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Szanowni Państwo,

w ciągu ostatnich kilku lat miasto Łódź przeszło znaczącą metamorfozę, a długookresowym celem 
stało się dla nas stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. W konsekwencji podejmowanych 
działań Łódź zyskuje z każdym rokiem na atrakcyjności, stwarzając przy tym korzystne warunki nie tylko 
do zamieszkania, ale również do inwestowania.

Bazując na poprzemysłowej tożsamości Łodzi, dawne fabryki zamieniane są w miejsca tętniące życiem. 
Łódź w swoich zasobach posiada atrakcyjne grunty inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe 
i usługi. Strefa Wielkomiejska przechodzi metamorfozę dzięki takim realizacjom jak Nowe Centrum 
Łodzi, które ma stać się miejscem otwartym na przedsiębiorców i mieszkańców, pełnym atrakcji oraz 
nowoczesnej architektury.

Sytuacja pandemiczna pozwoliła deweloperom na realizację dalszych projektów o zróżnicowanej 
skali. Zdecydowanie silniejszy popyt i relatywnie mała ilość nowych inwestycji wywarła duży wpływ 
na wzrost cen. Na przestrzeni roku ten wzrost był silniejszy niż w innych największych miastach Polski. 
Koniec 2020 roku i rok 2021 odnotowały rekordową liczbę sprzedanych mieszkań - ponad 3300. 

Dziś należy skupić się na stymulowaniu transformacji miasta jako miejsca, w którym możliwe jest 
zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Właśnie taki charakter mają 
realizowane w Łodzi projekty mixed-use, które stanowią jeden z najważniejszych trendów miejskich 
oraz główny kierunek rozwoju sektora nieruchomości.

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Wstęp
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Miasto Łódź, czyli „ziemia obiecana” w nowej odsłonie

Łódź jest trzecim miastem Polski pod względem 
liczby ludności. Jednak znaczenie Łodzi na mapie 
krajowego rynku nieruchomości mieszkaniowych 
jeszcze do niedawna nie dorównywało pozycji 
na podium najbardziej zaludnionych polskich 
metropolii. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w 2015 r. 
Trzy lata później doszło do prawdziwej eksplozji 
wolumenu mieszkaniowych transakcji na rynku 
pierwotnym. Sama Łódź została okrzyknięta „gwiazdą 
rynku deweloperskiego”. Skąd ta nagła ewolucja?

Duża w tym zasługa włodarzy Łodzi. Podjęli oni 
odważne działania inwestycyjne, dzięki którym 
miasto zaczęło zyskiwać wizerunek centrum 
mieszkaniowo-biznesowego. Od kilku lat Łódź 
przypomina jeden wielki plac budowy, a pojęcie 
„rewitalizacja” zdaje się być ideą przewodnią jej 
dzisiejszej rzeczywistości.

Rewitalizacji poddawane jest tu bowiem praktycznie 
wszystko, co posiada nieruchomościowy status,
a przez wiele lat ulegało permanentnej degradacji. 
Chodzi więc o całe ulice, place, parki, zabytkowe 
budynki i tereny poprzemysłowe, i wreszcie to, czego 
w Łodzi jest pod dostatkiem, a mianowicie wiekowe, 
acz dotkliwie nadszarpnięte zębem czasu secesyjne 
kamienice.

Oczywiście nie sposób jest w kilku zdaniach 
wymienić wszystkie przypadki przywracania łódzkich 
budowli do dawnej świetności. Ba, częstokroć nawet 
do stanu ową świetność znacznie przewyższającej. 
Najnowszym i chyba najbardziej imponującym 
przedsięwzięciem rewitalizacyjnym jest budowa 
swoistego miasta w mieście, czyli ogromnego 
kompleksu biurowo-mieszkalnego Fuzja na terenach 
dawnego zespołu przemysłowego Karola Scheiblera, 
ongiś największego łódzkiego fabrykanta.

Kompleks biurowo – mieszkalny Fuzja
Źródło: Archiwum Miasta Łódź

Wprowadzenie
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Na szczególną uwagę zasługuje poza tym 
postępująca rewitalizacja unikatowego w skali 
Europy osiedla przemysłowo-mieszkaniowego Księży 
Młyn, budowa kompleksu Monopolis na terenie 
dawnej fabryki wódek, czy też renowacja pałacu 
Maksymiliana Goldfedera przy Piotrkowskiej 77.

Jednak o nowym obliczu Łodzi zadecydują 
realizowane obecnie na niespotykaną dotąd
w kraju skalę rewitalizacje wiekowych, secesyjno-
modernistycznych kamienic. Dzięki tym inwestycjom 
Łódź nie tylko upodabnia się do najlepszych 
europejskich metropolii, ale też zyskuje setki lokali 
mieszkalnych o wysokim standardzie. 
Czy zatem Łódź za kilka czy kilkanaście lat ma szansę 
stać się wyjątkowo atrakcyjnym celem turystycznym 
oraz miejscem do życia dla swoich mieszkańców? 

Bardzo wiele różnorakich czynników zdecydowanie 
zdaje się to potwierdzać. W 2019 r. Łódź zajęła drugie 
miejsce w prestiżowym rankingu „Best in Travel 
2019”, w którym wskazywane są najatrakcyjniejsze 
miejsca do odwiedzenia na świecie. Uzasadnieniem 
wyróżnienia były osiągnięcia miasta w łączeniu 
renowacji industrialnych przestrzeni z odważnymi 
projektami architektonicznymi. Czyżby więc „Ziemia 
obiecana” w nowej odsłonie stała się już faktem? 

Cały szereg raportów i statystyk potwierdza 
tezę, według której Łódź to jedna z najszybciej 
rozwijających się metropolii nie tylko w Europie 
środkowo-wschodniej, ale być może także całej
Unii Europejskiej.

