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Wstêp

M ieszkanie, a tak¿e obejmuj¹cy 
je rynek mieszkaniowy, sta-
nowi¹ bardzo wa¿n¹ czêœæ 

¿ycia spo³eczeñstw. Rola mieszkania 
istotna jest zarówno z punktu widzenia 
pañstwa, jego polityki mieszkaniowej, 
makroekonomicznej, jak równie¿ ze 
wzglêdu na zachowania ekonomiczne 
i spo³eczne gospodarstw domowych. 
Dokonuj¹ one bowiem pewnego wyboru 
mieszkañ, kieruj¹ siê przy tym ró¿nymi 
przes³ankami, maj¹ ró¿ne preferencje. 
Mieszkanie pe³ni tak¿e wa¿ne funkcje 
w procesie rozwoju rodzin. Z up³ywem 
czasu rodziny powiêkszaj¹ siê, zg³aszaj¹ 
nowe, kolejne potrzeby, które w znacznej 
czêœci zaspokajane s¹ przez mieszkania. 
Celem niniejszego artyku³u jest przed-
stawienie sytuacji mieszkaniowej m³o-
dych ma³¿eñstw na tle rynku mieszka-
niowego w Poznaniu. Podstaw¹ 
wniosków s¹ badania systematycznie 
prowadzone w Katedrze Inwestycji 
i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, obejmuj¹ce 
zarówno bie¿¹cy monitoring rynku pier-
wotnego i wtórnego, a tak¿e badania 
ankietowe przeprowadzone w Poznaniu 
w II kwartale 2011 roku wœród tzw. 
m³odych ma³¿eñstw.

1. Znaczenie mieszka-
nia dla rodziny

O  tym, ¿e mieszkanie pe³ni 
bardzo wa¿ne role w ¿yciu 
cz³owieka nie trzeba chyba 

nikogo przekonywaæ. Potwierdzeniem 
tego s¹ zarówno prowadzone w tym 
zakresie badania, jak równie¿ wnikliwa 
obserwacja otoczenia – tego bli¿szego 
i tego dalszego. Zdumiewaj¹ce jest to, ¿e 
nawet ma³e dwu-, trzyletnie dziecko 
potrafi identyfikowaæ swój dom i cieszyæ 
siê z powrotu do znanej, bezpiecznej 
w jego przekonaniu przestrzeni. Tym 
samym potwierdza to myœl francuskiego 
filozofa – Gastona Bachelarda – ¿e „dom 
utrzymuje cz³owieka w burzach nieba 
i burzach ¿ycia (…). Jest cia³em i dusz¹. 
Jest pierwszym œwiatem ludzkiego 
istnienia. Zanim cz³owiek bêdzie ska-
zany na œwiat, jak to nauczaj¹ nierozwa¿-
ni metafizycy, zostaje u³o¿ony w kolebce 
domu. I zawsze w naszych snach dom 
pozostanie wielk¹ kolebk¹. ¯ycie 
zaczyna siê dobrze, zaczyna siê zam-
kniête, chronione, ogrzane, w objêciach 

1domu” . A zatem mieszkanie daje 
poczucie bezpieczeñstwa, przynale¿-
noœci.

Zakres funkcji mieszkania jest jednak 
daleko dalej id¹cy. Zauwa¿my, ¿e wspó³-
czesne lokale realizuj¹ poza funkcjami 
biologiczno-psychicznymi tak¿e treœci 
okreœlane mianem kulturowych (wycho-
wywanie dzieci, przekazywanie wzor-
ców kulturowych, tradycji), a tak¿e eko-
nomicznych, objawiaj¹cych siê groma-
dzeniem dóbr materialnych, wykony-
waniem pracy zawodowej, dzia³alnoœci¹ 

2inwestycyjn¹ . Tym samym dzisiejsze 
mieszkanie okreœliæ mo¿na jako miejsce 
m.in. ¿ycia rodzinnego, wypoczynku, 
pracy, nauki, noœnika tradycji; uznaæ je 
nale¿y równie¿ za symbol statusu 

3spo³ecznego .

