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NABYWCY NA POZNAÑSKIM
RYNKU NIERUCHOMOŒCI
MIESZKANIOWYCH
W LATACH 2010 – III KW. 2011R.
– WSTÊPNE WYNIKI BADAÑ
prof. dr hab. Maria Trojanek

W

artykule podjêto próbê
okreœlenia cech nabywcy na
poznañskim rynku nieruchomoœci mieszkaniowych. W celu realizacji zadania badawczego wykorzystano
informacjê o transakcjach nieruchomoœciami lokalowymi na rynku wtórnym w okresie od 2010 roku do koñca III
kwarta³u 2011 roku. Analizie poddano
wy³¹cznie najwiêksze grupy nabywców
(kobiety, mê¿czyzn oraz ma³¿eñstwa –
91% transakcji zosta³o zawarte przez te
grupy w analizowanym okresie). Liczba
transakcji wykorzystana w badaniu
wynios³a 5518 (po zabiegach o charakterze porz¹dkuj¹cym – brak pe³nej
informacji o transakcji, czy te¿ niepe³ne
informacje w ksiêgach wieczystych np.
brak numeru pesel).
W literaturze przedmiotu, wœród czynników o charakterze demograficzno-
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spo³ecznym wp³ywaj¹cych na popyt na
nieruchomoœci mieszkaniowe, wymienia
siê miêdzy innymi: liczbê ludnoœci
w wieku 25-35 lat, liczbê ma³¿eñstw,
rozwodów, liczbê osób ¿yj¹cych samotnie
itd. W badaniu podjêto próbê przybli¿enia
preferencji mieszkaniowych poszczególnych grup nabywców na przyk³adzie
Poznania w latach 2010 – III kw. 2011r.
Na Wykresie 1 przedstawiono strukturê
nabywców na poznañskim rynku nieruchomoœci mieszkaniowych w analizowanym okresie.
Najwiêcej mieszkañ w analizowanym okresie zosta³o kupionych przez
ma³¿eñstwa (43,60%), nastêpnie przez
kobiety (26,91%) oraz mê¿czyzn
(20,46%)1. W Tabeli 1 przedstawiono
przeciêtn¹ cenê transakcyjn¹ oraz przeciêtn¹ powierzchniê nabytego mieszkania.
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Wykres 1
Struktura nabywców na poznañskim rynku nieruchomoœci w latach 2010
– III kw. 2011r.

Tabela 1
Przeciêtna cena transakcyjna oraz
przeciêtna powierzchniê nabytego
mieszkania w Poznaniu w okresie
od 2010 do III kw. 2011r.

