
analizy rynku

najdroższa Wola — 10517 zł/mkw. Decydując się na mieszka-
nie w  którejś z  centralnych dzielnic w  Warszawie, trzeba liczyć 
się z wyższymi kosztami zakupu, a także utrzymania lokalu. War-
to również wziąć pod uwagę dłuższy dystans do pokonania, mimo 
mieszkania w  centrum. Powierzchnia Warszawy wynosi ponad 
517 kmkw. i jest o ok. 190 kmkw. większa od Krakowa, w związku 
z tym przemieszczanie się zajmuje więcej czasu — przykładowo 
z centrum Mokotowa pod Pałac Kultury spacer zajmie ponad go-
dzinę, z Krowodrzy pod pomnik Adama Mickiewicza ok. 27 min. 
Różnica jest znacząca, pomimo iż obie dzielnice graniczą z  cen-
trum miasta.

Wszędzie blisko
Oprócz przyłączenia kilku dzielnic, będących w  minionych la-
tach podmiejskimi wsiami, układ Krakowa nie ulega większym 

zmianom. Dzięki temu miasto jest skupione wokół 
centrum i w jego bliskiej okolicy, w których znajdu-
ją się siedziby firm, urzędy i budynki użyteczności 
publicznej. Taki plan skutecznie rozwiązuje kwe-
stie transportu — w  wiele miejsc można dojść na 
piechotę. 

Układ Warszawy jest inny. Przede wszystkim 
zarysowuje się najważniejszy podział na Warsza-
wę lewobrzeżną oraz prawobrzeżną. W samej le-
wobrzeżnej części można wyróżnić kilka ważnych 
lokalizacji poza ścisłym centrum, np. Starówka, 
okolice Al. Ujazdowskich, al. Szucha itp. Główne 
miejsca pracy, gdzie znajdują się siedziby korpora-
cji, to okolice ul. Domaniewskiej, ul. Krakowiaków 
czy też Rondo Daszyńskiego — wszystkie te miej-
sca są od siebie znacznie oddalone. Aby dotrzeć 
do pracy, trzeba liczyć się z podróżą środkami ko-
munikacji miejskiej, których cena jest wyższa niż 
w  Krakowie — bilet normalny 20-minutowy to 
kwota 3,40 zł w  Warszawie, w  stolicy Małopol-

ski — 2,80 zł, miesięczny bilet na I strefę to 89 zł w Krakowie, 
a 110 zł w Warszawie. 

Dziedzictwo kulturowe na wyciągnięcie ręki
Decydując się na mieszkanie w Krakowie, nie można pominąć tra-
dycji kulturowych tego miasta. Długa historia stolicy Małopolski, 
przetrwanie dwóch wojen światowych w  praktycznie niezmie-
nionym stanie to imponujące fakty. Zamierzchłe czasy można 
poczuć wśród starych kamienic i  zabytkowych uliczek Starego 
Miasta, które zachwycają kolorami i detalami, kontrastując z no-
woczesnymi siedzibami firm, w okalających centrum dzielnicach. 
Ulice pełne kawiarnianych ogródków i  kultowych lokali, któ-
rych historia sięga wielu lat wstecz, co roku przyciągają rzeszę 
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Drogo w stolicy 
Według danych NBP, przedstawiających ceny ofertowe miesz-
kań, w IV kw. 2018 r. ceny były wysokie zarówno na rynku pier-
wotnym, jak i  wtórnym. W  Gdańsku cena mieszkania z  drugiej 
ręki w  IV kw. 2018 r. wynosiła 8855 zł/mkw., o  1510 zł więcej 
niż przed dwoma laty. W  stolicy trzeba było zapłacić średnio 
10 300 zł/mkw., o 1065 zł więcej, a w Krakowie — 8466 zł/mkw., 
wzrost o 873 zł.

Wysokie ceny na rynku wtórnym wynikają z  malejącej liczby 
dobrze zlokalizowanych gruntów budowlanych, w  związku z  tym, 
chcąc nabyć mieszkanie w samym centrum miasta, trzeba liczyć się 
z zakupem używanego lokalu. Podwyżki na obu rynkach to konse-
kwencja drożejących działek, wyższych wynagrodzeń dla pracowni-
ków, a także kosztownych materiałów budowlanych — komentuje 
Ewa Foltańska-Dubiel, prezes Grupy Deweloperskiej GEO.

Mieszkanie z widokiem na Pałac Kultury czy Zamek Królewski na 
Wawelu? Szybka podróż metrem czy krótki spacer pieszo do centrum? 
Tętniąca życiem Warszawa czy malowniczy, spokojny Kraków? Odwieczna 
rywalizacja obu miast to efekt bycia głównymi aglomeracjami w Polsce, 
najczęściej wymienianymi jako najlepsze miejsca do życia.