Jako, ¿e istotnoœæ mieszkania w ¿yciu 
cz³owieka nie podlega dyskusjom, rodzi 
siê w tym zakresie wiele pytañ, w¹tpli-
woœci, kwestii badawczych, m.in. 
o potrzeby mieszkaniowe gospodarstw 
domowych, o ich warunki mieszka-
niowe, o dostêpnoœæ mieszkañ na rynku, 
szczególnie gdy problem dotyczy 
m³odych gospodarstw domowych, 
m³odych ma³¿eñstw, bêd¹cych na tzw. 
starcie ¿yciowym, u progu rozwoju 
rodziny. Wychodz¹c naprzeciw tym 
zagadnieniom, tak aktualnych w obecnej 
sytuacji rynkowej, podjêto prace badaw-
cze obejmuj¹ce m.in. sytuacjê mieszka-
niow¹ m³odych ma³¿eñstw w Poznaniu. 

1 P. Trzeciak, Przygody architektury XX wieku, Nasza Ksiêgarnia, Warszawa 1976, 
s. 394.

2 B. £aciak, Obraz polskiego domu w serialach telewizyjnych, w: G. Woroniecka (red.), 
Co znaczy mieszkaæ. Szkice antropologiczne, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007, 
s. 175.

3 Por. J. Workowska, Domy trzeciej fali, „Œwiat Nieruchomoœci" Nr 44/2004, s. 68 oraz 
£. Str¹czkowski, Znaczenie mieszkania dla nabywców mieszkañ w œwietle badañ na 
poznañskim rynku mieszkaniowym, [w:] K. Szczepaniak (red.), Nieruchomoœci – 
wycena, op³acalnoœæ i ryzyko, Prace i Materia³y Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu 
Gdañskiego, Sopot 2010, s. 195-200.
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4 Praca naukowa finansowana ze œrodków bud¿etowych na naukê w latach 2010-2012 jako projekt 
badawczy.

5 Prace badawcze dotycz¹ce problemów mieszkaniowych m³odego pokolenia podejmowane by³y 
w polskiej nauce ju¿ wczeœniej. Czêœæ z prac opublikowano w ramach Instytutu Gospodarki 
Mieszkaniowej. Por. B. Zamojska, Rodziny w domach akademickich i domach m³odego pracownika, 
„Sprawy mieszkaniowe", 1991, Zeszyt 1-4, s. 82-95, E. Œwietlik, Warunki mieszkaniowe m³odych 
ma³¿eñstw, „Sprawy mieszkaniowe", 1995, Zeszyt 2, s. 111-118, H. Kulesza, Prognoza potrzeb 
mieszkaniowych m³odego pokolenia – próba szacunku, „Sprawy mieszkaniowe", 1997, Zeszyt 3, s. 38-
48. Stosunkowo niedawno ukaza³a siê tak¿e praca J. Korni³owicza dotycz¹ca sytuacji mieszkaniowej 
ma³¿eñstw zawieranych w miastach. Autor publikacji wyci¹ga szereg ciekawych wniosków, ³¹cz¹c m.in. 
sytuacjê mieszkaniow¹ z problemem emigracji zarobkowej. Por. J. Korni³owicz, Sytuacja mieszkaniowa 
ma³¿eñstw zawieranych w miastach, Instytut Rozwoju Miast, Warszawa 2003.

6 Warto tu tak¿e wspomnieæ, i¿ du¿a czêœæ z nabywców preferuje i szuka mieszkañ wiêkszych, 
2o powierzchni od 51 do 65 m , jednak z przyczyn finansowych musi weryfikowaæ swoje za³o¿enia 

i kupowaæ mieszkania nieco mniejsze. Szerzej na temat preferencji mieszkaniowych w: £. Str¹czkowski, 
Preferencje nabywców mieszkañ na lokalnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu, „Œwiat 
Nieruchomoœci", Nr 73/2010.

7 Z szacunków przeprowadzonych w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu wynika, ¿e m³odzi nabywcy mieszkañ (do 29 roku ¿ycia) stanowi¹ ponad po³owê 
kupuj¹cych.

