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Rosnące ceny mieszkań oraz boom budowlano-wykonawczy to dwa główne tematy, którymi w ostatnim 
czasie żył rynek mieszkaniowy w Polsce, a które wyczuwalne były także w Łodzi. Pomimo rekordowej liczby 
lokali znajdujących się w realizacji i ofercie deweloperów, póki co trudno mówić o przegrzaniu rynku czy 
przełamaniu utrzymującego się już od dłuższego czasu trendu wzrostowego. Nowa podaż szybko znajduje 
swoich odbiorców, a zainteresowanie mieszkaniami zgłaszają zarówno mieszkańcy miasta, jak i klienci spoza 
Łodzi, a także inwestorzy zagraniczni. Nie powinno zatem dziwić, iż znaczna część deweloperów wiąże 
z rynkiem lokalnym długoterminowe plany inwestycyjne, o czym świadczą realizowane przez nich 
wieloetapowe projekty, jak również zapowiedzi kolejnych przedsięwzięć. O ile globalna sytuacja 
ekonomiczna nie ulegnie w nadchodzących latach znaczącej zmianie, o łódzkim rynku pierwotnym można 
powiedzieć, iż zdradza wysoki potencjał rozwojowy.
Silną stroną Łodzi jest utrzymujący się na wysokim poziomie popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, a także 
dostępność gruntów pod zabudowę mieszkaniową o atrakcyjnej lokalizacji, która nadal przewyższa pozostałe 
rynki regionalne. Oczywiście, żadna pozytywna koniunktura nie trwa wiecznie. Wśród potencjalnych czynników, 
które mogą przyczynić się do spowolnienia na łódzkim rynku mieszkaniowym, można zidentyfikować 
2 elementy. W wymiarze lokalnym jest to dynamiczny wzrost cen mieszkań, wyprzedzający w ostatnim okresie 
przyrost średnich wynagrodzeń, co może wpłynąć negatywnie na siłę nabywczą i ograniczyć aktywność po 
stronie popytu. W wymiarze makroekonomicznym należy zauważyć nasilenie się w gospodarce krajowej zjawisk 
inflacyjnych, które mogą skłonić Radę Polityki Pieniężnej do podwyżki stóp procentowych. Jak zapewnia jednak 
Narodowy Bank Polski, jeżeli do wzrostów już dojdzie, to będą one raczej niewielkie.
Firma OPG Property Professionals wraz z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
Studenckim Kołem Naukowym Real Estate prezentuje kolejny raport dotyczący aktualnych trendów na 
pierwotnym rynku mieszkaniowym w Łodzi. Badaniem objętych zostało ponad 120 zrealizowanych lub 
znajdujących się w trakcie realizacji inwestycji deweloperskich. Szczegółowej charakterystyce poddano 
społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pierwotnego, skalę oraz strukturę podaży i popytu, 
a także dynamikę zmian cen mieszkań w ofercie deweloperów.

SŁOWEM WSTĘPU
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Rising apartment prices and the construction boom are two main topics that could very well describe the 
Poland's primary housing market, including Łódź, in the past twelve months. Despite the record number of 
units under construction offered by the developers, the market does not show signs of overheating, nor the 
end of the growth trend that has been going on for some time now. The new supply is quickly finding its way 
to the customers, as interest in apartments is expressed  both by citizens of Łódź and customers from outside 
the city, as well as foreign investors. Therefore, it should not come as a surprise that a significant number of 
developers have long-term investment plans related to the local market, as evidenced by their multi-stage 
projects, as well as entirely new projects. If the global economic outlook does not change drastically in the 
coming years, it is safe to assume that the primary market in Łódź will continue to demonstrate a high 
growth potential in near future.
Among the strong suits of Łódź one should mention the high level of both consumer and investment demand, 
as well as the availability of attractive locations for residential development which still surpasses other regional 
markets. Of course, no positive economic situation lasts forever. Among the potential factors that may contribute 
to the slowdown on the Łódź residential market, two elements can be identified. At the local level it could be the 
dynamic increase in apartment prices, faster than the recent increase in average wages, which may adversely 
affect purchasing power and limit the activity on the demand side. From the macroeconomic point of view, the 
inflationary phenomena, recently observed in the domestic economy, may eventually induce the Monetary 
Policy Council to raise interest rates. However, as the National Bank of Poland assures, if said increase is to be 
introduced, it shouldn't be very significant.
OPG Property Professionals, along with the Department of Investment and Real Estate at the University of Łódź 
and the Student Research Club “Real Estate” once again present the report on current trends on the primary 
residential housing in Łódź. The study covered over 120 residential investments, both completed and under 
development. The detailed characteristics include the socio-economic background, the scale and structure of 
supply and demand, as well as the price-change dynamics observed in the primary residential market in Łódź.
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Sytuacja makroekonomiczna sprzyja dalszemu rozwojowi rynku 
mieszkaniowego w Polsce. Pomimo ogólnego spowolnienia strefy euro, krajowa 
gospodarka utrzymuje wysokie tempo wzrostu z prognozą 4,5% do końca 
2019*. Warto podkreślić, że przyspieszenie inflacji w połowie bieżącego roku nie 
skłoniło Rady Polityki Pieniężnej do zmiany stóp procentowych. Pozytywna 
koniunktura utrzymuje się również na rynku kredytów mieszkaniowych. 
W II kwartale 2019 wolumen udzielonych kredytów hipotecznych osiągnął 
najwyższy poziom od 10 lat. W puli nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych 
nieznacznie wzrósł także udział Łodzi**.
W wymiarze lokalnym obserwowana jest dalsza poprawa sytuacji na rynku 
pracy. Według najnowszych danych, przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło 
od początku roku o 6% i wynosi 4.874,20 PLN. Spadła również stopa bezrobocia, 
która w lipcu 2019 wyniosła 5,2%. Na tle innych polskich metropolii, łódzki 
rynek mieszkaniowy nadal cechuje wysoka siła nabywcza. Pod tym względem 
miasto włókniarek ustępuje jedynie Katowicom.
Inwestycje deweloperskie, poza mierzalnymi wynikami ilościowymi, podnoszą 
jakość łódzkiego zasobu, co ma istotne znaczenie w kontekście prowadzonych 
przez władze lokalne działań rewitalizacyjnych. Rosnąca w ostatnich latach 
liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie, skłania do wniosku, 
że aktualny boom mieszkaniowy utrzyma się w perspektywie co najmniej 
2-3 lat.