Wprowadzenie

Plac Steinertów
Źródło: Urząd Miasta Łodzi
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Wprowadzenie

Plac Steinertów
Źródło: Urząd Miasta Łodzi

• Łódzki kompleks Monopolis zdobył prestiżową 
nagrodę MIPIM AWARDS w kategorii 
„Best Mixed-Use”, czyli najlepsza funkcja 
mieszana. Wyróżnienie jest nazywane Oscarem 
w branży nieruchomości. 

• Brama Miasta w Łodzi, zaprojektowana przez 
pracownię Medusa Group, zdobyła 
uznanie jury konkursu organizowanego przez 
German Design Council, które przyznało jej 
nagrodę ICONIC Award 2020.

2020

• Przedstawiciele biznesu oraz największych 
firm doradczych przyznają Łodzi nagrodę dla 
najszybciej rozwijającego się miasta w Polsce.

2019

Przypominamy, że w ostatnich latach Łódź była wielokrotnie nagradzana jako wyjątkowe pod wieloma 
względami miasto.
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Warto więc w tym miejscu podkreślić, że choć oficjalne statystyki jeszcze tego nie potwierdzają, to pojawiły się 
już pierwsze sygnały świadczące o tym, że w ostatnich latach Łódź przezwyciężyła trwający od wielu lat kryzys 
demograficzny. Według stanu na dzień 30.06.2021 r. miasto liczyło blisko 668 tys. mieszkańców. Pod względem 
liczby ludności była to więc trzecia, po Krakowie i Warszawie, krajowa metropolia. 

Jednak rzeczywista liczba mieszkańców może być 
znacznie wyższa, bo nie wszyscy są tu zameldowani. 
Firma Selectiv policzyła na podstawie liczby 
użytkowników telefonów komórkowych, że Łódź 
zamieszkuje ponad 744 tys. osób. Ponadto, raczej 
trudno jest mówić o wyludnianiu się miasta,
w którym od 2019 r. obserwujemy prawdziwy boom 
w budownictwie mieszkaniowym, szczególnie 
deweloperskim. Np. w 2020 r. zasoby mieszkaniowe 
Łodzi powiększyły się aż o 1,6%! Dla porównania
w pierwszej dekadzie lat 2000. ten wskaźnik wynosił 
średnio 0,4% rocznie. 

Z pewnością jest to efektem przemian społeczno
-gospodarczych w Łodzi. Miasto przeobraża 
się bowiem z jednego z największych ośrodków 
przemysłu włókienniczego w Europie, w znaczące 
centrum usług biznesowych oraz ośrodek 
nowych technologii. Unikatowe wręcz położenie 
w samym centrum kraju i jednocześnie Europy, 
na skrzyżowaniu jej najważniejszych wschodnich 
arterii komunikacyjnych, czyni zaś z Łodzi coraz 
bardziej znaczący ośrodek logistyczny w ramach Unii 
Europejskiej. 

Z kolei dzięki inwestycjom takich światowych 
potentatów produkcji elektroniki użytkowej i AGD jak 
Bosch, Indesit czy Dell, w Łodzi ponownie zapowiada 
się na coraz bardziej intensywny rozwój produkcji 
przemysłowej.

Nie dziwi więc, że od trzech lat GUS odnotowuje 
dynamiczny rozwój gospodarczy, czego efektem jest 
wzrost liczby ofert pracy. Na koniec 2021 r. było 
ich w Łodzi przeszło 2,8 tys., czyli o 52% więcej niż 
rok wcześniej. Skutkowało to spadkiem bezrobocia 
rejestrowanego z 6% do 5,8%. Niestety, wciąż 
było ono jednym z najwyższych wśród miast 
wojewódzkich (wyższe było tylko w Białymstoku). 
Prawdopodobnie tym należy tłumaczyć, dlaczego 
wciąż stosunkowo niewysokie na tle największych 
metropolii są przeciętne zarobki w Łodzi. W grudniu 
2021 r. średnie wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w tym mieście wynosiło ok. 5,7 tys. zł. 
Było więc ono o przeszło jedną piątą mniejsze niż 
w Warszawie, Gdańsku czy Krakowie. Jednak o wiele 
ważniejsze jest to, że zarobki mieszkańców Łodzi 
systematycznie rosną, co najpewniej zachęca do 
pozostania w mieście studiującą tu młodzież.

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi
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Źródło: na podstawie danych GUS

Liczba mieszkańców Łodzi
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Źródło: na podstawie danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Pamiętajmy, że Łódź jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce z około 80 tys. studentów 
na 20 uczelniach. Największymi z nich są Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Społeczna Akademia Nauk, 
Łódzka Szkoła Filmowa czy Uniwersytet Medyczny. Tego typu okoliczność ma niebagatelne znaczenie nie tylko 
dla tendencji rozwojowych rynku pracy, ale przede wszystkim dla przyszłości mieszkaniówki.

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi

Źródło: Canva Pro
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Bez wątpienia największym atutem Łodzi jest 
lokalizacja. Wzrost atrakcyjności tego miasta 
zawdzięcza ono przyspieszonemu rozwojowi 
infrastruktury drogowej i transportowej.
W najbliższym sąsiedztwie Łodzi krzyżują się dwie 
główne krajowe autostrady - A1 i A2, będące 
fragmentem transeuropejskiej sieci transportowej, 
łączącej Europę Zachodnią ze Wschodnią, a także 
północ z południem kontynentu. Do tego dochodzi 
jeszcze trasa ekspresowa S8 oraz pozostająca
w trakcie budowy zachodnia obwodnica Łodzi S14. 