Badania te stanowi¹ fragment szerszych 
prac badawczych realizowanych w ra-
mach grantu badawczego „Potrzeby 
mieszkaniowe na lokalnym rynku 
nieruchomoœci mieszkaniowych i spo-

4soby ich zaspokajania” , realizowanego 
w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poz-

5naniu . 

unktem wyjœcia do rozwa¿añ na 
temat sytuacji mieszkaniowej 
m³odych ma³¿eñstw jest przeœle-

dzenie sytuacji na rynku mieszka-
niowym w Poznaniu, a œciœlej na rynku 
pierwotnym. Wœród osób zajmuj¹cych 
siê sprzeda¿¹ mieszkañ w Poznaniu 
dominuje pogl¹d, ¿e najlepiej sprzeda-
j¹cym siê produktem s¹ mieszkania 
dwupokojowe, o powierzchni oscylu-

2j¹cej w granicach od 36 do 50 m . 
Oznacza to, ¿e tego typu mieszkanie 
stosunkowo szybciej, w porównaniu np. 
do wiêkszych, znajdzie kupuj¹cego. 
Sytuacja ta zwi¹zana jest m.in. z mo¿li-
woœciami nabywczymi kupuj¹cych, 
bowiem wiêksze mieszkania wi¹¿¹ siê 
najzwyczajniej z wydatkowaniem wiêk-

6szych œrodków pieniê¿nych . 

Wydaje siê, ¿e naturalnym odzwier-
ciedleniem popytu rynkowego bêdzie 
struktura mieszkañ oferowanych przez 
poznañskich deweloperów. Skoro 
najbardziej popularne s¹ mieszkania 
dwupokojowe, to ich udzia³ w ofercie 
powinien stanowiæ najwiêksz¹ czêœæ.

Przypuszczenie to rzeczywiœcie pot-
wierdza siê. Nieco ponad po³owê 
oferowanych obecnie na rynku pierwot-
nym mieszkañ stanowi¹ lokale dwupo-
kojowe (51%). Drug¹ co do licznoœci 
grupê stanowi¹ mieszkania trzypoko-
jowe – ich udzia³ w ofercie nie przekra-
cza 1/3 ogó³u mieszkañ (28%). Co 
ciekawe stosunkowo niski udzia³ obser-
wuje siê w przypadku mieszkañ jedno-
pokojowych – popularnych kawalerek. 
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w II kwartale 
2011 stanowi¹ one blisko co dziesi¹te 
(12%) oferowane do sprzeda¿y miesz-
kanie. 

Kluczowym jednak problemem s¹ 
ceny nowych mieszkañ. W ci¹gu 
ostatnich kilku lat na rynku mieszka-
niowym w Poznaniu mo¿na by³o zaob-
serwowaæ gwa³towny wzrost cen, przy-

2. Dostêpnoœæ miesz-
kañ dla m³odych ludzi 
w Poznaniu

P

padaj¹cy na lata 2006-2007 i ich 
niewielki spadek w kolejnych latach. 
Poziom cen jest o tyle wa¿ny, ¿e 
determinuje on decyzje zakupowe 
szczególnie m³odych gospodarstw 
domowych, a te w³aœnie gospodarstwa 
stanowi¹ najwiêksz¹ czêœæ nabywców na 

7rynku mieszkaniowym .

Rysunek 1
Struktura oferty mieszkaniowej na pierwotnym rynku w Poznaniu w II kwartale 
2011 roku

�ród³o: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

�ród³o: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 2
2Przeciêtna ofertowa cena 1 m  mieszkania na rynku pierwotnym w Poznaniu 

w latach 2006-2011
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Drugim czynnikiem, który nale¿y 
wzi¹æ pod uwagê w realizacji potrzeb 
mieszkaniowych m³odych ludzi, jest ich 
praca i zwi¹zane z ni¹ zarobki. Pow-
szechnie znany jest problem bezrobocia 
ludzi m³odych. Z danych G³ównego 
Urzêdu Statystycznego wynika, ¿e w 
I kwartale 2011 roku zdecydowanie 
najwiêksz¹ grupê bezrobotnych sta-
nowi¹ osoby w wieku od 25 do 34 lat 

8(34% ogó³u bezrobotnych) . Wiadomy 
jest tak¿e problem poziomu zarobków 
ludzi m³odych. Co prawda przeciêtne 
wynagrodzenie w Poznaniu z roku na rok 
wzrasta i jest bliskie poziomu 4 tys. z³ 
brutto, lecz z ró¿nych doniesieñ medial-
nych mo¿na wnioskowaæ, ¿e ludzie 
m³odzi w Poznaniu zarabiaj¹ oko³o 
po³owy tej kwoty, a wiêc w granicach 

92 tys. z³ brutto (oko³o 1500 z³ netto) . To z 
kolei pozwala na oszacowanie tzw. 
wskaŸnika dostêpnoœci mieszkañ, 