Źródło / Source: OPG Property Professionals

SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
UWARUNKOWANIA ŁÓDZKIEGO
RYNKU MIESZKANIOWEGO

STATYSTYKI DLA ŁODZI

STATISTICS FOR LODZ

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS 
OF THE RESIDENTIAL MARKET IN LODZ
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The macroeconomic situation favours further development of the primary 
housing market in Poland. Despite the general slowdown in the eurozone, the 
domestic economy continues to grow at a high rate with an expected nominal 
growth rate of 4.5% until the end of 2019*. It is worth noting that the rise of 
inflation in the middle of the year did not induce the Monetary Policy Council to 
change interest rates. The positive economic outlook is also shared by the 
mortgage market. In Q2 2019, the volume of mortgage loans granted reached 
its highest level in 10 years. The share of Łódź in the pool of newly granted 
housing loans has also slightly increased**.
At the local level, further improvement of the labour market situation can be 
observed. According to the latest data, the average gross salary has increased 
by 6% since the beginning of the year and amounts to PLN 4,874.20. The 
unemployment rate also fell to 5.2% in July 2019. Compared to other Polish 
cities, the primary residential market in Łódź is still enjoying high purchasing 
power. In this respect, the city of textile workers is second only to Katowice.
Apart from measurable quantitative results, developer investments improve the 
quality of Łódź's housing resources, which carries great importance in light of 
revitalisation activities carried out by the local authorities. The growing number 
of dwellings for which permits have been granted in recent years leads to the 
conclusion that the current housing boom should continue over the next 2-3 
years at least.

* dane NBP       ** Raport AMRON-SARFiN
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RESIDENTIAL INVESTMENTS
DEVELOPED IN ŁÓDŹ

Bałuty
26 inwestycji
1450 mieszkań

26 property 
investments
1450 apartments Widzew

28 inwestycji
2550 mieszkań

 
 28 property 

investments
2550 apartments

Górna
18 inwestycji
1550 mieszkań

18 property 
investments
1550 apartments

Polesie
33 inwestycji
2750 mieszkań

33 property 
investments
2750 apartments

Śródmieście
18 inwestycji
2350 mieszkań

18 property 
investments
2350 apartments
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Inwestycje realizowane w dzielnicach Łodzi
Investments carried out in districts of Łódź

Źródło / Source: OPG Property Professionals
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Na rynku łódzkim sukcesywnie przybywa kolejnych inwestycji deweloperskich. 
Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozpoczętych zostało ponad 35 nowych 
przedsięwzięć, a łącznie w obrębie miasta na dzień dzisiejszy prowadzone jest 
ponad 120 projektów na różnym etapie realizacji, obejmujących sumę 10.650 
mieszkań. Dla całej Łodzi stanowi to wzrost o 12,1% w ujęciu rok do roku, 
aczkolwiek dzielnice Bałuty i Górna zaliczyły ujemny bilans projektów 
realizowanych do tych w pełni wyprzedanych. Nabywców znalazły już w całości 
inwestycje „Pomorska Park I”, „Osiedle Jarzębinowe (IV etap)” czy „Lawendowe 
Osiedle II”.
Unikatową cechą rynku łódzkiego jest silna koncentracja aktywności 
deweloperskiej w centralnej strefie miasta. Podejmowane inwestycje wykazują 
dość duże zróżnicowanie – zarówno pod względem skali, standardu, jak i cen. 
W Łodzi pojawiają się zarówno duże, wieloetapowe osiedla mieszkaniowe 
(m.in. „Nowa Przędzalnia” spółki Murapol czy „Osiedle Primo” realizowane przez 
Profbud), projekty uwzględniające rewitalizację historycznych murów („Fuzja” 
w wykonaniu Echo Investment czy „ART MODERN” realizowane przez firmę OPG 
Property Professionals), jak też projekty bardzo kameralne, zawierające nawet 
po kilkanaście lokali mieszkalnych (m.in. „Mazurska 39” i „Cyganka 29A” spółki 
Maxbud Investments czy „Apartamenty Curie” firmy Sommo).