ród³o: Opracowanie na podstawie
badañ w³asnych

1

ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych

W grupie nabywców „pozostali” zawarto
sytuacje takie jak: kupno mieszkania przez
dwie lub wiêcej kobiet, mê¿czyzn czy
ma³¿eñstw.
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Najwiêcej œrodków przeciêtnie na
zakup mieszkania wyda³y ma³¿eñstwa
(oko³o 296 tys. z³). Wynika to miêdzy
innymi z faktu, ¿e kupowa³y one te¿
przeciêtnie najwiêksze mieszkania
(oko³o 55,16 m2). Kobiety w porównaniu
do mê¿czyzn przeciêtnie wyda³y
o 20 tys. z³ mniej, ale te¿ nabywa³y
mieszkania przeciêtnie o ponad 3 m2
mniejsze. Na Wykresie 2 przedstawiono
udzia³ mieszkañ kupionych przy udziale
kredytów mieszkaniowych przez poszczególne grupy nabywców.
Najwy¿sz¹ sk³onnoœæ do zaci¹gania
kredytów mieszkaniowych w analizowanym okresie w Poznaniu wykazywa³y
ma³¿eñstwa oraz mê¿czyŸni. W przypadku tych grup oko³o 68% mieszkañ
zosta³o kupionych przy udziale finansowania kapita³em obcym. Kobiety by³y
mniej sk³onne do kupowania mieszkañ
przy wykorzystaniu kredytu (oko³o
57%).
Przedstawione na Wykresie 3 dane
mog¹ wskazywaæ na preferencje poszczególnych grup nabywców odnoœnie
dzielnic Poznania. W przypadku dzielnic
Je¿yce, Nowe Miasto oraz Wilda
rozk³ady liczby transakcji by³y podobne
w poszczególnych grupach. Kobiety
chêtniej natomiast kupowa³y mieszkania
w dzielnicy Grunwald oraz Stare Miasto.
Na Wykresie 4 przedstawiono rozk³ad
cen nabytych mieszkañ przez analizowane grupy nabywców.
Z analizy Wykresu 4 wynika, ¿e
w badanym okresie w Poznaniu najwiêcej kupowano mieszkañ o cenach
mieszcz¹cych siê w przedziale 201 tys. z³
do 300 tys. z³. W przedziale tym kobiety
kupi³y 42% mieszkañ, mê¿czyŸni 40%,
ma³¿eñstwa 45%. Na Wykresie 5, z kolei
przedstawiono rozk³ad wieku nabywców
w poszczególnych grupach nabywców
w latach 2010 – III kw. 2011 roku
w Poznaniu (w przypadku ma³¿eñstw
wyznaczono „œredni wiek ma³¿onków”
liczony jako œrednia arytmetyczna wieku
mê¿a i ¿ony).

Wykres 2
Procentowy udzia³ mieszkañ kupionych przy udziale kredytów mieszkaniowych
w Poznaniu przez poszczególne grupy nabywców w latach 2010 – III kw. 2011r.

ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych

Wykres 3
Procentowy udzia³ mieszkañ kupowanych przez badane grupy w dzielnicach
Poznania w latach 2010 – III kw. 2011r.

ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych

Wykres 4
Rozk³ad cen nabytych mieszkañ przez analizowane grupy spo³eczne w Poznaniu
w latach 2010 – III kw. 2011r.

ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych
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Wykres 5
Rozk³ad wieku nabywców w poszczególnych grupach nabywców w latach 2010 –
III kw. 2011 roku w Poznaniu

ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych

Wykres 6
Powierzchnia kupionych mieszkañ w zale¿noœci od wieku nabywców – grupa
kobiet

ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych

Wykres 7
Powierzchnia kupionych mieszkañ w zale¿noœci od wieku nabywców – grupa
mê¿czyzn

Analiza rozk³adu wieku nabywców
wskazuje, ¿e najwiêcej mieszkañ
kupowanych by³o przez osoby w wieku
25 do 30 lat. Udzia³ mê¿czyzn i kobiet
w wieku do 25 lat nabywaj¹cych
mieszkania jest podobny i wyniós³ nieco
ponad 10% dla ka¿dej z grup. Do wieku
35 lat mê¿czyŸni czêœciej nabywali
mieszkania ni¿ kobiety, w nastêpnych
grupach wiekowych sytuacja ta siê
odwróci³a. W przypadku ma³¿eñstw,
mimo sztucznej miary – przeciêtny wiek
ma³¿onków, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
najwiêcej mieszkañ nabywa³y ma³¿eñstwa o œrednim wieku ma³¿onków od 25
do 35 lat, w kolejnych podgrupach
wiekowych liczba mieszkañ kupowanych utrzymywa³a siê na podobnym
poziomie i stanowi³a oko³o 10% wszystkich mieszkañ kupionych przez tê grupê
nabywców. Na Wykresach 6, 7 i 8
przedstawiono strukturê kupowanych
mieszkañ ze wzglêdu na powierzchniê
oraz wiek nabywców w analizowanym
okresie w Poznaniu.
Analiza Wykresów 6, 7 i 8 dostarcza
ciekawych informacji na temat wielkoœci
mieszkañ kupowanych przez poszczególne grupy. Kobiety, praktycznie we
wszystkich podgrupach wiekowych
(wyj¹tek stanowi³a grupa 41-45 lat)
kupowa³y w badanym okresie najczêœciej mieszkania o powierzchni 36 m2
– 50 m2. Mê¿czyŸni kupowali mieszkania o tej powierzchni do wieku 40 lat.
Wœród ma³¿eñstw najmniejsz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê mieszkania o powierzchni do 35 m2 - grupa ta stanowi³a
oko³o 11% mieszkañ (260 mieszkañ)
kupionych przez ma³¿eñstwa w analizowanym okresie. Ma³¿eñstwa najczêœciej
kupowa³y mieszkania o powierzchni
od 36 m2 do 50m2 oraz 51 m2 do 70 m2
(oko³o 74% kupionych mieszkañ przez
ma³¿eñstwa).

ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych
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Wykres 8
Powierzchnia kupionych mieszkañ w zale¿noœci od wieku nabywców – grupa
ma³¿eñstw

ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych

Wykres 9
Procentowy udzia³ mieszkañ kupionych przy udziale kredytów mieszkaniowych
z uwzglêdnieniem ich ceny przez kobiety w Poznaniu w latach 2010 – III kw. 2011r.

Na wykresach 9, 10 i 11 przedstawiono udzia³ mieszkañ kupionych przy
udziale kredytów mieszkaniowych
w poszczególnych grupach spo³ecznych
z uwzglêdnieniem ceny mieszkania.
Z analizy Wykresów 9, 10 i 11 wynika, ¿e w badanych grupach nabywców
za gotówkê najwiêcej kupiono mieszkañ
najtañszych – do 150 tys. z³ (w przypadku kobiet wskaŸnik ten wyniós³
ponad 64%, mê¿czyzn oko³o 55%,
natomiast ma³¿eñstw oko³o 54%). Warto
zauwa¿yæ, i¿ przy zakupie mieszkañ,
niezale¿nie od kwoty transakcji, kobiety
rzadziej finansowa³y ten zakup kredytem. W przypadku mieszkañ nabywanych przez mê¿czyzn i ma³¿eñstwa, od
60% do 70%, transakcji finansowanych
by³o przy udziale kredytu.

Podsumowanie

W

ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych

Wykres 10
Procentowy udzia³ mieszkañ kupionych przy udziale kredytów mieszkaniowych
z uwzglêdnieniem ich ceny przez mê¿czyzn w Poznaniu w latach 2010 – III kw. 2011r.

ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych

- 50 -

Wrzesieñ 2012

artykule podjêto próbê
okreœlenia wybranych cech
nabywcy na poznañskim
rynku nieruchomoœci mieszkaniowych.
Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e
w okresie 2010 – III kw. 2011r. w Poznaniu na rynku wtórnym:
! najwiêcej mieszkañ kupi³y ma³¿eñstwa (oko³o 44%), nastêpnie kobiety
(oko³o 27%) i mê¿czyŸni (oko³o 20%),
! najwiêksze mieszkania kupowa³y
ma³¿eñstwa (przeciêtna powierzchni
oko³o 55 m2), mê¿czyŸni (oko³o
53 m2), kobiety (oko³o 49 m2),
! najwy¿sz¹ sk³onnoœæ do zaci¹gania
kredytów mieszkaniowych w analizowanym okresie w Poznaniu wykazywa³y ma³¿eñstwa oraz mê¿czyŸni.
W przypadku tych grup oko³o 68%
mieszkañ zosta³o kupionych przy
udziale finansowania kapita³em obcym,
! najwiêcej kupowano mieszkañ o cenach mieszcz¹cych siê w przedziale
201 tys. z³ do 300 tys. z³. W przedziale
tym kobiety kupi³y 42% mieszkañ,
mê¿czyŸni 40%, ma³¿eñstwa 45%,
! najwiêcej mieszkañ kupowanych by³o
przez osoby w wieku 25 do 30 lat,
! kobiety, praktycznie we wszystkich
podgrupach wiekowych (wyj¹tek
stanowi³a grupa 41-45 lat) kupowa³y
w ba danym okresie najczêœciej
mieszkania o powierzchni 36 m2 –
50 m2,
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Wykres 11
Procentowy udzia³ mieszkañ kupionych przy udziale kredytów mieszkaniowych
z uwzglêdnieniem ich ceny przez ma³¿eñstwa w Poznaniu w latach 2010 – III kw.
2011r.