2wskazuj¹cego ile m  mieszkania jest 
w stanie nabyæ kupuj¹cy (por. Tabela 1.). 
Dodaæ nale¿y, ¿e poni¿sze wskaŸniki 
wyznaczone zosta³y na podstawie 
nastêpuj¹cych za³o¿eñ i czynnoœci:
! po stronie cen przyjêto przeciêtne 

2ofertowe ceny 1 m  mieszkania na 
rynku pierwotnym w Poznaniu,

! po stronie wynagrodzeñ przyjêto 
po³owê przeciêtnego wynagrodzenia 
brutto w Poznaniu podawanego przez 
G³ówny Urz¹d Statystyczny w Biule-
tynie Statystycznym Miasta Poznania; 
przyjêcie takiego wynagrodzenia 
podyktowane jest faktem uwzglêdnia-
nia w szacunkach zarobków osób 
m³odych, podejmuj¹cych pierwsze 
prace, 

! wynagrodzenie netto odejmuj¹c od 
wynagrodzenia brutto: sk³adki ZUS, 
na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
zaliczkê na podatek.

Jak widaæ, wartoœci (szczególnie 
w relacji netto), wskazuj¹ na niewielkie 
mo¿liwoœci nabywania mieszkañ przez 
osoby m³ode, które za swoje wynagro-

2dzenie mog¹ nabyæ zaledwie 1  m  
powierzchni mieszkania. Niewielkie nie 
tylko w porównaniu do wartoœci charak-
terystycznych dla osób relatywnie star-
szych, ale równie¿ do wskaŸników 
wyznaczanych dla krajów Europy 
Zachodniej. Niestety niewiele pomaga 
„po³¹czenie si³” osób m³odych. M³ode 
ma³¿eñstwo rozpoczynaj¹ce pracê prze-

2ciêtnie nie mo¿e kupiæ wiêcej ni¿ 0,5 m  
nowego mieszkania. Oczywiœcie w su-
kurs przychodz¹ banki oferuj¹ce kredyty 
mieszkaniowe, bez których zakupy 
lokali by³yby praktycznie niemo¿liwe, 
oraz program „Rodzina na swoim”. 

8 Biuletyn Statystyczny, Poznañ, Urz¹d Statystyczny w Poznaniu, Rok XX Nr 1, I kwarta³ 2011, s. 57.
9 Na portalu  wskazano, ¿e mediana osób podejmuj¹cych pracê w województwie 

wielkopolskim wynosi 2000 z³. Por. P. Grzesiñska, Wynagrodzenia osób rozpoczynaj¹cych pracê w 2010 
roku,  Wartoœæ ta stanowi¹ca 51% œred-
niego wynagrodzenia brutto stanowi podstawê dalszych rozwa¿añ. 

10Por. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2003, s. 177.

www.wynagrodzenia.pl

http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2217/szukaj.1.

Jednak pamiêtaæ nale¿y o ograniczeniach 
– m³ode osoby nie posiadaj¹ zbyt du¿ej 
zdolnoœci kredytowej – i bywa, ¿e musz¹ 
byæ dodatkowo wspomagane przez naj-
bli¿sz¹ rodzinê.

Co ciekawe, na rynku pierwotnym 
w Poznaniu w II kwartale 2011 r. znaleŸæ 
mo¿na by³o pokaŸn¹ liczbê ofert 
mieszkañ jednopokojowych. Przeciêtna 
ofertowa cena tych mieszkañ ukszta³-
towa³a siê na poziomie bliskim 6200 z³, 
zaœ przeciêtny metra¿ oszacowano na 

235 m . Oznacza to, ¿e przeciêtna 
kawalerka na rynku pierwotnym w Poz-
naniu oferowana jest w cenie blisko 220 
tys. z³, co dla wielu m³odych ludzi, przy 
ich zarobkach, oznacza przekroczenie 
zdolnoœci finansowych i barierê zakupu 
mieszkania. Wydaje siê, ¿e to jedna 
z g³ównych przyczyn obecnie obser-
wowanej sytuacji na rynku mieszka-
niowym. Na tym tle szczególnie cieka-
wie jawi siê badanie m³odych ma³¿eñstw 
w Poznaniu.  