W Krakowie zaoszczędzisz
Kraków oferuje tańsze mieszkania również w  dzielnicach nie-
znacznie oddalonych od centrum. Jak wynika z  danych ronin24.
pl, opracowanych na podstawie ofert portalu KRN.pl (dla miesz-
kań o  powierzchni 40–60 mkw.), w  IV kw. 2018 r. za metr kwa-
dratowy w Starym Mieście trzeba było zapłacić średnio 11491 zł. 
Taniej było w dzielnicach, które sąsiadują z centrum: Zwierzyniec 
— 9995 zł, Grzegórzki — 8869 zł oraz Krowodrza — 8723 zł. Po-
równując ceny mieszkań w  stolicy kraju z  analogicznego okresu 
roku 2018, opublikowane również przez ronin24.pl (dla mieszkań 
o  powierzchni 40-60 mkw.), za metr kwadratowy w  Śródmieściu 
trzeba było zapłacić średnio 12372 zł. Ceny lokali w sąsiadujących 
dzielnicach wyglądały następująco: Mokotów — średnio 10269 zł/
mkw., Ochota — 10462 zł/mkw., Żoliborz — 10401 zł/mkw. oraz 
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w styczniu 2019 r. wynosiło 6272,71 zł, o ok. 960 zł więcej niż 
w Krakowie. Mimo iż różnica w zarobkach jest znacząca, kosz-
ty życia w  stolicy Małopolski są niższe. Według portalu KRN.
pl, wysokość miesięcznego czynszu (bez opłat eksploatacyj-
nych i  administracyjnych) w  centrum Krakowa, w  2018 r. wy-
nosiła średnio 2110 zł. W dzielnicach okalających Stare Miasto 
były to następujące kwoty: Krowodrza — 1707 zł i Grzegórz-
ki — 1929 zł. Średnia dla całego miasta wyniosła 1662 zł (dla 
mieszkań o  powierzchni 40–60 mkw.). Decydując się na wy-
najem mieszkania w  Warszawie, trzeba liczyć się z  wyższy-
mi kosztami utrzymania: Śródmieście — średnio 2750 zł/m-c, 
Wola — 2650 zł/m-c, Żoliborz — 2600 zł/m-c, tańsze dzielnice: 
Mokotów i Ochota — 2550 zł/m-c oraz 2500 zł/m-c (na pod-
stawie danych KRN.pl za rok 2018, dla mieszkań o powierzchni 
40–60 mkw.) 

Kraków to miasto oblegane przez studentów i obcokrajowców 
— turystów, jak i tych mieszkających na stałe. Dla chcących roz-
począć naukę na uczelni wyższej Kraków to doskonała lokalizacja, 
Uniwersytet Jagielloński i  Akademia Górniczo-Hutnicza zapew-
niają wartościowe wykształcenie, a  koszty utrzymania są niż-
sze niż w stolicy kraju — mówi Anna Gumowska, CEO w Prime 
Time PR.
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turystów. Krakusi zmęczeni gwarem centrum znajdą odpoczy-
nek wśród zielonych parków, lasów i zalewów. 

Historia Warszawy ukształtowała to miasto zupełnie ina-
czej. Zrujnowane podczas wojny wymagało odbudowy, w trak-
cie której powstały szersze ulice, wyższe budynki i nowoczesne 
metro. Wśród warszawskich drapaczy chmur znajdują się liczne 
parki, pojedyncze zabytki i  pomniki upamiętniające trudną hi-
storię stolicy. Zagraniczne korporacje, biura i siedziby firm, któ-
re z Warszawy prowadzą działalność na całą Polskę, są zachętą 
dla osób z mniejszych miast, poszukujących pracy i pragnących 
zamieszkać w nowoczesnej metropolii.

Tańsze życie w Krakowie
Według Głównego Urzędu Statystycznego w  Warszawie 
średnie wynagrodzenie brutto w  sektorze przedsiębiorstw 

TWOJE OKNO
NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI
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POP:

Sprawne, szybkie i wygodne dotarcie do ofert prywatnych z ponad 100 źródeł internetowych i prasowych 
z całego kraju - tak najkrócej można określić ideę działania Programu POP, przygotowanego przez portal 
KRN.pl z myślą o biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Najlepszym dowodem skuteczności naszego narzędzia jest wciąż rosnąca liczba pośredników, którzy od lat 
każdy dzień pracy zaczynają od zalogowania się w naszym Programie. Państwo również mogą dołączyć 
do tej grupy, zwiększając w ten sposób efektywność swoich działań i minimalizując czas dotarcia do 
klientów.
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