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MOTYWY ZAKUPU MIESZKAŃ W ŚWIETLE BADAŃ
NABYWCÓW NA LOKALNYM RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

MIESZKANIOWYCH

HOUSING MARKET FROM BUYERS PERSPECTIVE

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest prezentacja opinii nabywców i motywów zaku-
pu mieszkań na lokalnym rynku mieszkaniowym w Częstochowie. Identyfikacja motywów uznana 
może być za element poznawczy, który w konsekwencji może istotnie wpłynąć na decyzje podmio-
tów inwestujących na rynku nieruchomości mieszkaniowych.
Dane dotyczące motywów uzyskano w oparciu o badanie kwestionariuszowe (z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankiety), przeprowadzone w II kwartale 2014 r. na próbie liczącej 98 osób.
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Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, nieruchomość mieszkaniowa, nabywca, motywy nabycia mieszkań

Abstract: The aim of this study is to present the buyers’ opinions and motives of the purchase of 
housing in the local housing market in Czestochowa. Identification motives can be recognized as 
cognitive element, which further consequence may significantly influence the decisions of entities 
investing in the housing market. Data on the motives were obtained based on questionnaire su-
rvey, conducted in the second quarter of 2014 on a sample of 98 people.

Keywords: real estate, housing property, buyer, motives of apartment buying

Wstęp

Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest specyficznym segmentem rynkunierucho-
mości. Zaliczany jest do najbardziej aktywnych segmentów rynku nieruchomości w Pol-
sce. Problem specyfiki rynków nieruchomościowych, w tym mieszkaniowych, jest szeroko 
omawiany w literaturze. Najczęściej podkreśla się w niej złożoność tego rynku i skalę jego 
powiązań, znaczenie ekonomiczne i społeczne oraz indywidualizm rozwiązań i ich ewolucja 
w czasie. Cechy te oddziałują zarówno na strukturę rynku, jak też na jego funkcjonowaniu. 
Jak podkreśla J. Łaszek1, rozpatrując złożoność rynku i skalę jego powiązań, należy wskazać 
na wielość praw będących przedmiotem obrotu rynkowego. Pomimo że formami podsta-
wowymi pozostaje własność oraz wynajem, rozwinęło się wiele form mających charakter 
pośredni (spółdzielczość, różne formy budownictwa nienastawione na zysk). Pojawiły się 
różne nowe formy współwłasności (ang. timesharing – współwłasność z prawem użytko-
wania przez określony czas w roku), czy formy transakcji, w których następuje cesja praw 
własności, wycofanie kapitału przy zachowaniu użytkowania (ang. salelieseback) oraz kon-
strukcje praw opartych na prawach innych osób. Nastąpiło też dalsze rozdzielenie praw do 
terenu w stosunku do praw do lokalu, w umowach pojawiały się różnego rodzaju opcje. 

Zjawiska te wpłynęły m.in. na różnice w postrzeganiu czynników kształtujących popyt 
mieszkaniowy. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę identyfikacji wiodących motywów 
determinujących nabycie nieruchomości mieszkaniowych na wybranym lokalnym rynku.

1. Specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych 
– kilka uwag teoretycznych

Rynek mieszkaniowy to w najprostszym ujęciu obszar, w którym popyt mieszkaniowy 
spotyka się z podażą mieszkań, kształtując ceny oraz umożliwiając zawarcie transakcji. Rów-
nocześnie rynek, regulując poprzez napływ bądź odpływ kapitału do sektora (na podstawie 
stopy zwrotu), wpływa na wielkość produkcji mieszkań. Literatura podkreśla fakt, że rynek 
mieszkaniowy, mimo że jest częścią rynku nieruchomości, traktowany jest często jako seg-

1  J. Łaszek, Rynek nieruchomości mieszkaniowych i  jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko 
kredytowania hipotecznego, „Materiały i Studia NBP” 2006, nr 203, s. 5.
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ment odrębny, przede wszystkim ze względu na dobro, jakim jest mieszkanie oraz ze względu 
na funkcje, jakie pełni ono w życiu ludzi i tworzonych przez nich gospodarstw domowych2.

Przedmiotem transakcji na rynku nieruchomości mieszkaniowych są różne prawa do 
nieruchomości mieszkalnych (prawo własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, na-
jem oraz ograniczone prawa rzeczowe). Do grupy nieruchomości mieszkalnych zaliczamy 
wszystkie nieruchomości, które wykorzystywane są do zaspokajania potrzeb mieszkanio-
wych. Rynek mieszkaniowy jest bardzo silnie powiązany z rynkami komplementarnymi, 
w szczególności z rynkami czynników produkcji: materiałów budowlanych oraz terenów 
budowlanych, jak też rynkiem kredytów budowlanych, a zwłaszcza hipotecznych. W spo-
sób silny oddziałują na niego zjawiska makroekonomiczne oraz mezoekonomiczne3.