3. Warunki mieszka-
niowe m³odych ma³-
¿eñstw w Poznaniu

T emat badania m³odych ma³-
¿eñstw podjêty zosta³ w Katedrze 
Inwestycji i Nieruchomoœci Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
na prze³omie 2010 i 2011 roku, gdy 
zapad³a decyzja o przeprowadzeniu 
szerszych badañ dotycz¹cych potrzeb 
mieszkaniowych na poznañskim lokal-
nym rynku. W trakcie procesu koncep-
tualizacji uznano, ¿e na potrzeby badania 
najbardziej efektywnym narzêdziem 
badawczym, wykorzystanym w celu 
zgromadzenia odpowiedniego zasobu 
informacji, bêdzie kwestionariusz 
ankiety audytoryjnej, pozwalaj¹cej na 
zachowanie mo¿liwoœci kontroli po-
miaru oraz zapewnienie du¿ej zwrot-

10noœci ankiet . 

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego oraz 
Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Tabela 1
Dostêpnoœæ mieszkañ dla ludzi m³odych w Poznaniu

�ród³o: opracowanie w³asne

Tabela 2
Podstawowe za³o¿enia dotycz¹ce badania m³odych ma³¿eñstw
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Z uwagi na doœæ specyficzny charak-
ter respondentów i wzglêdn¹ trudnoœæ 
w dotarciu do odpowiedniej liczby osób 
(zamiarem zespo³u badawczego jest 
zebranie 500 kwestionariuszy), o pomoc 
zwrócono siê do Duszpasterstwa Rodzin 
w Archidiecezji Poznañskiej w celu 
umo¿liwienia przeprowadzenia badañ 
w trakcie tzw. kursów przedma³¿eñskich. 
Na mocy porozumienia, badania prowa-
dzone s¹ obecnie w sposób ci¹g³y, zaœ 
baza danych po ka¿dorazowej weryfikacji 
merytorycznej i kodowaniu jest uzupe³-
niana o kolejne dane. 

Zaprezentowane poni¿ej rezultaty 
badañ oparte s¹ na próbie n=432 osoby 
(216 par ma³¿eñskich). Nie jest to próba 
ostateczna – prace badawcze realizowane 
s¹ w dalszym ci¹gu. 

Jak zosta³o wczeœniej wspomniane 
badania przeprowadzono wœród par, co 
oznacza, ¿e jedn¹ ankietê wype³niaj¹ 
oboje narzeczeni. Pomimo tego w ankie-
cie zawarto pytania identyfikuj¹ce cechy 
respondentów, takie jak: wykszta³cenie, 
wiek, planowana liczba dzieci, ³¹czny 
miesiêczny dochód netto. Wœród kobiet, 
których przeciêtny wiek oszacowano na 
26 lat dominuj¹ panie z wykszta³ceniem 
wy¿szym i œrednim (odpowiednio 79% 
i 19% ogó³u), a wœród mê¿czyzn, których 
przeciêtny wiek wynosi 28 lat, wykszta³-
ceniem wy¿szym legitymuje siê 68% 
badanych, zaœ œrednim 27% ogó³u.

Optymistyczne s¹ plany rozwoju 
rodziny. Zdecydowana wiêkszoœæ m³o-
dych par deklaruje chêæ posiadania 
dwójki dzieci (63%), a nawet trzech lub 
wiêcej (29%). Tylko nieliczne pary 
planuj¹ jedno dziecko lub ich brak. 
W rezultacie planowana dzietnoœæ wynosi 
2,3 dziecka na parê, co w obliczu polskiej 
sytuacji demograficznej uznaæ nale¿y za 
czynnik pozytywny. Pamiêtaæ jednak 
nale¿y, ¿e s¹ to tylko zamierzenia, które 
¿ycie bêdzie póŸniej weryfikowaæ. 

Interesuj¹ce s¹ tak¿e dane dotycz¹ce 
dochodów m³odych ma³¿eñstw. Naj-
wiêksz¹ grupê stanowi¹ pary deklaruj¹ce 
miesiêczne zarobki w przedziale od 3,5 do 
4,5 tys. z³ (26% par), zaœ najmniej liczn¹ 
grupê stanowi¹ osoby zarabiaj¹ce 
miesiêcznie powy¿ej 6,5 tys. z³ (11% par). 
W efekcie przeciêtny dochód netto 
m³odych par szacuje siê na oko³o 4,3 tys. 
z³, przy czym zauwa¿yæ jednak mo¿na 
pewn¹ tendencjê – dochody relatywnie 
m³odszych ma³¿onków s¹ o 1  ni¿sze od 
dochodów ma³¿onków starszych wie-
kiem.

