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Analiza rynku

nieruchomości

w województwie lubelskim
– pokochaliśmy większe mieszkania
Rynek nieruchomości wciąż ma się dobrze w całej Polsce i to
pomimo przepowiedni ekspertów, którzy każdego roku wieszczą
krach. Banki chętnie udzielają kredytów hipotecznych, a Polacy
coraz chętniej kupują nowe mieszkania – tych powstaje coraz
więcej. Wynajmujący również nie mogą narzekać na brak ofert.
Jak wygląda rynek nieruchomości w województwie lubelskim?
I czy czekają nas wyraźne zmiany?
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Czy w naszym regionie stają się popularne
duże mieszkania?

Rynek mieszkań deweloperskich w Lublinie jest największym na wschód od Wisły. Dane nie pozostawiają
złudzeń – tak jak większość Polaków, również mieszkańcy
Lublina, zakochali się w nowych mieszkaniach. Oferta nieruchomości z rynku pierwotnego stale się powiększa i jest
w czym wybierać. Wybór jest duży, a popyt wciąż rośnie.
Kupujący nowe mieszkania w Lublinie najchętniej
wybierają lokale 3 lub 4-pokojowe o dużym metrażu, nawet do 80 mkw. Popularny jest układ o trzech
sypialniach, salonie z aneksem kuchennym i dwiema
łazienkami do 75 mkw. Widać wyraźną zmianę w kierunkach – pośrednicy nieruchomości zauważają, że

jeszcze kilka lat temu klienci szukali
małych, 2-pokojowych mieszkań
i kawalerek.
Dzisiaj rzadko kto decyduje się na
mieszkanie poniżej 50 mkw. Te schodzą
nam najszybciej. Kupują je zarówno inwestorzy
w celu dalszej odsprzedaży lub wynajmu oraz
młode rodziny z jednym dzieckiem – mówi Marek
Kloc, pośrednik w obrocie nieruchomościami z Lublina.
Najczęściej sprzedają się nieruchomości usytuowane
w południowo-zachodnich dzielnicach miasta, co
może mieć związek z dobrą opinią o tym regionie,
który uchodzi za przyjazny rodzinom. W pewnym stopniu popyt na nowe nieruchomości wzmagają banki,
które coraz chętniej udzielają długoterminowych
kredytów hipotecznych na korzystnych warunkach.
Jeśli i Ty chcesz kupić nowe mieszkanie, musisz się
pospieszyć. Lista oczekujących jest długa, a rezerwowane są nawet mieszkania będące dopiero na etapie
projektowym. W nowszych dzielnicach, takich jak na
przykład Węglin i Czuby, praktycznie nie ma już miejsc.
Wybór nowego mieszkania w tej okolicy wydaje się
traﬁoną decyzją, zarówno z perspektywy inwestora, jak
i osoby prywatnej. To nowoczesne, zadbane i dobrze
rozwinięte okolice z szansą na dalszy rozwój.
Duże mieszkania pokochali nie tylko mieszkańcy
Lublina, a podobny trend obejmuje również pozostałe miasta w regionie. A co z cenami? Te są stabilne
i utrzymują się na poziomie 4.900 zł za mkw.

Dla kogo mniejsze mieszkania i wynajem?

Popularność nowych i dużych mieszkań z rynku
pierwotnego wcale nie oznacza, że mniejsze lokale sprzedają się gorzej. Branża wynajmu również
ma się bardzo dobrze. Takich mieszkań lub pokoi
szukają głównie słabiej zarabiający, młode rodziny
lub studenci. Tym ostatnim Lublin ma wiele do zaoferowania z uwagi na to, że w mieście znajdują się
zarówno publiczne uczelnie wyższe (w tym Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska), jak i uczelnie prywatne.
Coraz częściej mieszkania wynajmują u nas również
obcokrajowcy – głównie z Ukrainy, którzy znajdują
w Polsce zatrudnienie. Ci coraz chętniej kupują też
mieszkania na własność – w tym przypadku królują jednak lokale z rynku wtórnego i z mniejszym metrażem.

Popyt rodzi podaż – stąd coraz więcej
nowych inwestycji…

Główny Urząd Statystyczny podaje, że liczba dużych
mieszkań, które zostały oddane do użytku w województwie lubelskim cały czas rośnie. W 2013 roku było
to 2358 mieszkań o przeciętnej powierzchni użytkowej
wynoszącej średnio 59,9 mkw… a to tylko w samym
Lublinie. Kolejne lata przyniosły wzrost zainteresowania większym metrażem. W 2014 roku oddano 1.336
mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 72,2 mkw.
Rok 2015 przyniósł kolejne wzrosty, które były związane
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z rekordową liczbą pozwoleń wydanych na budowę
mieszkań – 2.125. Dla porównania, w 2013 i 2014 roku
było to jedynie 868 i 856 pozwoleń.
Deweloperzy starają się nadążyć za potrzebami
klientów, którzy jak już zauważyliśmy – szukają sporych mieszkań. Sprzedają się głównie większe lokale
w średnim standardzie wykończenia. Ich cena wynosi
średnio 4.900 zł za mkw, jednak w kolejnych miesiącach można oczekiwać wzrostu do około 5.100 zł za
mkw. W przypadków apartamentów ceny sięgają
nawet 8.000 zł za mkw, jednak są to mieszkania,
które sprzedają się rzadziej. Trudno więc oczekiwać,
aby inwestorzy stawiali na ten rodzaj budownictwa.
Ceny mieszkań w samym Lublinie są nieco wyższe
niż wojewódzka średnia.
Za metr kwadratowy mieszkania z rynku pierwotnego w stanie deweloperskim zapłacimy 5.200 zł,
a za urządzone mieszkanie, ale z rynku wtórnego,
zapłacimy już 5.400 zł. To bardzo ciekawa sytuacja.
Pierwszy raz mamy do czynienia z tak małą różnicą
cen pomiędzy mieszkaniami z ryku wtórnego i pierwotnego. Widać, że ta granica się powoli zaciera
– dodaje Marek Kloc.

