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MIESZKANIA

  
 

Wzrosty i spadki na
ostrowieckim rynku
mieszkań
"Cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co otrzymujesz"
Warren Buffett.

 
 Z racji wykonywanej od kilkunastu
lat działalności zawodowej w obrębie
nieruchomości czy to jako rzeczoznawca
majątkowy, czynny inwestor czy teraz od
2020r. jako pośrednik i zarządca
nieruchomości stałym obszarem moich
zainteresowań są faktyczne ceny
nieruchomości. Ceny te w ostatnim czasie
budziły wiele emocji z racji dynamicznego
wzrostu.Teraz, w obliczu pandemii,
zainteresowani tym rynkiem zadają sobie
pytanie, jak będą się one
kształtować w bliższej i dalszej przyszłości.
Wielu z obserwatorów swoje opinie
kształtuje na bazie cen ofertowych.
Z kilkunastoletniego doświadczenia widzę
jak duża jest rozpiętość miedzy cenami
oczekiwanymi a rzeczywistymi za jakie
klienci nabywają nieruchomości.

MIESZKANIA

 W I kwartale 2020r. było bardzo
mało transakcji kupna sprzedaży
mieszkań w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego. 
W I Q 2020r. – 36 transakcji w IQ 2019r.-
81 transakcji (bez sprzedaży mieszkań
deweloperskich przy ul. Kopernika). W
analizie pominęłam transakcję w wyniku
licytacji komorniczych i transakcję 
 nieruchomościami na rynku pierwotnym
w stanie deweloperskim.
 

CENA
 
Obserwując rynek mieszkań na
terenie miasta Ostrowca widać w okresie 
 15 m-cy tj. od stycznia 2019 wzrost
średniej ceny jednostkowej za 1 m.kw. o
ok 13 %.
 

"Nie czekaj z zakupem
nieruchomości. Kup
nieruchomość i czekaj"
T.Harv Eker.
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 W  I kwartale 2020r poziom
jednostkowych cen takich nieruchomości,
jest  zróżnicowany i zawiera się w
przeważającej części w granicach od 2400
zł/m.kw. do 3900 zł/m.kw. powierzchni
użytkowej lokalu, w zależności od
lokalizacji, standardu wykończenia,
powierzchni użytkowej i położenia lokalu
w budynku. Najniższe ceny nie są
wynikiem sprzedaży komorniczej czy w
wyniku przetargów a głównie wynikiem
lokalizacji i niskiego standardu
wykończenia.
 

 

 W naszym mieście najwięcej
sprzedano mieszkań średnich od 42 do 60
m. kw. i ich cena jednostkowa była
najwyższa.
W okresie od stycznia 2019r. do
marca 2020r. najdroższe mieszkania były
sprzedawane na os. Rosochy oraz Pułanki
i na ich terenie była największa liczba
transakcji kupna-sprzedaży. Najniższym
zainteresowaniem wśród kupujących
miały mieszkania położone na terenie
południowym naszego miasta, osiedle
Hutnicze czy Ludwików.
W czasie pierwszych trzech miesięcy
2020r. było tylko 36 transakcji
mieszkaniami, o połowę  mniej niż w I
kwartale 2019r. Najwięcej mieszkań w tym
kwartale sprzedało się na ulicy
Sienkiewicza. Najwięcej sprzedanych
mieszkań było położonych na parterze i 
2 piętrze.
 
 
 

Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja
to trzy najważniejsze czynniki
mające największy wpływ na cenę
nieruchomości !
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Średnia cena za 1 m. kw. to 2 876 zł.
Minimalna cena jednostkowa to
1916 zł za 1 m. kw. Najtańsze mieszkanie
sprzedano za  71 000 zł za 20 m. kw przy
ul Górzystej.
 
Maksymalna cena jednostkowa to 3 858
zł za 1 m. kw. Najdroższa transakcja 
dotyczyła mieszkania o powierzchni nieco
więcej niż 70 m. kw. na osiedlu Rosochy.
Za to mieszkanie zapłacono  270 000 zł.
Ceny wyższe niż 3 700 za 1 m. kw.
osiągnęły mieszkania o wysokim
standardzie wykończenia położne na
osiedlu Rosochy i Stawki.
Za mieszkania jednopokojowe zapłacono
od 85 000 zł do 100 000 zł. 
 
 
 Czy długoterminowo ceny spadną czy
wzrosną ? 
Naodpowiedz na to pytanie jest jeszcze za
wcześnie. Jak prognozuje Polski Instytut
Ekonomiczny, w związku z pandemią 
SARS-CoV-2 ceny mieszkań na polskim
rynku mogą spaść po raz pierwszy 
od ośmiu lat. Jednym z głównych
czynników, który je kształtuje, jest 
ogólna koniunktura gospodarcza.
W Polsce ostatni spadek cen mieszkań 
miał miejsce podczas spowolnienia
w 2012 roku, a kiedy koniunktura 
zaczęła się poprawiać, ich ceny zaczęły
nieprzerwanie rosnąć. Teraz 
– w opinii ekspertów PIE – można się
spodziewać, że przy rosnącym 
bezrobociu i wolniejszym wzroście płac
spowodowanym przez pandemię 
stawki za 1 m kw. na polskim rynku
spadną lub przynajmniej ich wzrost 
zostanie wyhamowany.

 

 
Nieruchomości to najlepsze
zabezpieczenie przed nadchodzącą
inflacją!
 
Wg ostatniego raportu Erostatu, Polska
już ma najwyższą inflację.

 

Zastanawiasz się  ile
warta jest Twoja
nieruchomość?
"Cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co otrzymujesz"
Warren Buffett.

 

 
Zapraszamy 

w każdy piątek na darmowe i
niezobowiązujące konsultacje z

rzeczoznawcą majątkowym 
w siedzibie firmy:

 
ul. Sienkiewicza 54, 
 od godz. 8 do 18.00.

 
 

Wykonaliśmy ponad
 5 000 wycen i analiz  na terenie

całego woj. świętokrzyskiego!
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