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Informacje o badaniu 

i charakterystyka 
respondentów

1.
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Termin realizacji
luty 2020

Próba celowa
500 pełnoletnich mieszkańców nowych inwestycji, które powstały w ciągu ostatnich 2 lat w Warszawie, 
Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu (po około 20% ankietowanych w każdym mieście).

Badanie ilościowe
Technika CAPI (wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo).

Wyniki

Wszystkie prezentowane na wykresach wyniki są przedstawione w wartościach procentowych. 
Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.

Informacje o badaniu 
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Rodzaj inwestycji

budownictwo 
jednorodzinne

budownictwo 
wielorodzinne

20%

80%

Płeć

kobieta

mężczyzna

59%

41%

Wielkość gospodarstwa

1 osoba 3 osoby

2 osoby 4 i więcej

33%

39%

10%

18%

19%

Wiek

do 29 lat 40-49 lat

30-39 lat 50-59 lat

60+

2%
7%

26% 46%

Charakterystyka respondentów
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w budownictwie 
wielorodzinnym

5%
N=400

w budownictwie 
jednorodzinnym

68%
N=100

Powierzchnia

9%do 40 m2

24%41-50 m2

22%51-60 m2

25%61-80 m2

17%powyżej 80 m2

3%nie wiem/odmowa

w budownictwie 
wielorodzinnym

7%
N=400

w budownictwie 
jednorodzinnym

77%
N=100

Liczba pokoi

4%1

35%2

38%3

21%4 i więcej

2%nie wiem/odmowa

Wielkość mieszkań i domów
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Za co klienci kupują mieszkanie/dom? 

Zdecydowana większość respondentów (78%) 
deklaruje, że aby kupić mieszkanie/dom wzięła kredyt. 
Jest to podobny odsetek respondentów jak w badaniu 
przeprowadzonym w 2018 roku. Nieco częściej na 
wzięcie kredytu decydują się mieszkańcy Warszawy, 
osoby w wieku do 39 lat.


P1. Czy brał/a Pan/i kredyt na zakup mieszkania/domu?

N=500

kredyt gotówka

22%

78%
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Źródła informacji 

na temat 
nieruchomości

2.
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Zdecydowana większość mieszkańców nowych osiedli 
podczas poszukiwania domu lub mieszkania skorzystała 
z któregoś z portali z ofertami nieruchomości (83%), 
natomiast zakupu mieszkania lub domu znalezionego 
za pośrednictwem któregoś z portali dokonało 41%. 

N=500

Skorzystali z portalu

83%

Dokonali zakupu 

za ich pośrednictwem

41%

Korzystanie z portali z ofertami nieruchomości  



Z których z portali z ofertami nieruchomości skorzystali klienci?
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Otodom

Domiporta

Rynek Pierwotny

Nieruchomości-online

Morizon

Oferty.net

Domy

lokalne portale

Obido

Tabela ofert

Szybko

Adresowo

OLX

Gratka

Gumtree

inne

nie skorzystałem(am) z żadnego portalu

51%

9%

8%

7%

6%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

36%

21%

14%

8%

17%

2020 r. n=500

P2. Z których spośród wskazanych portali z ofertami nieruchomości Pan/i skorzystał/a 
poszukując domu/mieszkania?

Badani najczęściej przeglądali oferty znajdujące się na 
portalu Otodom (51%), OLX (36%) oraz Gratka (21%). 
Co trzecia osoba jako pierwszy odwiedziła serwis 
Otodom.



33% osób korzystających z portali z ofertami 
nieruchomości kupiła mieszkanie lub dom znalezione 
za pośrednictwem portalu Otodom. W przypadku 
portali OLX i Gratka był to znacznie mniejszy odsetek 
osób. 



Dlaczego kupujący korzystają z wybranych portali z ogłoszeniami nieruchomości?
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Badani wybierają portale z ofertami nieruchomości 
znane i popularne na rynku (tak argumentuje wybór 
25% respondentów), kierują się też często znacznym 
wyborem prezentowanych ofert (23% wskazań). 