INWESTYCJE MIESZKANIOWE
REALIZOWANE W ŁODZI

The number of new residential development investments in Łódź is gradually 
growing. In the last 12 months alone, more than 35 new projects have been 
launched, and more than 120 projects at various stages of development are 
currently underway, covering a total of 10,650 flats. For the whole of Łódź, this 
represents an increase of 12.1% year over year, although the Bałuty and Górna 
districts experienced a negative balance of the developed projects to those fully 
sold out. All of the housing units in the following projects: “Pomorska Park I”, 
“Osiedle Jarzębinowe (stage IV)” and “Lawendowe Osiedle II” have already found 
their buyers.
A strong concentration of development activity in the central part of the city 
can be considered a unique feature of the primary housing market in Łódź. 
These investments display strong diversity in terms of scale, standard and 
prices. Łódź is home to both large, multi-stage housing estates (e.g. "Nowa 
Przędzalnia" by Murapol, "Osiedle Primo" by Profbud) and revitalisation projects 
(“Fuzja” by Echo Investment or “ART MODERN” by OPG Property Professionals), 
as well as very small projects, containing up to a dozen or so apartments 
(e.g. "Mazurska 39" and "Cyganka 29A" by Maxbud Investments or "Apartamenty 
Curie" by Sommo).
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STRUKTURA MIESZKAŃ
DEWELOPERSKICH

TYPES 
OF APARTMENTS

Pod względem proponowanych układów, oferta mieszkań deweloperskich 
w ostatnich latach nie uległa większej zmianie. W dalszym ciągu przeważają 
w niej lokale 2- oraz 3-pokojowe, które stanowią 77% ogólnej podaży. 
W obrębie obu grup w nieznacznym stopniu zwiększył się udział 
mniejszych lokali. W kategorii mieszkań 2-pokojowych odsetek metraży 
do 45 mkw. wzrósł o 1,5 punkty procentowe w skali rocznej, natomiast 
odsetek metraży do 60 mkw. dla lokali 3-pokojowych – o nieco ponad 
2 punkty procentowe. Prezentowana struktura rodzajowa nie zawsze 
jednak znajduje odzwierciedlenie w poszczególnych inwestycjach 
mieszkaniowych. Wskazać bowiem można silnie wyspecjalizowane projekty, 
w ramach których zaplanowano wyłącznie lokale 1- i 2-pokojowe. 
Ich oferta kierowana jest głównie do inwestorów kupujących mieszkania 
z myślą o ich późniejszym wynajmie, a także gospodarstw o niższej sile 
nabywczej.

In terms of the types and layouts of the apartments, the developers' offer 
has not changed significantly in recent years. The market is still 
dominated by 2- and 3-room units, which account for 77% of the total 
supply. Within both groups, the share of smaller units increased slightly. 
In the category of 2-room flats, the percentage of area up to 45 sqm. 
increased by 1.5 percentage points, while in the category of 3-room flats 
the percentage of area up to 60 sqm. increased by more than 2 percentage 
points. Of course, not all of the development projects reflect the average 
apartments structure. For example, highly specialised projects with 
1- and 2-room apartments only are also present on the local market. 
Their offer is targeted mainly at private investors who seek a stable source 
of income, as well as customers with lower purchasing power.

Rodzaje mieszkań w 2018 roku
Apartments structure in 2018 Apartments structure in 2019

Rodzaje mieszkań w 2019 roku

Źródło / Source:  opracowanie własne 

Studio - 1 pokój / studio  |  2PM - 2 pokoje / 1 bedroom < 45 m2   |  2PD - 2 pokoje / 1 bedroom > 45 m2   |  3PM - 3 pokoje / 2 bedroom < 60 m2   
3PD - 3 pokoje /  2 bedroom > 60 m2   |  4+ - 4 pokoje i więcej / 3 and more bedroom

25,81% 18,99% 18,51% 13,50% 11,26%11,91% 22,84% 20,13% 18,34% 15,57% 12,23% 10,76%
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STRUKTURA MIESZKAŃ 
Z PODZIAŁEM NA DZIELNICE

Rodzaje mieszkań z podziałem na dzielnice w 2018 roku
Apartments structure in districts in 2018

Rodzaje mieszkań z podziałem na dzielnice w 2019 roku
Apartments structure in districts in 2019

TYPES OF APARTMENTS
IN DIFFERENT DISTRICTS

Źródło / Source: OPG Property Professionals

Studio - 1 pokój / studio   |  2PM - 2 pokoje / 1 bedroom < 45 m2
2PD - 2 pokoje / 1 bedroom > 45 m2   |  3PM - 3 pokoje / 2 bedroom < 60 m2
3PD - 3 pokoje /  2 bedroom > 60 m2   |  4+ - 4 pokoje i więcej / 3 and more bedroom

Czynnik lokalizacyjny ma widoczny wpływ na strukturę rodzajową mieszkań. 
Porównując inwestycje deweloperskie realizowane w poszczególnych 
dzielnicach, nie sposób nie zauważyć zdecydowanej przewagi małych mieszkań 
(1- oraz 2-pokojowych do 45 mkw.) w projektach położonych w centrum miasta, 
gdzie ich udział przekroczył w 2019 r. połowę ogólnej podaży. W przypadku 
pozostałych dzielnic, szczególnie na Polesiu, struktura mieszkań rozkłada się 
bardziej równomiernie, z przewagą mieszkań 3-pokojowych na Widzewie 
i Bałutach.
Przedstawiona struktura ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. Małe mieszkania 
są doskonałym rozwiązaniem dla osób kierujących się motywami inwestycyjnymi. 
Potwierdzają to m.in. wyniki badań firm Expander i Rentier.io. Zgodnie z danymi 
za II kwartał 2019 r., średnia rentowność brutto mieszkań na wynajem 
o powierzchni do 35 mkw. kształtuje się na rynku łódzkim na poziomie 8,6%, 
co daje lepszy wynik, niż dla mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw. około 
6,8% oraz powyżej 60 mkw. – ok. 6,1%. Drugim, równie istotnym czynnikiem 
określającym opłacalność inwestycji w mieszkania czynszowe jest atrakcyjna 
lokalizacja w centrum. Segment mieszkań 3- i 4-pokojowych jest z kolei 
najbardziej popularny wśród rodzin poszukujących odpowiednio dużej 
przestrzeni, w estetycznym, spokojnym i bezpiecznym otoczeniu.

