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Cennym rezultatem prowadzonego monitoringu 
są  przygotowane przez konsultantów REAS 
raporty o  rynkach mieszkaniowych. Raporty, 
zawierające kompleksową analizę 
najważniejszych polskich rynków 
mieszkaniowych, cieszą się dużym 
zainteresowaniem, a ze względu na jakość 
i użyteczność są wysoko oceniane przez 
deweloperów, banki i inne podmioty już obecne 
lub planujące obecność na polskim rynku 
mieszkaniowym. 

„Rynek Najmu Mieszkań w Warszawie - Raport 
2005” dostarcza kompleksowej wiedzy o rynku, 
opisuje segmenty rynku, lokalizacyjne i 
jakościowe zróżnicowanie oferty.  

Jest to pierwsza edycja raportu o stołecznym 
rynku najmu mieszkań. Informacje stanowiące 
podstawę do przekrojowych analiz podaży 
mieszkań, wysokości czynszów oraz stopnia 
rozwoju lokalnych rynków w poszczególnych 
dzielnicach uzyskane zostały poprzez wywiady z 
przedstawicielami dwudziestu pięciu 
warszawskich agencji nieruchomości oraz analizę 
ofert najmu zamieszczonych w portalach 
internetowych. W celu uzyskania rzetelnych 
wyników, spośród ogłoszeń zostały odrzucone 
oferty powtarzające się i zawierające wyraźne 
pomyłki. Planowane jest dalsze systematyczne 
zbieranie danych, pozwalające na porównanie 
procesów zachodzących na rynku w dłuższym 
okresie. Opracowanie dostępne jest w polskiej i 
angielskiej wersji językowej. 

Niniejszy materiał powstał w oparciu fragmenty 
opracowania „Rynek Najmu Mieszkań w 
Warszawie — Raport 2005”  

REAS Konsulting 
od wielu lat 
regularnie monitoruje 
polski rynek 
nieruchomości 
mieszkaniowych. 

 
Dzięki systematycznej 
obserwacji zmian tendencji 
rynkowych zespół 
konsultantów REAS może 
służyć wszechstronnym 
doradztwem odnoszącym 
się bezpośrednio do 
różnorodnych inwestycji 
naszych klientów. 
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Warszawski rynek najmu jest bardzo 
zróżnicowany zarówno pod względem 
aktywności rynków lokalnych jak i 
jakości dostępnej oferty. W połowie lat 
dziewięćdziesiątych inwestowanie w 
mieszkania przeznaczone na 
wynajem obcokrajowcom stało się 
bardzo popularne, a przy tym 
wysokodochodowe. W drugiej połowie 
lat 90-tych, a zwłaszcza w latach 
2002-2003 zasób prywatnych lokali 
przeznaczonych na wynajem 
powiększył się o mieszkania 
zrealizowane w celu wykorzystania 
ulgi budowlanej. 

Po okresie ograniczonego 
zainteresowania zakupem takich 
mieszkań ostatnio obserwuje się na 
rynku wzrost liczby transakcji zakupu 
nowych mieszkań, nabywanych w 
celach inwestycyjnych, które w 
najbliższych kilku latach istotnie 
zwiększą podaż i jakość oferowanych 
lokali. Nawet spodziewany dzięki 
rozwojowi rynku pracy wzrost popytu 
nie będzie najprawdopodobniej w tej 
sytuacji w stanie zrównoważyć 
podaży. Można zatem prognozować 
stabilizację, a w niektórych 
przypadkach nawet spadek wysokości 
czynszów. 

Czynsze w ciągu ostatnich kilku lat 
pozostają na podobnym poziomie. 

Średni miesięczny czynsz ofertowy 
brutto za metr kwadratowy 
wynajmowanego lokalu waha się od 
ok. 25 PLN na Targówku (w 
przypadku mieszkań oferowanych w 
Wesołej i Rembertowie czynsz za 
metr kwadratowy spada nawet do 
kilkunastu złotych) aż do niemal 50 
PLN w Śródmieściu. Standardowy 
średni czynsz waha się w Warszawie 
od około 28 do 38 PLN/m2 (aż w 
dziesięciu dzielnicach średni czynsz 
pozostaje w tym zakresie)  

Zarówno w segmencie popularnym, 
jak i luksusowym zauważana jest 
duża sezonowość popytu. Największe 
zainteresowanie ofertą najmu pojawia 
się w lecie, zwłaszcza w sierpniu i 
wrześniu. 