Co czeka nas w 2019? Czy to koniec dobrej
passy na rynku nieruchomości?

wykwaliﬁkowanych pracowników, którzy są potrzebni
na budowach.
Wzrost cen może zwiastować lekkie zahamowanie
popytu. Kolejnym powodem, który może odstraszyć
przyszłych nabywców może być koniec programu
MdM, który zakładał doﬁnansowanie wkładu własnego na zakup nieruchomości.

Sprzedajesz mieszkanie? Zaufaj sprawdzonemu
pośrednikowi

Można samodzielnie sprzedać mieszkanie. Wiąże to
się jednak z czasem, który trzeba poświęcić na analizę
cen rynkowych, zrobienie zdjęć, przygotowanie opisu,
znalezienie stron internetowych, na których można
się reklamować (a trzeba pamiętać, że wiele z nich
wymaga opłat). Są też inne metody zwiększające
szansę szybkiej sprzedaży – banery, ulotki, reklamy
w radiu i telewizji. To jednak kosztuje fortunę.
Do tego wszystkiego dochodzą setki telefonów – do
pośredników, których w samym Lublinie jest ponad
200, do inwestorów, którzy stale będą negocjować
ceny i proponować stawkę niższa o 30% od oczekiwanej. W najlepszym wypadku pojawi ktoś, kto będzie
faktycznie zainteresowany kupnem. Ale co dalej?
Jaką ofertę przyjąć? Wziąć zaliczkę? Jak napisać
umowę? Rodzi się setka pytań, a w grę wchodzą
ogromne pieniądze. Może by tak skorzystać z pomocy
specjalisty? Ale jak znaleźć właściwe biuro i agenta,
któremu mogę zaufać?

„Złote El Dorado” – tak niektórzy analitycy określają
rynek nieruchomości ostatnich lat. Wysokie zapotrzebowanie na mieszkania w połączeniu ze stosunkowo
wysokimi cenami za mkw i przychylność
banków, które niemal rozdają pieniądze, sprawia, że deweloperzy i inwestorzy mają powody do picia szampana.
warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy:
Trudno zwiastować koniec tego trendu,
a analitycy szacują, że będzie jeszcze
 Czy posiada licencję nadaną przez Polską Federację Rynku
lepiej… lepiej dla inwestorów, gorzej
Nieruchomości (można to sprawdzić w Centralnym Rejestrze
dla kupujących. Ceny na pierwotnym
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami – PFRN).
rynku nieruchomości w naszym regionie
 Rodzaj umowy (otwarta, zwykła czy z klauzulą wyłączności).
mają w 2019 roku zwiększyć się średnio
 Miejsce podpisania umowy (w siedzibie ﬁrmy czy poza nią).
o około 5-10%. Za ciosem mogą pójść
 Zakres działań biura.
sprzedający z rynku wtórnego, którzy
 Formę i zakres promocji oferty.
również mogą podnieść ceny. Jednak
 Posiadanie przez biuro obowiązkowego ubezpieczenia.
nie wszyscy są tego zdania. Marek Kloc
 Wysokość wynagrodzenia biura.
uważa, że powoli możemy obserwować
 Czas trwania umowy i sposób jej rozwiązania.
wyhamowanie na rynku obrotu nieruchomościami.
Dotychczasowy skok na rynku był
Trudno jednoznacznie stwierdzić, co przyniesie
spowodowany tym, że ludzie wypłacali zyski z fun- jutro. Rynek nieruchomości jest zmienny i można jeduszy, a dostępne środki inwestowali właśnie w nie- dynie spekulować na temat przyszłych cen mieszkań
ruchomości. Spójrzmy na wykresy z poprzednich lat. i dalszego rozwoju oraz popytu. Jedno jest jednak
Dochodzimy właśnie na górkę, po której zawsze pewne – sprzedając lub kupując mieszkanie, warto
następuję spadek. Popyt będzie wygasał, a ceny skorzystać z pomocy sprawdzonego biura pośrednika
mieszkań mogą rosnąć, głównie z uwagi na to, że nieruchomości, który zna przepisy, zasady przeprowawykupują je inwestorzy z zamiarem remontu i od- dzania transakcji i jest w stanie ocenić opłacalność
sprzedaży – uważa Marek Kloc.
każdej inwestycji.
Dotyczy to całej Polski. Ceny wzrosną głównie
z uwagi na przedłużające się procedury adminiMarek Kloc, tel. 501 000 454
www.markproperty.pl
stracyjne i narastające problemy z dostępnością

Decydując się na współpracę,
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