The location factor has a visible impact on the structure of supply. While 
comparing the development projects in individual districts, it is impossible not 
to notice a clear predominance of small flats (1- and 2-room apartments up to 
45 sqm.) in projects located in the city centre, where their share exceeded half 
of the total supply in 2019. In case of other districts, especially Polesie, the 
structure of flats is more evenly distributed, with a predominance of 3-room 
flats in the districts of Widzew and Bałuty.
The apartments structure comes with an economic explanation. As the results 
of surveys conducted by Expander and Rentier.io show, small units are a perfect 
choice for the private investors. According to the data for the second quarter 
of 2019, the average gross return on investment for the apartments of up to 35 
sqm. in Łódź amounts to 8.6%, exceeding the ROI in both 35 to 60 sqm category 
ca. 6.8% and over 60 sqm. category ca. 6.1%. The second, equally important 
factor determining the profitability of investments in rental apartments, is an 
attractive location in the city centre. The segment of 3- and 4-room apartments, 
in turn, is most popular among families looking for living space in aesthetic, 
peaceful and safe environments.

Fot./Photo: REAL DEVELOPMENT / NEOPOLIS B / KOPCIŃSKIEGO 13/19 / ŚRÓDMIEŚCIE
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PODAŻ MIESZKAŃ APARTMENT SUPPLY

Podaż mieszkań w dzielnicach 
Apartment supply in districts

Źródło / Source: OPG Property Professionals

Zgodnie ze stanem na koniec II kwartału 2019 r., łączna liczba mieszkań 
dostępnych w ofercie deweloperów wyniosła blisko 3.200 lokali, 
co w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 r. stanowi wynik niższy 
o blisko 5,5%. Jak wynika z liczby nowo podejmowanych inwestycji, 
spadek podaży nie stanowi jednak efektu wycofywania się deweloperów 
z rynku łódzkiego. Jest to raczej pokłosie wysokiego zainteresowania 
mieszkaniami ze strony nabywców, a w konsekwencji ich szybszej 
wyprzedaży. Wolne lokale dostępne są przede wszystkim w inwestycjach 
zlokalizowanych na Widzewie i na Polesiu. To jedyne dzielnice, które 
w ujęciu rok do roku zanotowały wzrost wolnych mieszkań. Spadek 
podaży względem ubiegłego roku zaliczyło Śródmieście, a najmniej lokali 
na sprzedaż deweloperzy mają w ofercie w północnej i południowej 
części miasta. Dane skłaniają do wniosku, że deweloperzy starali się 
nie wprowadzić na rynek zbyt dużej liczby mieszkań w zbyt krótkim 
czasie. Tempo absorbcji nowych zasobów mieszkaniowych wciąż zdradza 
jednak wysoki potencjał rozwoju łódzkiego rynku pierwotnego.

At the end of the second quarter of 2019, the total number of apartments 
available in the developers' offer in Łódź amounted to nearly 3,200 units, 
meaning a close to 5.5% decrease in comparison to the previous year. 
However, as the number of new development projects shows, 
the decrease in supply has been the result of high demand and, 
consequently, rapid sale of the apartments, rather than the developers 
withdrawing from the Łódź market. Available apartments in Łódź can be 
purchased mainly in the Widzew and Polesie districts. These are the only 
districts that recorded a year-over-year increase of supply. The Downtown 
area has seen a drop of supply, while the northern and southern parts 
of the city offered the smallest number of available units. Given the data 
presented above, one can  draw the conclusion that the developers tried 
not to introduce too many units, too fast. The absorption rate of new 
housing stock still reveals a high potential for further development 
of the Łódź primary market.
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POPYT  R OTNYM  NA YNKU PIERW
W ŁODZI 

DEMAND ON THE PRIMARY
MARKET IN ŁÓDŹ

Źródło / Source: OPG Property Professionals

W okresie od II kwartału 2018 r. do II kwartału 2019 r. deweloperzy nie 
mogli narzekać na brak zainteresowania ich ofertą ze strony kupujących. 
Na rynku sprzedano rekordowo wysoką pulę 3.300 mieszkań, co oznacza 
wzrost względem analogicznego okresu sprzed roku o 20,1%. Najwięcej 
lokali znalazło nabywców w Śródmieściu (ponad 770 sprzedanych 
mieszkań) i na Widzewie (750 mieszkań). Niewiele mniej lokali (blisko 
710) trafiło w ręce nowych właścicieli na Bałutach. W pozostałych 
obszarach miasta sprzedaż w skali rocznej spadła, odpowiednio do poziomu 
450 mieszkań w dzielnicy Górna oraz ok. 620 mieszkań na Polesiu. 
Na przestrzeni lat wskazać można charakterystyczne przesunięcia 
przestrzenne popytu na rynku pierwotnym. Zwiększonej aktywności 
deweloperów towarzyszy sukcesywnie rosnąca sprzedaż mieszkań w obrębie 
Śródmieścia oraz Bałut, spada natomiast skala zainteresowania lokalami 
w zachodniej dzielnicy Łodzi.