13% badanych korzystających z portali przy wyborze 
brało pod uwagę polecenie znajomych lub rodziny.

2020 r. n=415

najbardziej znany/popularny/często korzystam

rzetelny/wiarygodny/można mu zaufać

wskazany przez wyszukiwarkę Google

dobra/atrakcyjna oferta

ciekawe/interesujące oferty

takie znalazłem/przypadek/tak trafiłem

dużo informacji jest w nim zawarte/dobre źródło informacji

łatwy w obsłudze/można wszystko znaleźć

dostępność/szybki/łatwy dostęp

nie wiem/trudno powiedzieć

duży wybór ofert/szeroka oferta

polecenie znajomych/rodziny

czytelny/przejrzysty

P3. Dlaczego skorzystała Pan/i właśnie z tego/tych portalu/li?

25%

6%

6%

5%

3%

3%

2%

2%

1%

5%

23%

13%

7%



Preferencje 

i satysfakcja 

z zakupu mieszkania

3.
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Co jest ważne przy podejmowaniu decyzji o zakupie domu lub mieszkania?
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2020 r. n=500

cena

rozkład pomieszczeń

dogodna komunikacja

rynek wtórny/pierwotny

balkon/taras

piętro mieszkania

opinia o deweloperze/inwestycji

bliskość sklepów, urzędów

garaż, własne miejsce postojowe 

położenie okien

infrastruktura dla dzieci

ogrodzenie (osiedle zamknięte)

lokalizacja

liczba pokoi

powierzchnia mieszkania/domu

P4. Na jakie kryteria zwracał/a Pan/i największą uwagę, szukając mieszkania/domu do kupienia. Proszę podać 4 najważniejsze.

62%

24%

21%

17%

17%

14%

13%

13%

11%

8%

8%

5%

59%

36%

34%

Na co ludzie zwracają największą uwagę, szukając dla siebie 
nowego domu? Zdecydowanie najważniejszymi czynnikami są: 
cena (62%), lokalizacja (59%) oraz liczba pokoi (36%) i/ lub 
powierzchnia mieszkania/domu (34%).



Właściciele mieszkań przywiązują większą wagę niż właściciele 
domów do lokalizacji i liczby pokoi, natomiast właściciele domów 
do rozkładu pomieszczeń. Lokalizacja ma większe znaczenie dla 
mieszkańców Warszawy, Trójmiasta i Wrocławia, a liczba pokoi 
dla mieszkańców Poznania.



Inne ważne czynniki kryteriów poszukiwań to rozkład 
pomieszczeń i dogodna komunikacja. Najmniej istotne okazują 
się m. in.: infrastruktura dla dzieci, położenie okien i ogrodzenie. 



Co ciekawe w porównaniu z poprzednim badaniem 
(realizowanym w 2018 r.) zauważyć można, że obecnie bardziej 
istotna przy podejmowaniu decyzji jest lokalizacja, a mniej 
powierzchnia nieruchomości.




Co jest najważniejsze w przypadku lokalizacji nieruchomości?
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Najistotniejszymi elementami wchodzącymi w skład kryterium 
„lokalizacja” okazały się dogodna komunikacja środkami 
transportu publicznego lub samochodem, pozwalająca na łatwy 

i szybki dojazd do centrum miasta bądź pracy (40% i 37% 
wskazań), a także bliskość terenów zielonych sprzyjających 
rekreacji (36%) i sklepów, urzędów itp. (35%). 



W dalszej kolejności ważnymi czynnikami związanymi z lokalizacją 
jest usytuowanie nieruchomości w mieście, ale z dala od jego 
hałaśliwego centrum (27%) lub przeciwnie – lokalizacja w 
centrum (26%).