W segmencie mieszkań popularnych 
podstawą atrakcyjności lokalu jest 
dogodna lokalizacja z dobrym 
dojazdem do Centrum. Mieszkania w 
atrakcyjnych dzielnicach stosunkowo 
szybko znajdują najemców. Natomiast 
ze względu na dużą podaż lokali w 
całym mieście geograficzne 
zróżnicowanie czynszów 
(odzwierciedlające premię za 
atrakcyjną lokalizację), choć 
widoczne, jest w wielu przypadkach 
stosunkowo niewielkie.  

Duża podaż mieszkań 
do wynajęcia przy 
wysokim poziomie 
dostępności kredytów 
hipotecznych sprzyja 
stagnacji czynszów.  

Średni czynsz ofertowy za 1m2 
wynajmowanego mieszkania 
w poszczególnych dzielnicach  
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Apartamenty z segmentu 
luksusowego oferowane na wynajem 
znajdują się głównie w atrakcyjnych 
śródmiejskich lokalizacjach (w 
sąsiedztwie parków i ogrodów), na 
Górnym Mokotowie, w Wilanowie, na 
Saskiej Kępie, ale także w niektórych 
częściach Żoliborza, Ochoty czy 
nawet Woli. Są to lokale 
wynajmowane zamożniejszym i 
bardziej wymagającym najemcom, 
zwłaszcza cudzoziemcom. 

W wysokości czynszów 
apartamentów nie widać wyraźnych 
różnic zależności od lokalizacji w 
konkretnej dzielnicy – gra rolę raczej 
mikrolokalizacja (najbliższe 
otoczenie). Związane jest to między 
innymi z tym, że luksusowe lokale 
pojawiają się tylko w kilku najbardziej 
atrakcyjnych dzielnicach. 

Obecnie, liczbę mieszkań 
wynajmowanych w Warszawie na 
zasadach w pełni wolnorynkowych 
można według oficjalnych statystyk 
określić na około 25 - 30 tysięcy, ale 
można szacować, że w rzeczywistości 
sięga ona nawet 50 tysięcy. 

Szara strefa w przypadku wynajmu 
lokali przez firmy to zjawisko 
marginalne. W przypadku osób 
prywatnych skala występowania 
szarej strefy jest trudna do 
oszacowania – może sięgać nawet 
kilkudziesięciu procent wszystkich 
zawieranych umów. 

Największym zainteresowaniem 
najemców cieszą się okolice niezbyt 
odległe od centrum lub z dobrym 
dostępem do komunikacji miejskiej, 
zwłaszcza metra. Najwięcej ofert 
najmu dotyczy mieszkań znajdujących 
się w Śródmieściu, na Mokotowie i 
Ursynowie oraz w starych 
lewobrzeżnych dzielnicach 
Warszawy: na Woli i Ochocie. Na 
prawym brzegu Wisły najbogatsza 
oferta występuje na Pradze Południe. 

W segmencie mieszkań popularnych 
(stanowiącym ponad 90% rynku) 
osłabienie popytu i nadwyżka podaży 
widoczna jest zwłaszcza w 
lokalizacjach oddalonych od centrum 
miasta. W segmencie mieszkań 
luksusowych lokale czekają na 
najemcę nawet przez kilka miesięcy. 
W najbliższych latach przypuszczalnie 
utrzyma się sytuacja nadwyżki podaży 
nad popytem, zwłaszcza w przypadku 
poszerzenia się możliwości zakupu 
nowych mieszkań. Jednym z 
prawdopodobnych scenariuszy 
dalszych zachowań rynku może być 
podniesienie ogólnych standardów 
wynajmu przy zachowaniu podobnych 
jak dziś czynszów i w rezultacie 
przesuniecie części najmniej 
atrakcyjnych ofert do szarej strefy. 

W oparciu o wyniki badania 
przeprowadzonego przez REAS 
można szacować, że warszawski 
rynek najmu znalazł się w fazie 
pewnej stabilizacji, a nawet stagnacji. 
Alternatywą dla wynajmu mieszkania 
stał się zakup własnego lokalu na 
kredyt lub, w przypadku segmentu 
mieszkań luksusowych, skorzystanie 
z oferty apartamentów 
serwisowanych. 