Between Q2 2018 and Q2 2019, the developers could not complain about 
the lack of interest in their offer. The market sold a record-breaking 3,300 
units, which means a 20.1% increase compared to the same period last 
year. The largest number of flats was bought in the Downtown (over 770 
flats sold) and Widzew (750 flats) districts. Slightly fewer units (almost 
710) were handed over to new owners in Bałuty. In other parts of the city, 
annual sales dropped to 450 flats in the Górna district and approximately 
620 flats in Polesie. 
Over the years, there have been some distinctive spatial shifts in demand 
on the primary market in Łódź. Increased activity of developers is 
accompanied by the growing sales of flats in the Downtown and Bałuty, 
while the general interest in the western parts of Łódź seems to be 
in decline.
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Sprzedaż mieszkań w Łodzi z podziałem na dzielnice
Sales of apartments in Łódź by district
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CHŁONNOŚĆ RYNKU ŁÓDZKIEGO ABSORPTION CAPACITY OF THE 
PRIMARY MARKET IN ŁÓDŹ

Chłonność rynku łódzkiego w roku 2018
Market capacity in Łódź in 2018

Źródło / Source: OPG Property Professionals

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, chłonność rynku 
pierwotnego w Łodzi w ujęciu kwartalnym wzrosła w 2018 r. do poziomu 
25,15%, co stanowi wynik wyższy o ponad 4 punkty procentowe 
względem roku poprzedniego. Deweloperzy potrzebowali zatem średnio 
12 miesięcy na wyprzedaż lokali ze swojej oferty. Na szczególną uwagę 
zasługuje III kwartał 2018 r., kiedy to zanotowano mocno podwyższoną 
aktywność transakcyjną. Najszybciej nabywców znajdowały lokale małe, 
do 40 mkw. W ich przypadku kwartalny wskaźnik chłonności wyniósł 
40%, co oznacza, że średni czas ich sprzedaży wynosił 8 miesięcy. 
Niezmiennie najniższy wskaźnik chłonności odnotowano w segmencie 
mieszkań dużych, powyżej 60 mkw. Tutaj wynik wyniósł 21%, co oznacza 
że na sprzedaż jednego lokalu deweloperzy potrzebowali ponad 14 
miesięcy.

On the basis of the National Bank of Poland (NBP) quarterly reports, the 
demand capacity on the primary market in Łódź in 2018 went up to 
25.15%, which means a 4% growth in a year-to-year comparison. In order 
to sell their offer, the developers usually needed 12 months. The third 
quarter of 2018 stood out with a particularly high transaction activity. 
Traditionally, premises of up to 40 sqm. were the quickest to find their 
way to the buyers. With the 40% quarterly absorption rate, developers 
usually required 8 months to sell apartments in this product segment. 
Just as in the last few years, larger apartments of more than 60 sqm. were 
the toughest to sell. With the 21% absorption rate, these premises 
averagely had to wait 14 months to be sold.
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CENY NA RYNKU PIERWOTNYM PRIMARY MARKET APARTEMENT 
PRICES
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Źródło: OPG Property Professionals na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego
Source: OPG Property Professionals on the basis of NBP (National Bank of Poland)
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W 2019 r. średnie ceny transakcyjne na rynku pierwotnym w Łodzi 
przekroczyły rekordowy wynik z 2008 r. (5.500 PLN/mkw.). Choć trend 
wzrostowy można zaobserwować już od około 5 lat, to ostatnie 12 
miesięcy charakteryzowały się wyraźnie zwiększoną dynamiką podwyżek. 
Tendencja ta jest jednak wspólna dla większości rynków regionalnych, 
co budzi uzasadnione pytania o przyszły kierunek zmian cen w ujęciu 
ogólnopolskim. Wśród kupujących rośnie obawa przed formowaniem się 
na rynku mieszkaniowym kolejnej bańki spekulacyjnej, aczkolwiek 
obecny wzrost cen nie ma tak gwałtownego charakteru, jak 12 lat temu. 
Aktualny stan wynika także z innych przyczyn, gdyż stanowi pokłosie 
utrzymującej się w ostatnich latach dobrej koniunktury gospodarczej, 
poprawy sytuacji na rynku pracy i wzrostu średnich wynagrodzeń oraz 
niskiego poziomu stóp procentowych – czynników efektywnie 
pobudzających popyt mieszkaniowy. 

In 2019, average transaction prices on the primary market in Łódź 
exceeded the record-high of 5,500 PLN/sqm. from 2008. Although the 
upward trend has been observed for about 5 years now, the last 12 
months brought a visibly increased dynamics. This trend, however, is 
shared by the majority of the regional markets, raising legitimate 
questions about the possible direction of price changes in the national 
perspective. There is a growing concern among buyers about the 
formation of another speculative bubble on the housing market, 
although it should be noted that the current price increase is not as 
sudden as it was 12 years ago. Different factors come into play too, as the 
current situation is a product of continued, positive economic outlook in 
recent years, the improvement in the labour market situation and the 
increase of average wages, as well as low interest rates. All of these 
factors effectively stimulate the demand on the primary housing market.
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Średnie ceny m2 mieszkania z podziałem na dzielnice 
Average apartment prices per sqm in districts