W porównaniu do poprzedniego pomiaru z 2018 r. większą 
zmianę można zauważyć jedynie w częstszym wskazywaniu 
lokalizacji w centrum miasta (26% vs 18% w 2018).  


2020 r. n=500

dogodna komunikacja transportem publicznym

lokalizacja w mieście, ale z dala od centrum

lokalizacja w centrum miasta

atrakcyjna lokalizacja, która ułatwi wynajem lub 
sprzedaż mieszkania

infrastruktura dla dzieci (place zabaw, szkoły)

lokalizacja poza miastem, gdzie jest cisza i spokój

dogodna komunikacja samochodem

obecność terenów zielonych

bliskość sklepów, urzędów

P5. Które elementy składające się na kryterium „LOKALIZACJA” mieszkania/domu były dla Pana/i 
najważniejsze podczas zakupu mieszkania/domu? Proszę podać trzy najważniejsze.

40%

27%

26%

23%

17%

15%

37%

36%

35%



Czy klienci deweloperów brali pod uwagę również rynek wtórny?
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Ponad 1/3 badanych (35%) interesowała się nieruchomościami, 
które miały wcześniej innych właścicieli

Rynek wtórny czy pierwotny? To pytanie zadają sobie badani 

już na początkowym etapie poszukiwań mieszkania lub domu. 
Wyłącznie nowe mieszkania i domy interesowały 2/3 
mieszkańców nowych osiedli. 



, czyli pochodziły z rynku 
wtórnego. Tylko nieliczni respondenci (5%) woleli mieszkania z 
drugiej ręki. Dla co dziewiątego badanego było to obojętne, czy 
ich przyszły dom będzie nowy czy „używany”, a co piąty rozważał 
nieruchomość z rynku wtórnego, preferując jednak zakup na 
rynku pierwotnym. 



Mieszkania/domy z rynku wtórnego woleli w największym 
stopniu mieszkańcy Warszawy, a z rynku pierwotnego 
mieszkańcy Poznania.

2020 r. n=500

Tak, wolałem(am) mieszkanie/dom 
z rynku wtórnego

Tak, choć było mi obojętne, czy 
mieszkanie/dom będzie z rynku 

pierwotnego czy wtórnego

Tak, choć od razu wolałem(a) 
mieszkanie/dom z rynku pierwotnego

Nie, interesowały mnie wyłącznie 
nowe mieszkania/domy

P6. Czy rozważał/a Pan/i zakup mieszkania/domu na rynku wtórnym, tzn. od 
wcześniejszego właściciela?

5%

11%

19%

65%

35% osób

brało pod uwagę 

rynek wtórny 



Satysfakcja z zakupionego mieszkania/domu
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P7. Czy i na ile jest Pan/i zadowolony z mieszkania/domu, który Pan/i kupił/a? 

2020 r. n=500

bardzo zadowolony raczej zadowolony ani zadowolony, ani niezadowolony

* brak odpowiedzi “raczej niezadowolony” i “w ogóle niezadowolony”

53% 44% 3%

Niemal wszyscy badani (97%) są zadowoleni z zakupionej nieruchomości (ponad 
połowa deklaruje najwyższy poziom satysfakcji). Właściciele mieszkań częściej 
deklarowali, że są bardzo zadowoleni z zakupu, a właściciele domów, że są raczej 
zadowoleni.Maksymalną satysfakcją częściej cieszą się mieszkańcy Wrocławia (64%) 
oraz Krakowa (58%). 



8 na 10 badanych nie zmieniłoby nic przy ponownym zakupie. Pozostali wskazywali 
najczęściej na większy metraż, inną lokalizację, rozkład pomieszczeń, piętro czy niższą 
cenę.

Co zmieniliby, kupując mieszkanie ponownie?

