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W jakiej cenie deweloperzy oferują najtańsze mieszkania w poszczególnych miastach? Wyniki sondy
prezentuje serwis nieruchomości Dompress.pl
2017-10-05

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A.
Ceny mieszkań, które mamy w ofercie zaczynają się od 143 tys. zł i są to lokale w inwestycji
Świętokrzyska Park w Gdańsku. Niewiele droższe mieszkania można znaleźć również w projektach
zlokalizowanych w Krakowie i Wrocławiu. W takiej cenie oferujemy mieszkania jednopokojowe o
powierzchni 25-28 mkw., usytuowane na niższych piętrach w budynkach. Wioletta Kleniewska, dyrektor
marketingu i sprzedaży w Polnord S.A. Najbardziej atrakcyjne cenowo mieszkanie - w kwocie 146 tys. zł
to położone na trzecim piętrze, jednopokojowe studio o powierzchni 31 mkw. w osiedlu Chabrowe
Wzgórze w Gdańsku. W podobnej cenie - 150 400 zł można kupić w Gdańsku parterową kawalerkę o
metrażu ponad 28 mkw. w osiedlu Fotoplastykon. W ofercie gdańskiego Studio Morena najtańsze
mieszkanie kosztuje 245 700 zł. Są to dwa pokoje o powierzchni ponad 35 mkw. usytuowane na
parterze. W łódzkim osiedlu City Park w ofercie zostały duże mieszkania rodzinne, trzy i czteropokojowe,
najtańszy taki lokal kosztuje 311 tys. zł. Natomiast w osiedlu Ku Słońcu w Szczecinie wciąż jest dostępne
jednopokojowe studio o powierzchni ponad 31 mkw. w cenie 172 500 zł. W województwie mazowieckim
najbardziej atrakcyjne ceny można uzyskać w podwarszawskich Ząbkach. Kawalerka na pierwszym lub
drugim piętrze o metrażu ponad 28 mkw. kosztuje tu od 157 tys. zł. W warszawskim Wilanowie, gdzie do
wyboru są dwie nasze inwestycje: Osiedle Brzozowy Zakątek i Rezydencja Brzozowy Zakątek, dwa pokoje
o powierzchni 46 mkw. kosztują 370 500 zł. W zbliżonej cenie - 364 700 zł – można też kupić
dwupokojowy lokal o metrażu 47 mkw. w Stacji Kazimierz na warszawskiej Woli. Tomasz Sujak, członek
zarządu Archicom S.A. Kompaktowe mieszkanie dwupokojowe, położone na trzecim piętrze w budynku
A1 w inwestycji Forma zlokalizowanej w północnej części Wrocławia, można nabyć za 191 700 zł. Ceny
mieszkań w tym projekcie zaczynają się od 5 150 zł/mkw. Wybierając osiedle Forma klienci zyskują
ustawne wnętrza, a także dostęp do klubu fitness dla mieszkańców i siłowni zewnętrznej. Inwestycja jest
monitorowana, a o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia dba ochrona. Adrian Potoczek, dyrektor
ds. sprzedaży w Wawel Service Najtańsze mieszkanie w naszej ofercie to dwupokojowe lokum o
powierzchni 32 mkw. w inwestycji Piasta Park II w krakowskich Mistrzejowicach. Lokal na pierwszym
piętrze można kupić w cenie 168 tys. zł. Natomiast najtańsze mieszkanie pod względem ceny za metr
kwadratowy, które oferujemy w tym projekcie to lokal na parterze o metrażu ponad 39 mkw. z
prywatnym ogródkiem, który jest do kupienia w kwocie 3999 zł/mkw. Małgorzata Ostrowska, członek
Zarządu oraz dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A. W naszej ofercie w
Warszawie najtańsze mieszkanie można znaleźć w osiedlu Zielona Dolina na Białołęce. Za kawalerkę na
parterze o powierzchni 22 mkw. trzeba wydać 148 764 zł brutto. W Katowicach w osiedlu Nowe
Tysiąclecie mieszkanie o metrażu 33 mkw. kosztuje 204 963 zł brutto. Natomiast w Gdyni w osiedlu
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Bernadowo Park za lokal o powierzchni ponad 49 mkw. zapłacimy 327 888 zł brutto. Eryk Nalberczyński,
dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper We wrocławskim osiedlu Lokum di Trevi oferujemy mieszkania
w cenie od 343 tys. zł. Część z nich dostępna jest w limitowanej ofercie, z łazienką wykonaną w ramach
programu Lokum pod klucz. To gotowe do wprowadzenia się, komfortowe mieszkania trzypokojowe w
metrażach od 56 do 69 mkw., przygotowane z myślą o wygodzie całej rodziny. W inwestycji Lokum Vista,
która powstaje w południowej części Krakowa, przy ulicy Walerego Sławka wciąż dostępne są mniejsze
mieszkania o powierzchni 31- 46 mkw. w kwocie od 239 tys. zł. Na terenie osiedla powstaną bezpieczne
place zabaw, fontanny i strefy fitness z przyrządami do ćwiczeń oraz ścieżkami do biegania, a także
starannie zaprojektowane strefy zieleni z unikatową roślinnością. Mirosław Bednarek, prezes zarządu
Matexi Polska Najtańsze kawalerki w naszej, warszawskiej ofercie dostępne są w projekcie CzłuchowskaBemowo. Mieszkania o powierzchniach nieco poniżej 30 mkw. można kupić w cenie 230-250 tys. zł. W
inwestycji Kolska od Nowa:) także mamy jeszcze w ofercie niewielkie kawalerki, zakup najmniejszych z
nich to wydatek około 270 tys. zł. Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic Najtańsze
mieszkanie, jakie oferujemy znajduje się w naszej, gdańskiej inwestycji Wolne Miasto i kosztuje 5434
zł/mkw. W takiej cenie można kupić czteropokojowy lokal o powierzchni 74 mkw. usytuowany na
pierwszym piętrze. Mirosław Łoziński, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa W warszawskiej
inwestycji Miasto Wola najtańsze mieszkanie o powierzchni ponad 44 mkw. zlokalizowane na czwartym
piętrze mamy w sprzedaży w cenie 361 tys. zł. W projekcie Stacja Kazimierz w Warszawie w cenie 249
tys. zł można kupić lokal o powierzchni ponad 29 mkw., który także mieści się na czwartym piętrze.
Ewelina Krosta, reprezentująca WAN S.A. Najtańsze dostępne mieszkanie w naszej krakowskiej
inwestycji Apartamenty Wielicka kosztuje 191 tys. zł. To lokale o powierzchni 28 kw., które dostępne są
jeszcze na trzecim, czwartym i piątym piętrze. Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home
Invest Mamy w sprzedaży mieszkania o bardzo zróżnicowanym metrażu, co pozwala nam przygotować
atrakcyjną ofertę dla każdego klienta. Najtańsze mieszkanie, jeśli chodzi o cenę całkowitą, oferujemy
obecnie w Warszawie w inwestycji Krasińskiego 58 zlokalizowanej na Żoliborzu. Dwupokojowy lokal z
aneksem kuchennym o powierzchni ponad 43 mkw. można nabyć w tym projekcie w cenie ponad 382
tys. zł brutto. Mieszkanie znajduje się na parterze i posiada przyległy balkon oraz ogródek o powierzchni
32 mkw. Opracowanie: Kamil Niedźwiedzki, analityk serwisu Dompress.pl
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