 2019 | OPG

Średnia cena ofertowa na rynku łódzkim na koniec II kwartału 2019 r. 
wynosiła 5.742 PLN/mkw.*, co stanowi wzrost o 10,2% w ujęciu rocznym. 
Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w dużej aktywności strony 
popytowej, rosnących kosztach realizacji nowych przedsięwzięć 
deweloperskich, a także w szerszej, niż w ostatnich latach, ofercie 
nieruchomości o wyższym standardzie. Pewną rolę odgrywa również 
struktura popytu, w której relatywnie wysoki udział mają podmioty 
nabywające mieszkania w celach inwestycyjnych. Na rynku łódzkim 
bardzo trudno kupić mieszkanie za mniej, niż 5.000 PLN/mkw. Udział 
takich lokali w ofercie deweloperów spadł do poziomu 7%. Dominującym 
segmentem cenowym jest przedział 5.000–6.000 PLN/mkw., który 
obejmuje połowę dostępnej puli mieszkań. Oczywiście stawki różnią się 
w zależności od lokalizacji. Tradycyjnie najwięcej zapłacimy za mieszkania 
budowane na obszarze Śródmieścia. Średnia cena ofertowa mieszkań 
w centrum osiągnęła w II kwartale 2019 r. pułap 6.280 PLN/mkw., 
co stanowi wzrost o 12% – największy spośród wszystkich dzielnic. 
Najniższe stawki ofertowe można było za to spotkać na Górnej, gdzie 
za jeden metr kwadratowy deweloperzy średnio życzyli sobie 5.610 PLN. 
Różnica pomiędzy cenami ofertowymi i transakcyjnymi wynosiła średnio 
od 2,5 do 3%.

The average offer price in the Łódź market at the end of Q2 2019 
amounted to 5,742 PLN/sqm.*, 10.2% more in comparison to last year. 
The reasons behind this increase lie in high market demand and rising 
construction costs, as well as the increased supply of projects offering 
a higher standard. Due to the growing number of private investors, 
the structure of demand also comes into play. It is becoming more 
and more difficult to buy an apartment for less than 5,000 PLN/sqm. 
in Łódź. The share of such units in the developers' offer dropped to 7%. 
The 5,000– 6,000 PLN/sqm. became the predominant price range, 
covering half of the available supply. Of course, the rates vary, depending 
on the location. Traditionally, we pay the most for apartments within 
the Downtown district. In the second quarter of 2019, the average offer 
price in the city centre reached 6,280 PLN/sqm., meaning a 12% increase 
– the highest among all of the districts. The lowest offer rates could 
be found in the Górna district, where the developers charged PLN 5,610 
per one square metre on average. The difference between offer and 
transaction prices ranged between 2.5 and 3%.
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Nowa Przędzalnia (III etap) 
kontynuacja inwestycji realizowanej przez spółkę Murapol, położonej przy ul. Wróblewskiego. 
W ramach III etapu powstanie 336 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w czterech 
7-kondygnacyjnych budynkach. Planowany termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2020 r.

continuation of the investment project developed by Murapol, located at Wróblewskiego 
Street. Stage III will involve the construction of 336 residential units in four 7-storey buildings. 
Target completion date: Q2 2020.

Przy Sarniej 
zespół budynków mieszkalnych realizowany przez firmę Profit Development w kwartale 
pomiędzy ulicą Sarnią i ulicą Suchą. 2-etapowe przedsięwzięcie zakłada budowę ponad 200 
lokali mieszkalnych. Planowany termin zakończenia inwestycji: I kwartał 2021 r.

a complex of residential buildings developed by Profit Development in the quarter between 
Sarnia St. and Sucha St.. The two-stage project involves the construction of more than 200 
residential units. Target completion date: Q1 2021.

Neopolis B
prowadzona przez spółkę Real Development inwestycja mieszkaniowa przy ul. Kopcińskiego. 
W II etapie projektu wybudowany zostanie 11-piętrowy obiekt, w którym pomieści się 
185 lokali. Planowany termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2020 r.

a housing investment project carried out by Real Development at Kopcińskiego Street. 
In the second stage of the project, an 11-storey building with 185 units will emerge. Target 
completion date: Q4 2020.

Źródło / Source: www.murapol.pl 

Źródło / Source: www.profitdevelopment.com.pl 

Źródło / Source: www.realdevelopment.pl

WYBRANE INWESTYCJE 
MIESZKANIOWE W ŁODZI

SELECTED HOUSING PROJECTS 
UNDER DEVELOPMENT AND PLANNED
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Osiedle Primo (II etap) 
projekt firmy Profbud realizowany na terenie Nowego Centrum Łodzi, u zbiegu ulicy Lindleya 
i ulicy Węglowej. Kolejny etap projektu zakłada budowę 11-kondygnacyjnego obiektu, 
w którym znajdzie się 208 mieszkań. Planowany termin zakończenia inwestycji: III kwartał 2020 r.

a project developed by Profbud within the New Centre of Łódź area, at the junction 
of Lindleya St. and Węglowa St. The next stage of the project involves the construction 
of an 11-storey building with 208 apartments. Target completion date: Q3 2020.

ART MODERN (III etap) 
kolejny etap projektu zarządzanego przez spółkę OPG Property Professionals na terenie 
dawnych zakładów bawełnianych. W ramach inwestycji przy ul. Skrzywana powstanie 106 
nowych mieszkań, 5 lokali usługowych oraz ponad 100 miejsc parkingowych podziemnych 
i na zadaszonym parkingu. Planowany termin zakończenia inwestycji: III kwartał 2022 r.

the next stage of the project managed by OPG Property Professionals in the area 
of the former cotton factory. The investment at Skrzywana Street will include 106 new flats, 
5 commercial units and approx. 90-100 parking spaces within both underground and roofed 
car park. Target completion date: Q3 2022.