! ma³¿eñstwa najczêœciej kupowa³y
mieszkania o powierzchni od 36 m2 do
50 m2 oraz 51 m2 do 70 m2 (oko³o 74%
kupionych przez ma³¿eñstwa mieszkañ).
Uzyskane wyniki maj¹ charakter
wstêpny, informacyjny. Mog¹ byæ one
podstaw¹ do dalszych rozwa¿añ nad
uwarunkowaniami demograficznymi
popytu na rynku mieszkaniowym.
Wydaje siê, ¿e stanowi¹ one odzwierciedlenie dokonuj¹cych siê procesów
zmian stylu ¿ycia, modelu rodziny, czy
uwarunkowañ ekonomicznych.

ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych

PRAWO
ODPIS KSIÊGI WIECZYSTEJ
ON-LINE
Wed³ug opublikowanego przez Rz¹dowe Centrum
Legislacji Projektu za³o¿eñ projektu ustawy o zmianie ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece w ramach rozwoju elektronicznego systemu dostêpu do ksi¹g
wieczystych przewiduje siê wprowadzenie nowego rodzaju dokumentu wydawanego przez
Centraln¹ Informacjê Ksi¹g Wieczystych (CIKW). Bêdzie to wyci¹g z ksiêgi wieczystej
obejmuj¹cy wskazane dzia³y ksiêgi, a tak¿e poszerzenie dostêpu do odpisów i wyci¹gów z ksi¹g
wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym oraz zaœwiadczeñ o zamkniêciu takich
ksi¹g wieczystych. Aktualnie odpisy i zaœwiadczenia wydawane s¹ przez CIKW po z³o¿eniu
i op³aceniu wniosku. Dokumenty te mo¿na odebraæ osobiœcie w ekspozyturze CIKW lub mog¹
one zostaæ przekazane poczt¹. Przewiduje siê poszerzenie kompetencji CIKW o przyjmowanie
w postaci elektronicznej wniosków o wydanie odpisu ksiêgi wieczystej prowadzonej
w systemie informatycznym, wyci¹gu z ksiêgi wieczystej lub zaœwiadczenia o zamkniêciu
takiej ksiêgi. Sam wniosek sk³adany za poœrednictwem systemu teleinformatycznego mo¿e
zawieraæ, w szczególnoœci, ¿¹danie dostarczenia dokumentów za poœrednictwem operatora
pocztowego na wskazany przez wnioskodawcê adres lub ¿¹danie samodzielnego sporz¹dzenia
przez wnioskodawcê dokumentu, poprzez jego wydrukowanie z systemu teleinformatycznego. Wydruk taki bêdzie, w oparciu o wprowadzone przepisy, zrównany w mocy
dowodowej z dokumentem wydawanym przez CIKW, maj¹cym moc dokumentu
wydawanego przez s¹d.
Wejœcie w ¿ycie przepisów wprowadzaj¹cych mo¿liwoœæ sk³adania drog¹ elektroniczn¹
wniosków o wydanie odpisu ksiêgi wieczystej, wyci¹gu z ksiêgi wieczystej i zaœwiadczenia
o zamkniêciu ksiêgi wieczystej bêdzie mo¿liwe z dniem 1 stycznia 2014 r.
ród³o: Rz¹dowe Centrum Legislacji
Opr. Wojciech Gryglaszewski
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