Bardzo ważnym ogniwem infrastruktury 
transportowej jest też kolej, która w przypadku 
Łodzi doczekała się w ostatnich latach gruntownej 
modernizacji. W jej efekcie znacznie, bo do zaledwie 
70 min., skróciła się podróż do Warszawy. 

Tym samym Łódź już dziś może konkurować 
o najwyższe miejsce na podium najlepiej 
skomunikowanych lokalizacji w całym kraju. 
Upowszechnianie się trybu pracy zdalnej
i hybrydowej powoduje, że Łódź jest atrakcyjnym 
miejscem do zamieszkania także dla osób 
zatrudnionych w innych miastach, np. w Warszawie, 
gdzie ceny mieszkań przekroczyły pułap 10 tys. zł
za m kw. 

Jednak nie tylko infrastruktura komunikacyjna jest 
wielkim atutem Łodzi. To miasto wciąż pozostaje 
wielkim placem, na którym trwa budowa, rozbudowa 
bądź przebudowa infrastruktury handlowej, 
sportowej, edukacyjnej, biurowej oraz przede 
wszystkim mieszkaniowej. Wśród najbardziej 
spektakularnych inwestycji warto wymienić 
dobiegającą końca rozbudowę kolejnego obiektu 
sportowego w Łodzi - Stadionu Miejskiego
im. Władysława Króla, gdzie swoją siedzibę od 
niemal stulecia ma Łódzki Klub Sportowy.
Już niebawem zostanie oddany do użytkowania 
nowy gmach Instytutu Psychologii UW przy 
skrzyżowaniu ul. Narutowicza i al. Rodziny Scheiblera. 

Z kolei przy al. Piłsudskiego 135, dobiegnie końca 
inwestycja Widzewskiej Manufaktury, oferującej 
jednocześnie biura, mieszkania na wynajem, lokale 
handlowo-usługowe oraz otwarte przestrzenie do 
odpoczynku i rekreacji ze strefą gastronomiczną
i kulturalną.

Dworzec Łódź Fabryczna
Źródło: Urząd Miasta Łodzi

Największe atuty Łodzi

13
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Największe atuty Łodzi

Co jednak najważniejsze, z punktu widzenia naszego raportu, w Łodzi trwa wciąż boom inwestycyjny 
na pierwotnym rynku mieszkaniowym. W budowie jest blisko 30 mieszkaniowych inwestycji 
deweloperskich, w różnych lokalizacjach, standardzie i cenach.
 
Wymieńmy tu kilka wyróżniających się:
• Nowe Miasto Polesie, 
• Fuzja, 
• Perła Piotrkowska, 
• Tuwima 64, 
• Helenów Park, 
• Legionów 66, 
• Roosevelta Residence.
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Zasoby mieszkaniowe Łodzi - wielkość i standard

Warto też zwrócić uwagę na strukturę własnościową mieszkań. Aż 12% z nich jest własnością gminy.
Tak wysokiego udziału mieszkań komunalnych nie ma w żadnym z największych miast. 

Popyt na nowe mieszkania w Łodzi nie zależy wyłącznie od uwarunkowań demograficznych. Ważnym czynnikiem 
są kwestie związane ze stanem technicznym tych mieszkań. Według GUS w 2020 r. było ich ok. 368,9 tys. 
Obecnie w zasobach mieszkaniowych Łodzi jest najpewniej ok. 373,8 tys. mieszkań, bo w 2021 r. powstało ponad 
4,9 tys. nowych. Dodajmy, że pod względem wielkości zasobów mieszkaniowych Łódź jest na trzecim miejscu
w kraju.
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Źródło: na podstawie danych GUS

Liczba mieszkań w Łodzi
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Źródło: na podstawie danych GUS
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Zasoby mieszkaniowe Łodzi - wielkość i standard

Ponadto niemal 24% mieszkań znajduje się w zasobach spółdzielni. Pod względem „uspółdzielczenia” Łódź jest 
więc w krajowej czołówce.

Jednak tym, co szczególnie wyróżnia to miasto jest bardzo duży udział starych budynków w jego zasobach.
Nie znamy jeszcze szczegółowych wyników ubiegłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego. 
Z tego przeprowadzonego 10 lat wcześniej wynika, że ok. 15% łódzkich mieszkań wybudowano jeszcze w czasach 
zaborów.
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Obecnie udział tak starych mieszkań z pewnością 
jest mniejszy, bo po 2011 r. powstało ponad 30 
tys. nowych. Jedno nie ulega wątpliwości, Łódź 
jest miastem z bardzo dużym udziałem mieszkań 
wybudowanych przed 1944 r. Spośród 18 miast 
wojewódzkich wyższy jest on jedynie w Szczecinie 
i Wrocławiu. 
Oczywiście to nie wiek budynków jest problemem, 
ale ich stan techniczny. Przez ostatnie dziesięciolecia 
popadały one w ruinę, bo z powodu reglamentacji 
czynszu ich właściciele najczęściej nie mieli za co 
ich remontować i modernizować. 

Np. jedną z miar rozwoju cywilizacyjnego jest 
wyposażenie mieszkań i domów w instalację
wodno-kanalizacyjną, w tym w spłukiwaną toaletę. 
Chociaż w ciągu ostatnich dwóch dekad standard 
zasobów mieszkaniowych w Łodzi wyraźnie się 
poprawił, to wciąż w przeszło 38 tys. mieszkań w Łodzi 
(w co 10 mieszkaniu) nie ma łazienki.

