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Raport 

budowlanyRynek
Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi wiadomościami z rynku budowlanego ze stycznia 2023.

 Przedstawiamy również analizy i prognozy.



pozwolenia na budowęWydane

Styczeń 2023

-26,2% 4 795
mniej wydanych
pozwoleń na budowę
w 01.2023 w
porównaniu do 
01.2022 (inwestorzy
indywidualni - budowa
domów)

Liczba wydanych
pozwoleń na budowę 
w styczniu 2023 
w całej Polsce
(budownictwo
indywidualne)

W styczniu 2023 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia
budowy 15,2 tys. mieszkań, tj. o 32,5% mniej niż w styczniu 2022
roku. 

Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali
deweloperzy (10,2 tys., spadek o 35,9% r/r) oraz inwestorzy
indywidualni (4,8 tys., spadek o 26,2%).

Źródło danych GUS



budowyRozpoczęte

19,9% mniej

18,2% mniej

3 557
rozpoczętych budów  w styczniu 2023
 w porównaniu do stycznia 2022

rozpoczętych inwestycji indywidualnych 
w styczniu 2023 w całej Polsce

rozpoczętych budów inwestorów
indywidualnych styczniu 2023
w porównaniu do stycznia 2022

(dotyczy budownictwa mieszkaniowego

ogółem)

(dotyczy inwestorów indywidualnych)

Źródło danych GUS



robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych
(styczeń 2023 r.)

Ceny

Wszystkie ceny robót
budowlano-montażowych
były wyższe niż w grudniu
2022 r. Najbardziej
wzrosły ceny wykonania
konstrukcji stalowych hal
i budynków
szkieletowych.

+0,6%

+0,6%

Wzrost cen produkcji budowlano-montażowej

ogółem w porównaniu z grudniem 2022 r.

Wzrost cen produkcji budowlano-montażowej 

w kategorii budowa budynków w porównaniu 

z  grudniem 2022

Źródło danych GUS

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-maju-2022-roku,15,42.html


produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2023 rokuDynamika

+2,4%

wzrost dynamiki
produkcji budowlano-
montażowej 
w porównaniu do
stycznia 2022

Źródło danych GUS

Według wstępnych danych
produkcja budowlano-
montażowa (w cenach stałych)
zrealizowana na terenie kraju
przez przedsiębiorstwa
budowlane o liczbie pracujących
powyżej 9 osób 
w styczniu br. była wyższa 
o 2,4% w porównaniu 
z analogicznym okresem ub.
roku (przed rokiem wzrost 
o 20,8%) i niższa o 55,1% 
w stosunku do grudnia 2022
roku (przed rokiem spadek 
o 56,5%).

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-maju-2022-roku,15,42.html


produkcji budowlano-montażowej Dynamika

Dynamika produkcji budowlano-montażowej
w styczniu br. (w cenach stałych), w
porównaniu do przeciętnej miesięcznej
wartości z roku 2015, wyniosła 81,3. 

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o
charakterze sezonowym, produkcja
budowlano-montażowa ukształtowała się na
poziomie niższym o 0,1% w porównaniu 
z analogicznym miesiącem ub. roku 
oraz o 7,0% wyższym w porównaniu z
grudniem 2022 roku.

Źródło danych GUS



materiałów budowlanych 01/2023Ceny

+17%

+55%

+21%

Ceny�w�styczniu�2023�r.,�w�stosunku�do
stycznia�2022�r.�wzrosły�średnio�o�17%

najwyższy�wzrost�zanotowano�w�kategorii
cement/wapno

wzrost�cen�w�styczniu�2023�w�porównaniu�do
stycznia�2022�w�kategorii�ściany�i�kominy

-6%

Spadek cen był w grupie
płyty OSB, drewno 

https://www.grupapsb.com.pl/centrum-prasowe/trendy-cenowe/trend/zmiany-cen-materialow-budowlanych-oraz-do-domu-i-ogrodu-w-maju-i-za-5-miesiecy-2022-r.html
https://www.grupapsb.com.pl/centrum-prasowe/trendy-cenowe/trend/zmiany-cen-materialow-budowlanych-oraz-do-domu-i-ogrodu-w-czerwcu-i-za-6-miesiecy-2022-r.html


materiałów budowlanych 01/2023Ceny

Ceny w styczniu 2023 r.
w stosunku do stycznia 2022 r.
średnio wzrosły o 17%.