Fuzja 
wielofunkcyjny projekt rewitalizacyjny realizowany na terenie dawnej fabryki Karola 
Scheiblera, obejmujący 20 budynków, z czego 14 to zaadoptowane budynki historyczne. 
W I etapie inwestycji powstaną dwa budynki mieszkalne z 274 mieszkaniami. Planowany 
termin zakończenia I etapu inwestycji: IV kwartał 2020 r.

a mixed-use, revitalisation project developed on the site of a former Karol Scheibler's cotton 
mill, including 20 buildings, 14 of which are to be developed through the conversion 
of the historical buildings. Two residential buildings with 274 apartments are being built 
in the first stage. Target completion date (1st stage): Q4 2020.

Źródło / Source: www.profbud.info

Źródło / Source: www.artmodern.pl

Źródło / Source: www.fuzja-echo.pl
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Fot./Photo: OPG PROPERTY PROFESSIONALS / ART MODERN - MODERN LOFT / WRÓBLEWSKIEGO 8 / GÓRNA
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Fot./Photo: OPG PROPERTY PROFESSIONALS / ART MODERN III / WRÓBLEWSKIEGO 8 / GÓRNA
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PODSUMOWANIE

SUMMARY
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Na łódzkim rynku mieszkaniowym póki co próżno szukać oznak 
spowolnienia. Liczba mieszkań deweloperskich na terenie miasta wzrosła 
w ciągu ostatniego roku do 10.650 lokali rozmieszczonych w 120 
inwestycjach w różnych fazach realizacji. Blisko jedna trzecia tych 
inwestycji to projekty uruchomione pomiędzy II kwartałem 2018 r., 
a II kwartałem 2019 r.

Wyrazem zmian zachodzących na łódzkim rynku jest nowa, rekordowa 
wartość średniej ceny ofertowej, która wynosi 5.742 PLN/mkw. Pomimo 
wzrostu cen, strona popytowa wykazuje rekordowo wysoką aktywność. 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy deweloperzy sprzedali 3.300 lokali, czyli 
o 20,1% więcej, niż rok wcześniej w analogicznym okresie. 

W dostępnej ofercie pozostaje niespełna 3.200 mieszkań. Kupujący 
muszą jednak powoli godzić się z myślą, iż na rynku pierwotnym oferty 
poniżej 5.000 PLN/mkw. odchodzą w zapomnienie.

For the time being, there are no signs of a slowdown on the primary 
housing market in Łódź. The number of new apartments in the city 
increased over the last year to 10,650 units located in 120 investments at 
various stages of development. New investments launched between Q2 
2018 and Q2 2019 amount to nearly one third of the total number of 
residential development projects. 

The changes taking place on the Łódź market are reflected in the new, 
record-breaking average offer price of 5,742 PLN/sqm. Despite price 
increases, the demand side shows record high activity. In the last 12 months, 
developers sold 3,300 units – 20.1% more than in the corresponding period 
in the previous year. 

The currently available offer of the primary market in Łódź consists of 
nearly 3,200 flats. However, sooner or later buyers must come to terms 
with the idea that offers below 5,000 PLN/sqm. are disappearing from 
the market.
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Łódź – rynek z potencjałem
W kontekście oceny potencjału danego rynku, jednym z najważniejszych 
papierków lakmusowych są statystyki nowych pozwoleń na budowę oraz 
przedsięwzięcia rozpoczynane w ostatnim okresie. Choć dane Głównego 
Urzędu Statystycznego dla całej Polski mogą sygnalizować pewną 
ostrożność po okresie boomu budowlanego, to rosnąca liczba 
zgłaszanych projektów oraz wystąpień o pozwolenie na budowę w Łodzi 
sugeruje, że aktualne poziomy podaży powinny się tu utrzymać przez 
kolejne lata. Biorąc pod uwagę wysoką siłę nabywczą, która przewyższa 
m.in. Gdańsk, Poznań, Kraków czy Wrocław, miasto włókniarek jawi się 
jako bardzo atrakcyjny kierunek dla inwestorów poszukujących 
bezpiecznej przystani dla swojego kapitału. Szczególnie, jeśli weźmiemy 
pod uwagę wciąż dużą dostępność atrakcyjnych działek pod zabudowę 
deweloperską! Oczywiście, pewną przeszkodą zawsze może się okazać 
skomplikowana sytuacja prawna gruntów lub zwyczajna nieznajomość 
preferencji i postaw konsumentów na rynku lokalnym. Jako specjaliści 
w zarządzaniu projektami, pomagamy wydobyć maksymalny potencjał 
inwestycji poprzez optymalne wykorzystanie działki, precyzyjną strategię 
produktu rozumianą jako typologię i rozkłady mieszkań, a także kreatywny 
marketing, sumienną sprzedaż oraz kompleksową obsługę posprzedażową.