3.1. Kilka s³ów o respon-
dentach

�ród³o: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 3
Planowana przez m³ode ma³¿eñstwa liczba dzieci

�ród³o: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 4
Deklarowane miesiêczne dochody netto m³odych par

3.2. Mieszkanie m³odych 
ma³¿eñstw po œlubie

M³ode osoby wstêpuj¹ce w zwi¹zek 
ma³¿eñski maj¹ jasno sprecyzowane 
plany mieszkaniowe. Czêœæ zamieszka 
w swoim w³asnym mieszkaniu, czêœæ zaœ 
poszukiwaæ bêdzie innych rozwi¹zañ – 
od najmu po mieszkanie u rodziny 
jednego z ma³¿onków.

Z dotychczas przeprowadzonych 
badañ wynika, ¿e ponad po³owa par 
zamieszka w samodzielnym, w³asnym 
mieszkaniu (55% ogó³u par). Co pi¹ta 
para zamieszka w samodzielnym, ale 
wynajêtym mieszkaniu (19%), zaœ 2% 
m³odych par zajmowaæ bêdzie lokum 

wraz ze znajomymi. A¿ 1  badanych 
wskaza³a równie¿, ¿e zamieszka u ro-
dziny mê¿a lub ¿ony. S¹ to zarówno 
przypadki osób, które wprowadz¹ siê do 
du¿ych domów jednorodzinnych, ale 
tak¿e te, które wi¹¿¹ siê z zamieszkaniem 
z rodzicami w stosunkowo niewielkich 
mieszkaniach, usytuowanych w budyn-
kach wielorodzinnych. 

Na uwagê zas³uguj¹ osoby deklaru-
j¹ce chêæ wynajêcia mieszkania. W uza-
sadnieniu ich wyboru pojawia³y siê 
bowiem opinie o przejœciowoœci tego 
stanu, o chêci uzbierania pieniêdzy na 
zakup mieszkania, o trudnej obecnej 
sytuacji materialnej, o chêci budowy 
domu jednorodzinnego.

�ród³o: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 5
Miejsce zamieszkania m³odych ma³¿eñstw po œlubie
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Bior¹c pod uwagê powierzchniê 
i liczbê pokoi w mieszkaniu, które bêdzie 
zajmowane po œlubie – w wiêkszoœci 
wypadków bêdzie to mieszkanie dwupo-
kojowe (45% wskazañ). Ze wzglêdu na 
metra¿ – najczêœciej zajmowany przez 
nowo¿eñców bêdzie lokal o powierzchni 

2od 36 do 50 m  (34% wskazañ), w bloku 
na jednym z osiedli (56% par). 
Wiêkszoœæ z par zamieszka w Poznaniu 
(72% z nich), pozosta³e zaœ wybra³y 
miejsca w bli¿szej lub dalszej odleg³oœci 
od Poznania.

Szczególnie interesuj¹ce s¹ rezultaty 
badania osób, które zadeklarowa³y, ¿e po 
œlubie zamieszkaj¹ ju¿ we w³asnym 
mieszkaniu. Najwiêksza liczba par 
zasiedli lokale o powierzchni od 36 do 

2 250 m  (35%), wzglêdnie od 51 do 65 m  
(22%). Tylko 7% z nich znajdzie swoje 
miejsce w kawalerce o powierzchni 

2mniejszej od 35 m . 

Zgodnie z przypuszczeniami najwiêk-
sz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê mieszkania 
dwupokojowe, co potwierdza opinie osób 
zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ mieszkañ. Co 
czwarta para zamieszka w lokalu 
trzypokojowym, zaœ blisko co pi¹ta 
w mieszkaniu, którego liczba pokoi 
bêdzie równa cztery lub wiêcej. 

