrost, o 52,1%. Wzrost, zanoto-

wało również budownictwo spółdzielcze, które otrzyma-

ło więcej o 11,0% pozwoleń (269) i budownictwo czyn-

szowe, komunalne oraz zakładowe ze wzrostem o 7,3% 

(235 pozwoleń). Natomiast budownictwo indywidualne 

(10 994 pozwoleń) wykazuje się w tej kategorii niewiel-

kim spadkiem, o 1%. 

Patrząc szczegółowo na sytuację w lutym 2012 r. w po-

równaniu z rokiem ubiegłym można zauważyć, że jest 

podobnie jak w przypadku mieszkań rozpoczętych. 

Wzrost udziału w strukturze mieszkań deweloperskich 

odbywa się kosztem budownictwa indywidualnego, 

czynszowego, komunalnego i zakładowego.

Jak będzie wyglądał rynek mieszkaniowy w całym 

2012 roku? Analitycy ASM w drugim numerze kwar-

talnym raportu Monitoring Rynku Budowlanego 2012 

przedstawią prognozy dla sektora. Zachęcamy do za-

poznania się z obszernymi opracowaniami ASM aby 

zyskać wgląd w szczegóły perspektywy prognostycz-

nej. Osoby zainteresowane zakupem raportów bran-

żowych prosimy o kontakt z Panią Joanną Jarzębow-

ską – Project Managerem Działu Analiz Rynku Bu-

dowlanego ASM: j.jarzebowska@asm-poland.com.pl;  

tel.: (24) 355 77 66.     

Największy spadek zanotowano w budownictwie komunalnym, 
czynszowym i zakładowym - do 282 (tj. o 38,8% mniej niż  
w analogicznym okresie roku 2011).  
Analizując udziały rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych  
w lutym warto zaznaczyć, że wzrost liczby mieszkań  
deweloperskich szczególnie przełożył się na spadek  
budownictwa indywidualnego.

2011 r. 2012 r.1,1 % 0,8 %1,2 % 1,2 %

41,7 % 52,4 %
56,0 % 45,6 %

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia, według form budownictwa (luty 2011 i 2012)
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