1%      

1%      

1%      

1%      

2%

79%      

5%      

3%      

2%      

2%

2%

1%

lepsza jakość wykończenia

większy balkon

inna oferta kredytu/rozmowa z doradcą

eliminacja najmu

nie wiem/trudno powiedzieć

nic/brak potrzeby zmian

większy metraż

lokalizacja

rozkład mieszkania/pokoi

inne piętro

niższa cena

większa ilość miejsc parkingowych

P8. Czy jest coś co zmienił(a)by Pan/i kupując mieszkanie ponownie? 

2020 r. n=500



Zalety mieszkania/domu pochodzącego z rynku pierwotnego
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Wiemy już, że większość badanych (65%) woli mieszkania/domy, 
które pochodzą z rynku pierwotnego. Powstaje więc pytanie: 
dlaczego? Okazuje się, że największymi atutami tego typu 
nieruchomości jest to, że:



— budynek nie wymaga remontów (39% wskazań);

— samemu decyduje się o wystroju wnętrza (38% wskazań);

— w mieszkaniu/domu wszystko jest nowe (33% wskazań).



Zdecydowanie mniej ważne są takie aspekty, jak sąsiedzi o 
podobnym stylu życia – 9%, brak prowizji dla agenta 
nieruchomości – 11%, czy możliwość uzyskania rabatów od 
dewelopera (12% udzielonych odpowiedzi).Mieszkańcy 
Wrocławia, częściej zwracają uwagę na to, że w mieszkaniu 
wszystko jest nowe. Mieszkańcy Trójmiasta nieco częściej 
zwracają uwagę na możliwość samodzielnego decydowania o 
wystroju wnętrza.


2020 r. n=500

budynek nie wymaga remontów

większa estetyka, nowoczesne rozwiązania

niskie koszty użytkowania (czynsz)

możliwość wykupienia miejsca parkingowego

łatwość sprzedaży mieszkania

niższe koszty transakcyjne

dopłata w ramach „Mieszkanie dla młodych"

rabat u dewelopera

brak prowizji dla agenta nieruchomości

bogatsza oferta niż na rynku wtórnym

sąsiedzi o podobnym stylu życia

samemu decyduje się o wystroju wnętrza

w mieszkaniu/domu wszystko jest nowe

nowoczesna infrastruktura np. winda

P9. Jakie są, Pana/i zdaniem, podstawowe zalety mieszkania/domu pochodzących z rynku pierwotnego? 
Proszę podać trzy najważniejsze.

39%

22%

22%

16%

15%

14%

13%

12%

11%

10%

9%

38%

33%

25%



Wady mieszkania/domu pochodzącego z rynku pierwotnego
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Badani zapytani o wady nieruchomości zakupionych z rynku 
pierwotnego wskazywali najczęściej na dłuższy czas oczekiwania 
na dom lub mieszkanie (44% badanych). Co trzecia osoba 
wskazała na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, brak 
możliwości wprowadzenia się bezpośrednio po zakupie ze 
względu na konieczność wykończenia i wyposażenia mieszkania, 
a także mniej korzystne ceny. Co piąty respondent obawia się 
zmian w otoczeniu wykonywanej inwestycji, a także bankructwa 
dewelopera lub braku odpowiednich regulacji prawnych np. 
dotyczących gruntów. 

2020 r. n=500

dłuższy czas oczekiwania na mieszkanie/dom

możliwość niekorzystnych zmian w otoczeniu

niepewność związana z bankructwem

dewelopera lub brakiem regulacji prawnych

zła jakość techniczna budynków

nie wiem/trudno powiedzieć

inne

dodatkowe koszty wykończenia/wyposażenia

brak możliwości wprowadzenia się 
bezpośrednio po zakupie

mniej korzystne ceny

P10. Jakie są, Pana/i zdaniem, podstawowe wady mieszkania/domu pochodzących z rynku pierwotnego? 
Proszę podać trzy najważniejsze.

44%

26%

25%

14%

7%

3%

37%

32%

30%



Wiarygodność 
deweloperów

i ich ocena

4.
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W jaki sposób potencjalni klienci sprawdzają wiarygodność dewelopera?