Źródło: na podstawie danych GUS (NSP 2011)

Liczba mieszkań w Łodzi według roku ich budowy
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Zasoby mieszkaniowe Łodzi - wielkość i standard

Nie przynoszą chluby temu miastu także statystyki dotyczące wyposażenia mieszkań w centralne ogrzewanie 
czy spłukiwany ustęp. Według GUS, w 2020 r. możliwości korzystania z własnego WC nie miały rodziny 
zamieszkujące blisko 24 tys. lokali. To 6,5% wszystkich łódzkich mieszkań. Tak dużego udziału substandardowych 
mieszkań w zasobach nie ma w żadnym innym mieście wojewódzkim.
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Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne 
w zasobach mieszkaniowych Łodzi (udział w %)
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Odsetek mieszkań bez WC w 2020 r. (w %)
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Zasoby mieszkaniowe Łodzi - wielkość i standard

Dzięki rosnącemu udziałowi nowych mieszkań, ich przeciętna powierzchnia powoli, ale systematycznie rośnie. 
Np., w przeliczeniu na osobę wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat z niespełna 22 m kw. do 30 m kw. 
Ten wynik plasuje Łódź na 10 miejscu. Liderem w tej kategorii jest Wrocław z 37,4 m kw. na osobę.
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Źródło: na podstawie danych GUS

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań (w m kw.)

Nie dziwi więc, że deweloperzy budujący mieszkania w Łodzi nie mogą narzekać na brak klientów, którzy chcą 
poprawić swoje warunki mieszkaniowe. Rzecz jasna liczy się nie tylko standard, ale też wielkość mieszkania. 

Problem w tym, że pod względem przeciętnego metrażu Łódź z wynikiem 54,6 m kw. znalazła się na ostatnim 
miejscu w zestawieniu 18 miast wojewódzkich. To dlatego, że w zasobach mieszkaniowych Łodzi wciąż 
przeważają lokale o niewielkim metrażu wybudowane w latach PRL.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
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Ale są też statystyki dotyczące sytuacji mieszkaniowej, których łodzianie nie muszą się wstydzić. 
Np. 549 mieszkań na tysiąc mieszkańców daje Łodzi pozycję wicelidera pod względem nasycenia mieszkaniami. 
Lepszy lub zbliżony poziom GUS odnotował jedynie w Warszawie i Wrocławiu. W 2020 r. średnia dla wszystkich 
miast wojewódzkich wynosiła 488 lokali na tysiąc mieszkańców. 

Łódź była także na drugim miejscu podium, jeśli chodzi o liczbę osób zajmujących statystyczne mieszkanie – 1,82.  
Mniej było ich tylko w stolicy (1,76). 
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Liczba mieszkań na tysiąc mieszkańców w 2020 r.

Zasoby mieszkaniowe Łodzi - wielkość i standard
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Metamorfoza rynku mieszkaniowego w Łodzi

Duże zasoby mieszkaniowe plus powiększający się rynek pracy i perspektywa rosnących zarobków sprawiły, że 
w ostatniej dekadzie liczba zawartych w Łodzi transakcji mieszkaniowych zwiększyła się niemal trzykrotnie!

Co prawda, w tym okresie miały tu miejsce zarówno 
wzloty, jak i upadki. Widać jednak wyraźnie, że 
od 2018 r. rynek bardzo dynamicznie się rozwija.
Pod względem liczby mieszkań, które zmieniły 
w 2020 r. właściciela, Łódź była na czwartym miejscu 
wśród 18 miast wojewódzkich. Więcej transakcji 
mieszkaniowych zawarto tylko w Warszawie, 
Krakowie i Gdańsku.

Ogromne zmiany widoczne są w strukturze 
zawieranych w Łodzi transakcji. W 2010 r. na rynek 
wtórny przypadało aż 70% sprzedanych mieszkań. 
W 2020 r. ich udział stopniał do 51%. Jest to także 
efektem rosnącej podaży mieszkań na rynku 
pierwotnym.

Są one chętniej kupowane m.in. ze względu na lepszy 
standard, możliwość aranżacji wnętrz czy miejsca 
parkingowe. Ponadto, ogromną zaletą nowych 
mieszkań jest możliwość indywidualnego rozliczania 
kosztów ogrzewania oraz wody i ścieków.

W ciągu ostatniej dekady łódzcy deweloperzy 
zwiększyli produkcję mieszkań o 234%!
Oczywiście dobrą koniunkturę zawdzięczają oni 
rozwojowi gospodarczemu kraju oraz miasta. 
Efektem było m.in. rekordowo niskie oprocentowanie 
kredytów mieszkaniowych, malejące bezrobocie oraz 
wzrost zarobków.
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Źródło: na podstawie danych GUS

Liczba mieszkań sprzedanych w obrocie rynkowym w Łodzi
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Metamorfoza rynku mieszkaniowego w Łodzi
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Sprzedaż mieszkań w Łodzi

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w pierwszych 
latach poprzedniej dekady sytuacja nie wyglądała 
tak różowo. Rynek nieruchomości zmagał się 
bowiem ze skutkami kryzysu finansowego, który 
wybuchł w 2008 r. Kredyty stały się trudno dostępne, 
więc spadł popyt na nowe mieszkania. 

W tej sytuacji deweloperzy musieli zmniejszyć 
aktywność inwestycyjną. To z kolei zmusiło 
wykonawcze firmy budowlane i producentów 
materiałów budowlanych do obniżki cen swoich 
usług i wyrobów. A ponieważ od kosztów budowy 
zależą w dużym stopniu ceny mieszkań,
więc te spadały aż do 2015 r. 