Równie¿ zgodnie z oczekiwaniami 
najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê 
mieszkania usytuowane w blokach (a¿ 
62% wskazañ). Uwagê zwracaj¹ nato-
miast inne kategorie. Po pierwsze – 
kamienice – s¹ one zdecydowanie 
rzadziej preferowane przez m³odych 
(tylko 8% wskazañ), po drugie domy 
jednorodzinne – czêœæ z par zadekla-
rowa³a chêæ budowy lub zakupu domu 
jednorodzinnego. Rezultat ten nie 
powinien dziwiæ, bowiem czêœæ z par ju¿ 
posiada swoje mieszkanie, zamieszkuje 
razem, a budowa lub kupno domu to 
kolejny etap na drodze ¿yciowej. 
Ponadto dla czêœci z par, zamiesz-
kuj¹cych w mniejszych miejscowo-
œciach poza Poznaniem, posiadanie 
domu to naturalny krok w ich spo³ecz-
noœciach, raczej wykluczone jest miesz-
kanie w budynku wielorodzinnym.

Niejako potwierdzeniem zaintere-
sowania terenami pozamiejskimi jest to, 
¿e co czwarta z par zamieszka poza 
Poznaniem, gdzie rozwa¿aæ mo¿e 
w³aœnie zakup lub budowê domu, 
w cenach ni¿szych ni¿ w Poznaniu, b¹dŸ 
te¿ zakup mieszkania w takich miejsco-
woœciach jak: Swarzêdz, Luboñ, Rokiet-
nica. Z kolei spoœród rejonów mieszka-
niowych Poznania stosunkowo czêœciej 
m³odzi kieruj¹ swoj¹ uwagê na Pi¹t-
kowo, Je¿yce, Grunwald, a rzadziej na 
inne dzielnice miasta.

�ród³o: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 6
Powierzchnia samodzielnych mieszkañ zajmowanych przez m³ode ma³¿eñstwa

�ród³o: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 7
Liczba pokoi w mieszkaniu zajmowanym przez m³ode ma³¿eñstwa

�ród³o: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 8
Typ budynku w którym zamieszkaj¹ m³ode ma³¿eñstwa

�ród³o: Badania Katedry Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 9
Dzielnica w której zamieszkaj¹ m³ode ma³¿eñstwa
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Podsumowanie

Z aprezentowane wyniki badañ 
stanowi¹ jedynie wycinek sze-
rzej prowadzonych prac. Mimo 

to pozwalaj¹ na formu³owanie pewnych 
wniosków, które w toku dalszych badañ 
bêd¹ weryfikowane. Po pierwsze – czêœæ 
z par ju¿ posiada swoje mieszkanie lub 
zamierza je kupiæ w najbli¿szej przysz³o-
œci. Po drugie – czêœæ z osób, które 

zamieszkaj¹ u rodziny jednego z ma³¿on-
ków zamierza w przysz³oœci nabyæ 
mieszkanie lub budowaæ dom. Pomiesz-
kiwanie u rodziny traktowane jest w tych 
przypadkach jako sytuacja przejœciowa. 
Po trzecie – wœród m³odych par stosun-
kowo du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê 
mieszkania poza Poznaniem – to w ob-
liczu sytuacji rynkowej mo¿e byæ cieka-
wym sygna³em dla wielu podmiotów 
rynku, pocz¹wszy od inwestorów po 
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poœredników w obrocie nieruchomo-
œciami. Po czwarte – m³odzi ma³¿onko-
wie generalnie optymistycznie patrz¹ na 
swoje warunki mieszkaniowe po œlubie – 
a¿ 88% ocenia je pozytywnie. Z drugiej 
jednak strony 12% nie do koñca jest 
z nich zadowolonych, co pozwala s¹dziæ, 
¿e podejm¹ próbê ich poprawy, a to tak¿e 
cenna informacja dla podmiotów funk-
cjonuj¹cych w ramach rynku mieszka-
niowego w Poznaniu. 

Opr. W.G.

NOWELIZACJA USTAWY 
O GOSPODARCE NIERUCHOMOŒCIAMI

Dnia 21 czerwca br. ukaza³a siê ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. Nr 129 poz. 732). Akt przewiduje, ¿e Prokuratura 
Generalna znajdzie siê w katalogu pañstwowych jednostek organizacyjnych, które s¹ 
beneficjentami przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoœciami pozwalaj¹cych na 
nieodp³atne przekazywanie nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad zasobu nieruchomoœci Skarbu 
Pañstwa w trwa³y zarz¹d. Nowe przepisy wesz³y w ¿ycie 6 lipca 2011r.
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