Odnotowano wzrosty w 19
grupach towarowych

Źródło danych: Grupa PSB Handel S.A.



hipoteczne styczeń 2023Kredyty
Banki w styczniu 2023 roku
udzieliły łącznie 
6,2 tys. kredytów
hipotecznych.

Dla porównania: 
w styczniu 2022 banki
udzieliły 16,8 tys. kredytów
hipotecznych. 

Ogromne spadki r/r
kredytów mieszkaniowych
(-63,1%) liczbowo oraz
(-65,2%) wartościowo.

Styczeń�2023�to�już�kolejny
miesiąc�w�silnym�trendzie
spadkowym�wywołanym
wzrostem�stóp�procentowych,
a�tym�samym�bardzo�dużym
spadkiem�zdolności
kredytowej.

Styczeń�jest�natomiast
pierwszym�miesiącem�z�lekkim
odbiciem.�



mieszkaniowe styczeń 2023Kredyty

345,94 tys.

+7,8% wnioskodawców

Średnia�wartość�wnioskowanego�kredytu
mieszkaniowego�w�styczniu�2023�r.

W styczniu 2023 r. o kredyt
mieszkaniowy wnioskowało łącznie
13,26 tys. potencjalnych kredytobiorców
w porównaniu do 28,02 tys. rok
wcześniej – jest to spadek o ok. 52,7%. 

W porównaniu do grudnia 2022 r. liczba
osób wnioskujących o kredyt
mieszkaniowy wzrosła o 7,8%.
Średnia wartość wnioskowanego
kredytu mieszkaniowego w styczniu
2023 r. wyniosła 345,94 tys. zł i była
niższa o 2,7% w relacji do wartości ze
stycznia 2022 r. 

W porównaniu do grudnia 2022 r. była
również niższa o 0,5%.

W�porównaniu�do�grudnia�2022�r.

https://www.grupapsb.com.pl/centrum-prasowe/trendy-cenowe/trend/zmiany-cen-materialow-budowlanych-oraz-do-domu-i-ogrodu-w-maju-i-za-5-miesiecy-2022-r.html
https://www.grupapsb.com.pl/centrum-prasowe/trendy-cenowe/trend/zmiany-cen-materialow-budowlanych-oraz-do-domu-i-ogrodu-w-czerwcu-i-za-6-miesiecy-2022-r.html


z kredytami
hipotecznymi?

Co dalej

W�najbliższych� kwartałach� należy�więc� uważnie� śledzić� zachowanie� cen
nieruchomości�zarówno�na�rynku�pierwotnym,�jak�i�wtórnym,�
w�przypadku�ich�spadku�może�być�to�bodźcem�dla�aktywacji�popytu�
na�kredyty�mieszkaniowe.�Jest�jeszcze�jeden�czynnik,�który�w�najbliższym
okresie� może� negatywnie� wpływać� na� popyt� na� kredyty� mieszkaniowe.
Jest� nim� planowany� nowy� rządowy� program� wsparcia� nabywania
mieszkań� na� kredyt� z� oprocentowaniem� 2%.� Bowiem� część� osób�może
wstrzymać�się�z�decyzjami�zakupowymi�i�sięganiem�po�kredyt�
do�momentu�uruchomienia�programu.�Natomiast�po� jego�uruchomieniu
może� być� to� jeden� z� czynników� pozytywnie� oddziałujących� na� wzrost
popytu� na� kredyty� mieszkaniowe� ‒� mówi� prof.� Waldemar� Rogowski,
główny�analityk�Grupy�BIK.