Wtedy gospodarka znów wkroczyła na ścieżkę 
wzrostu. Rosnącemu popytowi na mieszkania 
towarzyszył zaś wzrost cen spowodowany coraz 
wyższymi cenami działek oraz kosztami budowy. 
Deweloperzy wykorzystywali także poprawę 
siły nabywczej mieszkańców Łodzi, oferując im 
mieszkania w coraz lepszym standardzie, co także 
rzutowało na ceny. GUS podaje, że od 2015 r.
do 2020 r. średnia transakcyjna cena metra 
kwadratowego mieszkań wzrosła z 3738 zł do 5514 zł, 
czyli o 48%.
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Średnia transakcyjna cena mieszkań w Łodzi (w zł za m kw.)
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Metamorfoza rynku mieszkaniowego w Łodzi

Co ciekawe, ta średnia na rynku wtórnym wzrosła o 56%, a na rynku pierwotnym – „tylko” o 30%. 
Tak dużą różnicę można wytłumaczyć tym, że jeszcze na początku poprzedniej dekady w obrocie rynkowym były 
głównie mieszkania w PRL-owskich blokach i starych kamienicach. Ceny takich mieszkań były wówczas średnio 
o 27% tańsze od nowo budowanych. 

W kolejnych latach w transakcjach rósł udział mieszkań wybudowanych po 1989 r. W efekcie, dysproporcja 
w wysokości średniej ceny metra kwadratowego zaczęła maleć. W 2020 r. różnica wynosiła 12%. 
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Średnia transakcyjna cena mieszkań w Łodzi (w zł za m kw.)

Źródło: Shutterstock
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Metamorfoza rynku mieszkaniowego w Łodzi

Niestety, szczególnie w ostatnich trzech latach ceny mieszkań w Łodzi rosły szybciej niż zarobki mieszkańców 
tego miasta. Przełożyło się to na metraż kupowanych mieszkań. Ich średnia powierzchnia w transakcjach 
zawartych w 2020 r. wynosiła 49 m kw. Dla porównania w połowie poprzedniej dekady – 53 m kw. 

Pomimo tak wysokich podwyżek średniej ceny mieszkań, Łódź wciąż pozostawała jednym z najtańszych miast 
wojewódzkich. W 2020 r. droższe mieszkania były nie tylko w największych miastach takich jak Warszawa, 
Gdańsk, Kraków, Wrocław czy Poznań, ale także w miastach dużo mniejszych od Łodzi, czyli np. w Rzeszowie, 
Białymstoku czy Lublinie. Szczególnie tanie na tle innych miast wojewódzkich były mieszkania na rynku wtórnym. 
Łódź wyprzedzała pod względem wysokości średniej ceny metra kwadratowego jedynie Kielce, Zieloną Górę
i Gorzów Wielkopolski.
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Średnia transakcyjna cena mieszkań (w zł za m kw.)

Źródło: RynekPierwotny.plŹródło: Canva Pro
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Metamorfoza rynku mieszkaniowego w Łodzi

Statystyki pokazują również, że największy odsetek mieszkań w transakcjach kupna-sprzedaży stanowiły lokale 
o powierzchni od 40,1 do 60 m kw. W statystykach widać też, że coraz więcej kupujących musiało się zadowolić 
mieszkaniem o powierzchni poniżej 40 m kw. Udział w sprzedaży takich lokali wzrósł z 29% w 2018 r. do 33% w roku 
2020. Równocześnie coraz mniej nabywców mogło sobie pozwolić na mieszkanie o powierzchni ponad 60 m kw.

Uwaga! Dopiero na koniec 2022 r. GUS opublikuje statystyki dotyczące transakcji mieszkaniowych zawartych 
w 2021 r. Wiele wskazuje jednak na to, że było ich więcej niż rok wcześniej. Najpewniej powiększył się też udział 
mieszkań kupowanych na rynku pierwotnym. Potwierdzają to statystyki budowlane GUS oraz dane BIG DATA 
RynekPierwotny.pl.
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Źródło: na podstawie danych GUS

Struktura sprzedaży mieszkań w Łodzi według metrażu (udział w %)

Źródło: Canva Pro
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Budownictwo mieszkaniowe w Łodzi jest wyraźnie zdominowane przez deweloperów. Z danych GUS wynika,
że w ostatnich trzech latach budowane przez nich mieszkania stanowiły przeszło 90% wszystkich mieszkań 
oddanych do użytkowania, a wiele wskazuje na to, że w następnych latach ich udział będzie większy.
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Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Łodzi

Mieszkania oddawane do użytkowania wskazują 
bowiem mniej o stanie bieżącej koniunktury, 
a odnoszą się bardziej do okresu sprzed około 2 lat. 
Dla wyjaśnienia, mniej więcej tyle trwa cykl 
budowlany w mieszkaniówce. 

W przypadku Łodzi, w okresie trzech minionych lat, 
najwięcej lokali oddano w 2020 r., a więc pierwszym 
i najbardziej dotkliwym okresie pandemii COVID-19. 
Dla oceny stanu bieżącej koniunktury największe 
znaczenie mają więc dane o liczbie mieszkań, którą 
inwestorzy rozpoczynają. Tu widać już olbrzymi 
progres, szczególnie w budownictwie deweloperskim. 
Budownictwo spółdzielcze, komunalne i społeczne 
czynszowe ma bowiem w Łodzi marginalne 
znaczenie. 

Wprawdzie w 2020 r. aktywność inwestorów znacznie 
osłabła. Jednak była to tendencja ogólnokrajowa 
spowodowana pandemią i lockdownem. Rok 2021 r. 
przyniósł mocne odbicie. Np. deweloperzy rozpoczęli 
budowę przeszło 6,4 tys. mieszkań, czyli aż o 79% 
więcej niż rok wcześniej i o 4% więcej niż w roku przed 
pandemią. 