Rynek nieruchomości mieszkaniowych ma zawsze charakter lokalny, więc jego ak-
tywność, mierzona ilością transakcji, wysokością cen i stawek czynszu, uzależniona jest 
od konkretnych regulacji, dotyczących systemu podatkowego, planowania przestrzenne-
go i dostępnych fizycznie zasobów gruntu. Wzrost cen jest utrudnieniem w nabywaniu 
nieruchomości mieszkaniowych, ale jednocześnie umożliwia zaciąganie wyższych kre-
dytów i pożyczek zabezpieczanych prawami do nieruchomości. Wpływa więc na decyzje 
inwestycyjne i konsumpcyjne konsumentów4.

Wiodące zmienne determinujące popyt na nieruchomości przedstawia rysunek 1. 

Rysunek 1. Determinanty popytu na rynku mieszkaniowym 
Figure 1. Determinants of housing market demand

Źródło: opracowanie własne na podst.: J. Łaszek, Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego spe-
cyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego, „Materiały i  Studia NBP” 
2006, nr 203, s. 7.

2  L. Nykiel, Rynek mieszkaniowy w Polsce, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008, s. 7.
3  J. Łaszek, Sektor nieruchomości mieszkaniowych w  Polsce. Stan i  perspektywy rozwoju, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 26.
4  E. Kucharska-Stasiak, Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości – ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 53.
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 Z punktu widzenia nabywcy można wskazać szereg czynników, które determinują 
jego decyzje o zakupie mieszkania. Jak wskazują badania Głównego Urzędu Statystyczne-
go jedynie 17% Polaków deklaruje mieszkanie w wynajmowanych lokalach. Mieszkania 
własnościowe stanowią 90% wszystkich nieruchomości5.

Cechy specyficzne tego rynku oraz narastająca zmienność czynników ryzyka na niego 
oddziałujących wpływa również na działania podmiotów funkcjonujących na rynku nie-
ruchomości (przez m.in. ciągły monitoring trendów i tendencji nabywców). Profil cech 
takich podmiotów został przez I. Gorzeń-Mitkę przedstawiony podczas jej badań nad 
kulturą organizacyjną podmiotów działających na częstochowskim rynku nieruchomo-
ści6. W dalszej części opracowania przedstawiono wyniki badania preferencji nabywczych 
na częstochowskim rynku nieruchomości.

2. Preferencje nabywcze na częstochowskim rynku nieruchomości 
mieszkaniowych – wyniki badań

Charakterystyka badań 

Głównym celem przeprowadzonych badań była analiza preferencji nabywczych na 
wybranym lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Organizacja badań obejmowała pięć etapów czynnościowych:
etap 1  -programowanie badania – określenie celu, zakresu, źródeł informacji, rodzaju 

materiału statystycznego, przygotowanie technik i narzędzi badawczych,
etap 2  -obserwacja – przeprowadzenie badań ankietowych,
etap 3  -kontrola, porządkowanie, grupowanie i przetwarzanie zebranych informacji,
etap 4  - analiza opracowanego materiału,
etap 5  - wnioskowanie na podstawie analizy zebranych informacji.
Przeprowadzone badania literaturowo-empiryczne pozwoliły na zidentyfikowanie 

wiodących preferencji nabywców mieszkań na częstochowskim rynku nieruchomości 
mieszkaniowych. W  przeprowadzonych badaniach wzięło udział 98 respondentów za-
mieszkujących miasto Częstochowa. Charakterystykę próby badawczej przedstawiono 
w tabeli 1.

5  http://www.majewska.pl/pages/Kupno_czy_wynajem.html [dostęp:23.04.2015].
6  I. Gorzeń-Mitka, Zarządzanie organizacją w  warunkach niepewności a  cechy kultury organizacyjnej, 
[w:] Zarządzanie współczesną organizacją, red. M. Sipa, K. Wolniakowska, Sekcja Wydaw. WZ PCzęst, 
Częstochowa 2014, s. 59-69.
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Tabela 1. Struktura próby badawczej
Table 1. Structure of the sample

Wyróżnienie Udział procentowy 

Płeć Kobiety 54,0%
Mężczyźni 46,0%

Wiek

21-30 48,0%
31-40 38,0%
41-50 10,0%
51-60 4,0%

Wykształcenie
Zawodowe 8,0%

Średnie 28,0%
Wyższe 64,0%

Sytuacja finansowa
dochody poniżej średniej płacy brutto 17,0%

dochody na poziomie średniej płacy brutto 59,0%
dochody powyżej średniej płacy brutto 24,0%

Źródło: opracowanie własne. 