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/ceny-stali-2022-gwaltownie-spadaja-cena-stali-zbrojeniowej-aktualne-ceny-stali-w-polsce-2022-aa-gSvH-Kpoq-vJGB.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/ceny-stali-2022-gwaltownie-spadaja-cena-stali-zbrojeniowej-aktualne-ceny-stali-w-polsce-2022-aa-gSvH-Kpoq-vJGB.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/ceny-stali-2022-gwaltownie-spadaja-cena-stali-zbrojeniowej-aktualne-ceny-stali-w-polsce-2022-aa-gSvH-Kpoq-vJGB.html


branżowe
Newsy

W�ostatnich�dniach�projekt�ustawy�wprowadzającej�w�życie
program� „Pierwsze� mieszkanie”� został� przyjęty� przez
Komitet� Stały� Rady� Ministrów.� Jego� częścią� jest� nowy
schemat� dopłat� do� kredytów� hipotecznych� promowany
hasłem� „Bezpieczny� kredyt� 2� proc.”.� Zakłada� on
dofinansowanie� rat� przez� 10� lat� spłaty,� a� wsparcie� ma
polegać� na� spłacie� części� odsetek�naliczanych�przez�bank.
W�efekcie�kredytobiorca�będzie�obciążony�ratą�o�wysokości
podobnej�jak�przy�oprocentowaniu�na�poziomie�2�proc.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” coraz
bliżej. Jak banki będą liczyć zdolność?

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/ceny-stali-2022-gwaltownie-spadaja-cena-stali-zbrojeniowej-aktualne-ceny-stali-w-polsce-2022-aa-gSvH-Kpoq-vJGB.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/ceny-stali-2022-gwaltownie-spadaja-cena-stali-zbrojeniowej-aktualne-ceny-stali-w-polsce-2022-aa-gSvH-Kpoq-vJGB.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/ceny-stali-2022-gwaltownie-spadaja-cena-stali-zbrojeniowej-aktualne-ceny-stali-w-polsce-2022-aa-gSvH-Kpoq-vJGB.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezpieczny-Kredyt-2-proc-Jaka-zdolnosc-kredytowa-z-doplata-8495471.html


Building Companion
platforma online
łączymy firmy budowlane z klientami, którzy chcą wybudować dom

ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa, Polska

Strona https://building-companion.pl/

Napisz do nas:
support@building-companion.pl

https://building-companion.pl/


Szukasz nowych zleceń?Budujesz domy i masz firmę?

Zlecenia Budowlane dla Firm

U nas ponad 40% zleceń to domy > 130m2

Zlecenia�od�zweryfikowanych�Klientów�z�działką�

Wykonawca�sam�decyduje,�czy�chce�zlecenie.

Bez�żadnych�opłat�—�ani�na�początku,�ani�w�trakcie.

Prosta�rejestracja�w�2�minuty.

��������i�projektem�domu,�często�z�pozwoleniem�na
��������budowę,�do�50�km.

�

Większość�zleceń,�które�dostarczamy�dotyczy�budowy�domów
powyżej�130�m2,�a�nawet�powyżej�160�m2.�

Ponad 100 zleceń na budowę domu miesięcznie

DOŁĄCZ 
BEZPŁATNIE >>

https://building-companion.pl/?utm_source=psb&utm_medium=prezentacja&utm_campaign=ytong
https://building-companion.pl/dla-firm?utm_source=raport&utm_medium=pdf&utm_campaign=wykonawcy
https://building-companion.pl/dla-firm?utm_source=raport&utm_medium=pdf&utm_campaign=wykonawcy
https://building-companion.pl/dla-firm?utm_source=raport&utm_medium=pdf&utm_campaign=wykonawcy
https://building-companion.pl/dla-firm?utm_source=raport&utm_medium=pdf&utm_campaign=wykonawcy