Łódź – a market with potential
When assessing the potential of a given market, investors and developers 
usually go over the data regarding the dwellings in which construction 
has begun recently or for which permits have been granted. Although 
the data provided by Statistics Poland indicate a mild slowdown from 
the perspective of the whole country, the growing number of submitted 
projects and applications for building permits in Łódź suggests that 
the current levels of supply should remain relatively high in the years 
to come. Added  to the high purchasing power, which exceeds, among 
others, Gdańsk, Poznań, Kraków or Wrocław, the city of textile workers 
appears to be a very attractive  location for investors seeking a safe haven 
for their capital  especially if we consider the high availability of attractive 
plots for residential development! Of course, the complex legal situation 
of land or a simple lack of awareness of consumer preferences and 
attitudes may always prove a challenge to new players in town. 
As professional project managers, we help seize the maximum potential 
for investment through optimal use of the plot, with precise product 
strategy including  well considered apartment layouts, creative marketing 
and diligent sales, as well as after-sales service.

Zakup mieszkania w Łodzi? Wybierz z głową!
W utrzymaniu popytu dużą zasługę ma dynamicznie rozwijający się 
w ostatnich latach rynek najmu. Wzrost zatrudnienia w łódzkich centrach 
biznesowych sprzyja zmianie percepcji takiej formy użytkowania 
mieszkań, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Kurczące się w szybkim tempie 
zasoby rynkowe, a w konsekwencji możliwe dalsze podwyżki cen 
mieszkań prowadzą do prostej konkluzji: z zakupem własnego M nie 
warto zwlekać! Oczywiście warto to jednak zrobić z głową. Biorąc pod 
uwagę rosnące w całym kraju koszty gruntów, sensownym rozwiązaniem 
jest wybór oferty tych deweloperów, którzy realizują kolejne etapy 
swoich inwestycji w obrębie posiadanych już działek. Pamiętajmy, że im 
wcześniej klient zdecyduje się na zakup, na tym lepsze warunki finansowe 
zazwyczaj może liczyć. Wybór oferty na etapie dziury w ziemi wcale nie 
musi oznaczać, że kupujemy kota w worku. Na podstawie przyjętych 
w poprzednich etapach standardów czy istniejącej infrastruktury 
w postaci placów zabaw, prywatnych parków czy innych elementów 
małej architektury możemy wyciągnąć wniosek, czy dana lokalizacja 
spełni nasze oczekiwania!

Buying an apartment in Łódź? Choose well!
The rental market, which has grown significantly in recent years, has 
a great deal of merit in maintaining the demand. The increase 
in employment in the Łódź business centres is conducive to a change 
in the perception of this form of using flats, especially among young 
people. Rapidly shrinking market resources and, consequently, possible 
further increases in apartment prices lead to a simple conclusion: it is not 
worthwhile to wait for the purchase of one's own flat! Of course, 
one should do it wisely. Taking into account the rising costs of land 
in the whole country, it makes sense to choose the offer of those 
developers who are implementing subsequent stages of their investments 
within the already existing plots of land. Remember that the sooner 
a customer decides to buy, the better the financial conditions they 
can usually count on. Choosing an offer at the very early stage 
of the development does not necessarily mean that we are buying a pig 
in a poke. Based on the standards adopted in the previous stages 
or the existing infrastructure in the form of playgrounds, private parks 
and other elements of small architecture, we can conclude whether 
a given location will meet our expectations!



dr Konrad Żelazowski
Katedra Inwestycji i Nieruchomości, 

Uniwersytet Łódzki
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Wychodząc poza schemat
Rosnąca konkurencja skłania deweloperów do precyzyjniejszego 
dostosowania oferty do zmieniających się potrzeb rynku. W związku 
z tym, poza standardowym produktem mieszkaniowym, coraz częściej 
pojawiają się rozwiązania zorientowane na konkretnego odbiorcę. 
Są to na przykład projekty składające się z małych lokali o doskonałej 
lokalizacji, skierowane głównie do inwestorów indywidualnych, czy też 
kameralne przedsięwzięcia o podwyższonym standardzie, przeznaczone 
dla bardziej wymagających klientów o zasobniejszym portfelu. 
By wyróżnić się w rynkowej rywalizacji, deweloperzy i firmy zarządzające 
projektami, poza samym produktem mieszkaniowym czy lokalizacją, 
starają się sięgać po coś więcej. Przykładowo, jednym z kolejnych 
etapów inwestycji ART MODERN na osiedlu Górna będzie rewitalizacja 
i zaadaptowanie na lofty zabytkowej elektrowni, pamiątki po fabrykanckiej 
historii miejsca. Łódź, jako miasto o solidnym zapleczu akademickim, 
stanowi także coraz ciekawszą destynację dla inwestorów instytucjonalnych. 
Sukces akademików serwisowanych Basecamp sugeruje, że w mieście 
mogą pojawić się kolejne tego typu projekty, stanowiące szczególnie 
atrakcyjny wybór dla studentów z zagranicy.

Going out of the box
Growing competition encourages developers to adjust their offers to 
changing market needs. Therefore, apart from the standard residential 
products, more and more customer-oriented solutions are emerging. 
These include, for example, projects consisting of small units in an 
excellent location, addressed mainly to the individual investors, 
or small-scale projects of higher standard, addressed to more demanding 
and wealthier clientele. In order to stand out in the market competition, 
developers and project managers try to reach for something more 
than the location or the residential product itself. For example, 
the development plan of the ART MODERN residential project 
in the Górna district includes the revitalisation of the historic power 
plant and the adaptation of modern lofts. Due to the solid academic 
background, Łódź also becomes an increasingly interesting destination 
for the institutional investors. The success of Basecamp's student housing 
project suggests that similar endeavours, a particularly attractive choice 
for foreign students, may follow suit.
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