Przeciętny respondent biorący udział w badaniu był osobą z wyższym wykształce-
niem w wieku 21-30 lat o dochodach na poziomie średniej płacy brutto.

 
Preferencje nabywców w zakresie cech mieszkania

W dalszej części opracowania przedstawiono podstawowe wskaźniki charakteryzu-
jące zasoby mieszkaniowe w Częstochowie (tabela 2). Analiza danych za lata 2005–2013 
pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

−	 średnia powierzchnia użytkowa mieszkań to 60 m2, i  na przestrzeni badanego 
okresu uległa ona wzrostowi o 2 m2;

−	 zauważalny jest wzrost przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę 
o ponad 11 proc. (z 22,8 m2 na 26 m2);

−	 wzrost liczby mieszkań na 1000 mieszkańców (o 9 proc.).
 

Tabela 2. Zasoby mieszkaniowe w Częstochowie – podstawowe wskaźniki
Table 2. Housing in Czestochowa – basic indicators

Wskaźnik j.m. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania m2 59,4 59,6 59,9 60,3 60,6 61,0 61,2 61,4 61,6

przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania na 

1 osobę
m2 22,8 23,1 23,6 24,0 24,5 24,9 25,2 25,5 26,0

mieszkania na 1000 
mieszkańców - 383,1 387,3 393,3 398,9 403,8 407,9 411,6 415,4 421,2

Źródło: http://stat.gov.pl/banki-i-bazy-danych/
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Jak wskazują analizy dotyczące częstochowskiego rynku nieruchomości7, nierucho-
mości lokalowe należą do dóbr występujących na miejscowym rynku nieruchomości za-
równo po stronie popytu, jak i podaży. Lokale mieszkalne mają największy udział w cało-
ści rynku nieruchomości. Najkrócej czekają na nabywców lokale usytuowane w centrum, 
ewentualnie w dzielnicach uznawanych za atrakcyjne na tle miasta (północno-zachod-
nie). Na rynku wtórnym ceny lokali są bardzo zróżnicowane, zależne w  największym 
stopniu od lokalizacji budynku oraz od stanu technicznego i  standardu wyposażenia 
lokalu. Głównym kryterium cenotwórczym jest lokalizacja, która wiąże się z podziałem 
dzielnicowym miasta Częstochowy.

 W niniejszym opracowaniu uwagę skupiono na dwóch pytaniach badawczych: 
1. Jakie są wiodące cechy poszukiwanego mieszkania na rynku częstochowskim? 
2. Jakie są wiodące motywy nabywania mieszkań na badanym rynku? 
W odniesieniu do pytania pierwszego zwrócono uwagę na szereg cech mieszkania, ta-

kich jak jego wielkość, ilość pomieszczeń, rodzaj zabudowy, w jakiej znajduje się mieszkanie, 
jego lokalizacja i sąsiedztwo. Wyniki w zakresie tych zmiennych zaprezentowano w tabeli 3. 

Dokonując rozpoznania motywów zakupu mieszkania, warto odnieść się także do cech, 
jakie zdaniem nabywców spełniać powinno dzisiejsze mieszkanie. Analiza danych zawar-
tych w tabeli 3 pozwala stwierdzić, iż mieszkaniem najbardziej preferowanym przez miesz-
kańców Częstochowy jest mieszkanie min. 3-pokojowe o powierzchni 61-70 m2, mieszczące 
się w budynku nie wyższym niż 4 pietra, na nowo powstałym osiedlu, w okolicy którego 
umiejscowione są sklepy (profil mieszkania w opinii ok. 50 proc. respondentów). 

Tabela 3. Cechy mieszkania – preferencje nabywców 
Table 3. Features of apartment – preferences of buyers 

Wyróżnienie % wskazań

Wielkość mieszkania (w m2)

40-50 10%
51-60 28%
61-70 46%
71-80 14%

powyżej 80 3%

Ilość pokoi w mieszkaniu (szt.)