Budownictwo mieszkaniowe w Łodzi 2019-2021
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Budownictwo mieszkaniowe w Łodzi 2019-2021

indywidualne (głównie domy jednorodzinne) deweloperskie (na sprzedaż i wynajem) spółdzielcze
komunalne społeczne czynszowe (TBS)
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Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Łodzi

Warto zwrócić uwagę, że w latach 2019 i 2020 liczba 
mieszkań, których budowę w Łodzi rozpoczęto, 
była większa od liczby mieszkań oddawanych do 
użytkowania mniej więcej o połowę. Wniosek jest 
bardzo prosty – wolumen inwestycji mieszkaniowych 
w Łodzi dynamicznie rośnie. 

W zestawieniu z pozostałymi głównymi metropoliami 
kraju, Łódź wypada pod względem rozpoczynanych 
budów mieszkaniowych coraz lepiej. W roku 
ubiegłym, miasto wypracowało czwarty wynik
w kraju po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. 

Pozornie drugorzędne znaczenie mają statystyki 
dotyczące pozwoleń na budowę. Są one jednak 
podstawowym parametrem oceny potencjału 
popytowego rynku przez deweloperów 
w perspektywie co najmniej kilku kwartałów, ale 
zazwyczaj w znacznie dłuższym terminie.
Dane z 2021 r. sygnalizują, że deweloperzy 
postrzegają Łódź jako jedną z najbardziej 
obiecujących lokalizacji do inwestycji, planując tu
ich rekordową liczbę w historii.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
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Budownictwo mieszkaniowe w Łodzi 2019-2021
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Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia
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Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia w Łodzi

Dodajmy, że w latach 2019-2020, Łódź plasowała się na końcu stawki sześciu największych rynków 
mieszkaniowych kraju pod względem liczby mieszkań objętych pozwoleniami na budowę. Tymczasem 2021 r. 
przyniósł radykalną zmianę tej klasyfikacji. Łódź znalazła się w niej na trzecim miejscu za Warszawą i Krakowem.
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Rynek deweloperski
w Łodzi i jej aglomeracji
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To niewielki spadek. W pierwszym roku pandemii 
COVID-19 znacznie większe spadki popytu na 
nowe mieszkania – od 17 do 28% – można było 
zaobserwować w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. 
Za to rok 2021 przyniósł w Łodzi aż 20% wzrost liczby 
umów deweloperskich. Z danych ogólnopolskiej 
platformy do analizy rynku nieruchomości - 
BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że łódzcy 
deweloperzy zawarli ich przeszło 4,5 tys.

Coraz większa aktywność inwestycyjna firm 
deweloperskich jest efektem rosnącego popytu 
na budowane przez nich mieszkania. Dane GUS 
pokazują, że popyt rośnie w Łodzi nieprzerwanie 
od połowy poprzedniej dekady. Należy jednak wziąć 
pod uwagę, że są to statystyki obejmujące umowy 
notarialne przenoszące własność mieszkań. 
Na ogół było to finalizowanie wcześniejszych umów 
deweloperskich. Tych, łódzcy deweloperzy zawarli 
zaś w 2020 r. o 3% mniej niż rok wcześniej.

Przy czym mitem jest, że w okresie pandemii COVID-19 chętniej kupowane były duże mieszkania. W ostatnich 
trzech latach w Łodzi wyraźnie skurczył się bowiem w sprzedaży udział mieszkań trzypokojowych – z 41% do 30%.
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Ile mieszkań sprzedali deweloperzy w Łodzi
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Jakie mieszkania kupowano od deweloperów w Łodzi

Rynek deweloperski w Łodzi i jej aglomeracji
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W 2021 r. największy odsetek sprzedanych mieszkań stanowiły tu lokale dwupokojowe. Ponadto, w żadnym
z największych miast nie odnotowaliśmy tak spektakularnego, jak w Łodzi wzrostu udziału kawalerek w sprzedaży 
firm deweloperskich – z 12% do 21%! To najdobitniej świadczy o tym, że barierą dla kupujących są ceny.
A te, szczególnie w 2021 r., rosły w galopującym tempie.
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Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów w Łodzi (w zł za m kw.)

Rynek deweloperski w Łodzi i jej aglomeracji

W latach 2019-2021 r., średnia cena metra 
kwadratowego mieszkań na rynku pierwotnym 
wzrosła w Łodzi aż o 42%. Przy czym w okresie 
styczeń-grudzień 2019 r. wzrost ten wynosił 7%, 
w analogicznym okresie 2020 r. – 10%, a w 2021 r.
– aż 21%.

Należy podkreślić, że w 2021 roku Łódź była w 
czołówce największych miast pod względem 

wysokości podwyżek cen mieszkań.  
Bardziej podrożały one jedynie w Katowicach 
i Gdańsku. Pamiętajmy jednak, że w poprzednich 
latach mieszkania w Łodzi były znacznie tańsze niż 
w pozostałych największych miastach. 
Te dysproporcje po prostu zaczęły maleć. 
Tym bardziej, że koszty budowy nie różnią się aż tak 
bardzo w poszczególnych miastach.

Źródło: Fotolia
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O ile wzrosła średnia cena m kw. mieszkań w ofercie 
deweloperów w okresie styczeń-grudzień (w %)

Niestety, szybko kurczyła się oferta tanich mieszkań, czyli z ceną poniżej 7 tys. zł za m kw. Jeszcze w styczniu 2021 r. 
stanowiły one 78% oferty łódzkich firm deweloperskich. Pod koniec roku udział lokali kosztujących mniej niż 7 tys. zł 
za metr wynosił już tylko 15%! W Łodzi wciąż jest ich jednak najwięcej.

Analizując informacje o średniej cenie, warto też wiedzieć, że wpływ na nią ma struktura cenowa oferty. 
Średnia w Łodzi wzrosła m.in. dlatego, że w sprzedaży pojawiły się mieszkania luksusowe budowane przez 
deweloperów z myślą o zamożnych klientach, w tym inwestorach traktujących je jako lokatę kapitału.