Dostrzegalna stała się nadwyżka 
podaży lokali, zwłaszcza w 
segmencie mieszkań luksusowych. 
Nie ma problemów ze znalezieniem 
najemcy dla niezbyt dużego 
mieszkania w atrakcyjnej okolicy, 
jednak w niektórych przypadkach 
mieszkania o stosunkowo dobrym 
standardzie wynajmowane są obecnie 
za sumy nawet niższe, niż kilka lat 
wcześniej. Najprawdopodobniej 
podobne tendencje będą występować 
również w najbliższym okresie. 
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Lokalizacja mieszkań na wynajem 
— segment luksusowy 
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Segment mieszkań 
luksusowych to 
zaledwie kilka procent 
całego 
warszawskiego rynku 
najmu. 



REAS Sp. z o.o. jest firmą konsultingową, oferującą profesjonalne usługi doradcze 
na rynku nieruchomości. Zakres działalności firmy obejmuje obszary planowania, 
organizacji, finansowania i komercjalizacji inwestycji na rynku mieszkaniowym. REAS 
oferuje klientom między innymi:  

Wybrani klienci REAS Konsulting: 
 
Agro-Man, AIG/Lincoln Polska, Ama-Bud, ARPO Espana, ASBUD Group, Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Bank Przemysłowo Handlowy, Bank Światowy (The World Bank), BOUYGUES 
Immobilier, Budimex-Unibud, CDP Real Estate Europe, Centex Development Company, Centrum 
Finansowe Puławska, Chelverton Properties, Cushman & Wakefield Healey & Baker, Delpha 
Investments Group, Dom Development, DTZ Polska, EUROPA Capital, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju (EBRD), Euro-City, Finesco, GE Bank Mieszkaniowy, GOLUB Polska, 
GRONTMIJ Real Estate Polska, HEITMAN International, HINES Polska, HOCHTIEF Project 
Development, HypoVereinsbank, Immoconsult Leasing, ING Real Estate, ING Securities, Invest 
2000, KPMG Advisory, Kredyt Bank, Maripol, MIT - Massachusetts Institute of Technology, Mesa 
Mass Housing Investment Inc., Mostostal Export Development, Mostostal-Invest, NYKredit, 
ORCO Property Group, PATUXENT Capital Group, PB Bydgoszcz, PEKAO Development, PKO 
Inwestycje, Polski Fundusz Nieruchomości, PROKOM Investments, PZU Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń, Royal Glass Polska, SAP Projekt, SBM Dembud, SELVAAG Polska, SKANSKA 
Czechy, SKARBIEC, Fundusz Inwestycyjny, SM Diament w Piekarach Śl., SM im. S. Batorego w 
Łęcznej, SM Osiedle Młodych, SM w Brzegu Dolnym, SM w Świdniku, SM w Zgorzelcu, SM 
Węzeł Grudziądz, TBS Białystok, TBS DOMBUD Katowice, TBS Gorlice, TBS Praga Południe, 
TBS Targówek, TBS Tychy, TBS Wielkopolska, Telefonia Lokalna Dialog, TK Development, 
TURRET Polska, UWI Poznań, VELUX Denmark AS, VITERRA Development Polska, 
Volkswagen Bank Polska, WILANÓW Investments 

 Raporty o rynkach mieszkaniowych 
 Analizy "Highest & Best Use" 
 Analizy lokalizacji i konkurencji 
 Badania preferencji nabywców 
 Badania jakościowe 
 Doradztwo inwestycyjne 
 Kształtowanie strategii i struktury 

firmy 
 

 Kształtowanie strategii marketingu 
i sprzedaży mieszkań 

 Analizy wykonalności inwestycji 
 Biznes plany inwestycji 
 Finansowanie i wnioski kredytowe 
 Wyceny nieruchomości 
 Doradztwo dla samorządów 
 Doradztwo dla sektora bankowego 
 Szkolenia dla deweloperów 

i banków 
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Szczegółowe informacje o 
raportach REAS Konsulting 
można uzyskać kontaktując się z: 
raport@reas.pl 