2 23%
3 49%
4 16%

5 lub więcej 12%

Rodzaj budynku, w którym 
znajduje się mieszkanie

do 4 pięter 61%
5-10 pięter 33%

powyżej 10 pięter 6%

Lokalizacja

nowo powstałe osiedle 52%
osiedle z wielkiej płyty 6%

stare budownictwo (kamienice) 28%
loft 14%

7  http://www.baza-silesia.pl/analizy/Czestochowa_lokale_2010.pdf
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Sąsiedztwo*

park 34%
sklepy 46%

przystanek komunikacji 39%
szkoły, przedszkola 36%

puby, kawiarnie 25%
przychodnie, szpital 40%

*Wskazania nie sumują się do 100. Respondenci mogli wskazać kilka cech sąsiedztwa.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Z  kolei najmniej preferowanymi mieszkaniami są lokale o  następujących cechach: 
powierzchnia powyżej 80 m2, na której rozwieszczone jest min. 5 pokoi, znajdujące się 
w budynku z wielkiej płyty (w otoczeniu podobnych budynków), posiadającym 10 pięter 
lub więcej i zlokalizowane w pobliżu pubów i kawiarni.

Motywy zakupowe na częstochowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych

Drugie pytanie badawcze dotyczyło identyfikacji wiodących motywów skłaniających 
do nabycia nieruchomości mieszkaniowej na rynku częstochowskim. Motywy zakupu 
mieszkań mogą być różnorodne. Z jednej strony wynikać mogą z potrzeb społecznych (w 
szczególności rodzinnych), kiedy to zakup podyktowany jest np.: założeniem rodziny czy 
powiększeniem się rodziny. Z drugiej zaś mogą być wynikiem zmian o charakterze eko-
nomicznym, jak chociażby wzrost dochodów umożliwiający dokonywanie inwestycji na 
rynku nieruchomości przez np. nabycie mieszkania w celu osiągania dochodów z najmu 
czy lokowanie wolnych środków pieniężnych.

 W katalogu wskazanych w kwestionariuszu motywów respondenci wskazywali chęć 
zamiany wynajmowanego mieszkania na własne jako wiodący.

 
Tabela 4. Motywy nabycia mieszkania 
Table 4. Motives of buying apartment

Motyw Procent wskazań**
Zamiana wynajmowanego mieszkania na własne 39
Zamiana na większe 29
Samodzielne zamieszkanie 21
Zamiana lokalizacji na lepszą 6
Powiększenie się rodziny 12
Poprawa standardu życia 28
Koszty utrzymania obecnego mieszkania 11
Zmiana miejsca pracy 8
Inwestycja 3

** Wskazania nie sumują się do 100. Respondenci mogli wskazać kilka motywów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Drugim i trzecim w kolejności były poprawa standardu życia i zamiana mieszkania 
na większe, co można traktować jako cechy komplementarne. Wskazane motywy wydają 
się odpowiadać profilowi respondenta, którym jest średnio sytuowana osoba z wyższym 
wykształceniem w wieku do 30 lat. Zatem można stwierdzić, że wiodący motyw nabycia 
mieszkań na częstochowskim rynku nieruchomości ma charakter społeczny. 

Należy podkreślić, że zarówno preferencje w zakresie cech mieszkania, jak i motywów 
jego nabycia uzależnione są od wielu czynników. Poza sytuacją rynkową, która może sprzy-
jać przyspieszeniu pewnych decyzji o zakupie mieszkania (lub je hamować), podkreślić tak-
że należy, że wpływ mogą mieć także cechy charakteryzujące poszczególne grupy nabywców 
– tj. inne motywy stanowić będą podstawę decyzji zakupowych osób tworzących małe go-
spodarstwa domowe, inne będą osób, których gospodarstwa domowe są relatywnie większe; 
inne postawy wobec decyzji zakupowych na tym rynku mogą wynikać z wieku responden-
tów czy ich wykształcenia, wykonywanego zawodu czy w końcu płci. W niniejszym artykule 
wnioskowanie ograniczono do zagregowanych wartości częstości wskazań. 

Podsumowanie
 
Rynek nieruchomości, w tym w szczególności rynek nieruchomości mieszkaniowych, 

jest rynkiem o silnym charakterze lokalnym. Cechy specyficzne rynku determinują zacho-
wania zakupowe nabywców działających na nim. Zatem badanie motywów i determinant 
procesu decyzyjnego ma często charakter indywidualny. Przedstawione w niniejszym opra-
cowaniu rezultaty badań stanowią jedynie przyczynek do prowadzenia w tym obszarze dal-
szych prac. Można przyjąć, że zmiany sytuacji rynkowej (zarówno na poziomie ogólno-
krajowym, jak i lokalnym) oraz procesy zachodzące w gospodarstwach domowych mogą 
implikować pewne różnice w badaniach prowadzonych w zmienionych już warunkach spo-
łeczno-gospodarczych. Stąd systematyczne badanie lokalnych rynków nieruchomości jest 
zasadne i dostarczające istotnych informacji zarówno stronie popytowej, jak i podażowej. 
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