Rynek deweloperski w Łodzi i jej aglomeracji
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Jaki udział miały w ofercie deweloperów mieszkania
z ceną poniżej 7 tys. zł za m kw.
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Rynek deweloperski w Łodzi i jej aglomeracji
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Na początku 2021 r. dostępność mieszkań w Łodzi była najwyższa spośród największych miast i wynosiła 0,86 m 
kw. W grudniu stopniała do 0,70 m kw. i był to jeden z największych spadków tego wskaźnika.

Oczywiście w okresie dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym wzrost cen nie jest niczym szczególnym, 
dopóki jest oderwany od wzrostu zarobków w danym mieście. To czy z taką sytuacją mamy do czynienia, 
pokazuje wskaźnik dostępności mieszkań, czyli relacja miedzy przeciętnym dochodem i ceną mieszkań. 
Problem w tym, że w 2021 r. pogorszyła się ona niemal we wszystkich największych miastach.
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Rynek deweloperski w Łodzi i jej aglomeracji

Co ciekawe, mimo spadku dostępności mieszkań, łódzcy deweloperzy mogli pochwalić się w ubiegłym roku 
wzrostem sprzedaży mieszkań. Dla porównania w Katowicach, Poznaniu i Warszawie była ona mniejsza niż 
w 2020 r. 
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Ile mieszkań sprzedali deweloperzy

Przyczyną takiego stanu rzeczy, były nie tylko wyśrubowane ceny, ale także kurcząca się podaż mieszkań. 
Łódź była wśród największych miast jedynym, w którym oferta firm deweloperskich wzrosła w 2021 r. 
Wprowadzili oni do sprzedaży ok. 4,5 tys. mieszkań, czyli aż o 34% więcej niż rok wcześniej.
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Ile mieszkań deweloperzy wprowadzili do sprzedaży w Łodzi
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Liczba mieszkań sprzedanych i wprowadzonych
przez deweloperów w 2021 r.

Dlaczego w pozostałych największych miastach 
deweloperzy nie byli w stanie temu sprostać? 
Wśród najczęściej wymienianych przez nich barier 
są niedostatek gruntów pod budowę, rosnące ceny 
materiałów budowlanych i koszty wykonawstwa, 
ale także długotrwałe procedury administracyjne. 
W dodatku, pandemia COVID-19 wydłużyła je jeszcze 

bardziej, na co wskazuje ubiegłoroczny Ranking Miast 
Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Przy czym, 
w ocenie deweloperów akurat w Łodzi wydawanie 
decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na 
budowę mieszkań przebiegało najsprawniej spośród 
największych miast.

Rynek deweloperski w Łodzi i jej aglomeracji
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Liczba mieszkań w ofercie deweloperów na koniec roku

Pod względem wielkości oferty nowych mieszkań, to miasto wyprzedzają już tylko Warszawa, Kraków i Wrocław.
Mało tego, tylko w Łodzi deweloperom udało się zareagować na popyt odpowiednią podażą mieszkań.
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Warto także zwrócić uwagę na to, jak dynamicznie 
rośnie rynek mieszkaniowy nie tylko w Łodzi, ale 
także w aglomeracji łódzkiej. To trend, który pojawił 
się w aglomeracjach wszystkich największych 
miast. Powodem jest upowszechnianie się 
pracy zdalnej, ale także zbyt wysokie dla wielu 
potencjalnych nabywców ceny mieszkań. Ponieważ 
w miejscowościach okalających największe miasta 
grunty są dużo tańsze, więc budowane na nich 
mieszkania są o wiele bardziej dostępne. 

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że 
różnice cenowe sięgają nawet 30-40%. 
Ponadto, infrastruktura społeczna i komunikacyjna 
często jest lepsza niż na osiedlach budowanych 
na obrzeżach największych miast. Na koniec 2019 r. 
mieszkania w okolicach Łodzi kosztowały średnio
ok. 6 tys. zł za m kw.
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Średnia cena mieszkań w ofercie deweloperów w grudniu 2021 r. (w zł za m kw.)

Rynek deweloperski w Łodzi i jej aglomeracji
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Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali pozwolenia

Rynek deweloperski w Łodzi i jej aglomeracji

Z kolei biorąc pod uwagę pozwolenia na budowę, najwięcej mieszkań powstanie w powiecie pabianickim. 
Pozwolenia te umożliwią budowę 790 mieszkań, czyli o jedną piątą więcej niż pozwolenia wydane rok wcześniej. 
Świadczy to o rosnącym popycie na mieszkania w aglomeracji łódzkiej, który deweloperzy starają się zaspokoić.

Przyjmuje się, że aglomerację łódzką tworzą Łódź oraz cztery przylegające do tego miasta powiaty: brzeziński, 
łódzki wschodni, pabianicki i zgierski. Wzrost aktywności deweloperów obserwujemy szczególnie w tych dwóch 
ostatnich. W 2021 r. najwięcej mieszkań deweloperzy zaczęli budować w powiecie zgierskim (390). 
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Liczba mieszkań, których budowę deweloperzy rozpoczęli



Rynek mieszkaniowy w Łodzi 2019 - 2021 41

Podsumowanie

Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski, które pozwolą w sposób przejrzysty i czytelny 
podsumować sytuację Łodzi i perspektywy rozwojowe dla jej rynku mieszkaniowego.

Łódź jest trzecim miastem Polski pod 
względem liczby ludności. Choć miejsce 
pośród sześciu głównych krajowych rynków 
nieruchomości było i pozostaje gwarantowane, 
to jednak przez długi czas Miasto Włókniarzy 
zajmowało w tej stawce najniższą pozycję. 
Sytuacja ta na dobre zaczęła się zmieniać 
w 2015 r. Trzy lata później byliśmy 
świadkami prawdziwej eksplozji wolumenu 
mieszkaniowych transakcji na rynku 
pierwotnym. Łódź została okrzyknięta
„gwiazdą rynku deweloperskiego AD 2018”.

niż wskazują na to oficjalne statystyki. Ważnym 
czynnikiem są kwestie związane ze stanem 
technicznym mieszkań. Niestety tym, co wciąż 
wyróżnia Łódź, jest bardzo duży udział starych 
budynków w substancji mieszkaniowej miasta. 
Nie dziwi więc, że deweloperzy budujący 
mieszkania w Łodzi nie mogą narzekać na brak 
klientów, którzy chcą poprawić swoje warunki 
mieszkaniowe.

Od 2019 r. obserwujemy w Łodzi prawdziwy 
boom w budownictwie mieszkaniowym, 
szczególnie deweloperskim. Przy czym popyt 
na nowe mieszkania w tym mieście nie zależy 
wyłącznie od uwarunkowań demograficznych, 
które w rzeczywistości mogą być dużo lepsze 

Miasto w pełni zasługuje na to miano. Szereg 
raportów i statystyk potwierdza tezę, według 
której Łódź to jedna z najszybciej rozwijających 
się metropolii nie tylko w Europie Środkowo-
Wschodniej, ale być może także w całej 
Unii Europejskiej.

W ostatniej dekadzie, łódzki rynek 
mieszkaniowy przeszedł wielką metamorfozę, 
co widać po liczbie zawieranych w tym 
mieście transakcji. Zwiększyła się ona w tym 
okresie niemal trzykrotnie. W 2020 r. więcej 
transakcji mieszkaniowych zawarto tylko 
w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

Łódzki rynek pracy, z punktów widzenia 
przeciętnej płacy i bezrobocia, lokuje się 
dość blisko parametrów średniej krajowej. 
Widać jednak ogromny postęp, dzięki 
przeobrażaniu się miasta w znaczące centrum 
usług biznesowych oraz w ośrodek nowych 
technologii.

W latach 2019-2021 r. średnia cena metra 
kwadratowego mieszkań na rynku pierwotnym 
wzrosła w Łodzi aż o 42%. Z kolei, w ubiegłym 
roku Łódź była w czołówce największych miast 
pod względem wysokości podwyżek cen 
nowych mieszkań. Co gorsza, ich ceny rosły 
szybciej niż zarobki mieszkańców. 

Wielkim atutem Łodzi jest unikatowe 
wręcz położenie w samym centrum kraju, 
na skrzyżowaniu najważniejszych arterii 
komunikacyjnych. Miasto jest największym 
beneficjentem rozwoju infrastruktury drogowej 
i transportowej w Polsce.

Pomimo spadku dostępności mieszkań, łódzcy 
deweloperzy mogli pochwalić się w ubiegłym 
roku wzrostem ich sprzedaży. Mało tego, tylko 
w Łodzi deweloperom udało się zareagować 
na popyt odpowiednią podażą mieszkań. 
W efekcie Łódź była wśród największych 
miast jedynym, w którym wzrosła oferta 
nowych mieszkań. Pod względem jej wielkości 
to miasto wyprzedzają już tylko Warszawa, 
Kraków i Wrocław.Łódź w połowie minionej dekady przeobraziła 

się w jeden wielki plac budowy, na którym 
nieprzerwanie trwa budowa, rozbudowa 
bądź przebudowa infrastruktury handlowej, 
sportowej, edukacyjnej, biurowej oraz przede 
wszystkim mieszkaniowej.

Dynamicznie rośnie rynek mieszkaniowy nie 
tylko w Łodzi, ale także w aglomeracji łódzkiej. 
To trend, który pojawił się w aglomeracjach 
wszystkich największych miast. Powodem 
jest upowszechnianie się pracy zdalnej, ale 
także zbyt wysokie dla wielu potencjalnych 
nabywców ceny mieszkań.
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Nasi eksperci

Dziennikarz, przez 30 lat pracował w „Gazecie 
Wyborczej”. Obecnie ekspert GetHome.pl - portalu 
z ofertami mieszkań, domów i działek na sprzedaż 
i wynajem. Specjalizuje się w analizie rynku 
nieruchomości i sytuacji firm budowlanych.

Znany i ceniony analityk rynku nieruchomości, 
którego analizy dotyczące sprzedaży mieszkań
na rynku deweloperskim są publikowane przez 
największe krajowe media w Polsce. Specjalizuje się 
w tematyce giełdowej, analizując wyniki spółek
WIG Deweloperzy oraz trendy zachodzące na rynku.

RynekPierwotny.pl - największy ogólnopolski portal zawierający oferty mieszkań i domów 
od deweloperów. Od ponad 12 lat pomaga osobom szukającym w wyborze i zakupie własnego „M”. 

Serwis zawiera oferty: domów, mieszkań, lokali użytkowych oraz lokali inwestycyjnych. 
Swoich klientów wspiera również poradami ekspertów oraz bazą wiedzy zawierającą najważniejsze 

kwestie związane z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym.

Marek Wielgo
Ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Jarosław Jędrzyński
Ekspert portalu RynekPierwotny.pl

A U T O R Z Y  R A P O R T U

Wydawca raportu „Rynek mieszkaniowy w Łodzi 2019 - 2021” dołożył wszelkich starań by zawarte w tej publikacji informacje były rzetelne. 
Wydawca nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za podejmowane na ich podstawie decyzje biznesowe.
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RynekPierwotny.pl

ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101
02-627 Warszawa

+48 (22) 825 60 71

biuro@rynekpierwotny.pl