19

Co dziesiąty respondent (13%) uznał, że jednym z 
najważniejszych kryteriów przy wyborze mieszkania/domu jest 
reputacja dewelopera. Czynnik ten nie jest priorytetowy, co nie 
oznacza jednak, że nie jest ważny. 89% ankietowanych przed 
dokonaniem zakupu nieruchomości sprawdzało wiarygodność 
dewelopera. Respondenci robili to na różne sposoby, czasem 
łącząc kilka metod. 



Większość zapytanych (58%) deklaruje, że szukała informacji w 
Internecie, niemal 40% badanych zasięgało opinii wśród 
znajomych lub rodziny, a 19% odwiedzało miejsca poprzednich 
inwestycji należących do tego dewelopera. 



Wiarygodność dewelopera okazała się być bez znaczenia dla 11% 
badanych – osoby te przed dokonaniem transakcji nie sprawdziły, 
czy firma, z którą podpisują umowę jest godna zaufania. 

2020 r. n=500P11. W jaki sposób sprawdzał/a Pan/i wiarygodność dewelopera?

58%

3%

2%

38%

19%

11%

szukałem(am) informacji w Internecie

inny sposób

nie wiem/trudno powiedzieć

zasięgałem(am) opinii znajomych/rodziny

odwiedzałem(am) miejsca poprzednich 
inwestycji dewelopera

nie sprawdzałem(am) wiarygodności



37%

2%

7%54%

bardzo wiarygodny

raczej wiarygodny

trudno powiedzieć

raczej niewiarygodny

20
2020 r. n=500P12. Co według Pana/i decyduje o tym, że deweloper może zostać oceniony jako wiarygodny?
2020 r. n=500P11. Jak ocenia Pan/i wiarygodność dewelopera od którego kupił(a) Pan/i mieszkanie/dom?

57%

30%

25%

21%

13%

5%

42%

35%

33%

wywiązywanie się z terminów

przekazywanie dokładnychinformacji o inwestycji

pozytywne informacje na forach internetowych

łatwy dostęp do pracowników

Certyfikat Dewelopera 

inne

wywiązywanie się ze zobowiązań 

brak jakichkolwiek problemów

kompetentni pracownicy

Co świadczy o wiarygodności dewelopera i czy wybrany deweloper okazał się wiarygodny?

Aż 91% 
osób deklaruje, że wybrany deweloper okazał się wiarygodny.


Czy wybrani deweloperzy okazali się godni zaufania? 

Według badanych o wiarygodności dewelopera decydują przede 
wszystkim: wywiązywanie się z terminów (57% wskazań), 
wywiązywanie się ze zobowiązań (42%). Około 1/3 badanych 
wskazała również brak jakichkolwiek problemów, kompetencje 
pracowników oraz przekazywanie dokładnych informacji o 
inwestycji. 



Główne powody zadowolenia z dewelopera
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51%

26%

25%

20%

20%

15%

5%

34%

29%

27%

wywiązywanie się z terminów

spełnienie oczekiwań klientów

możliwość negocjacji cen

elastyczne/indywidualne podejście do klienta

łatwy dostęp do pracowników

możliwość wyboru wersji wykończenia

inne

wywiązywanie się ze zobowiązań 

kompetentni pracownicy

brak jakichkolwiek problemów

Wśród czynników wpływających na pozytywną ocenę dewelopera 
badani wyróżnili przede wszystkim wywiązywanie się z terminów 
(51% odpowiedzi), dotrzymywanie zobowiązań (29% 
odpowiedzi) oraz kompetentnych pracowników (niemal co trzeci 
badany ze względu na te aspekty był skłonny polecić dewelopera 
innym osobom). W porównaniu do lat 2018 i 2015 wzrosła 
znacznie liczba osób zadowolonych z aspektu związanego z 
wywiązywaniem się z założonych terminów ukończenia 
inwestycji.

2020 r. n=441

P13. Jakie czynniki wpłynęły na Pana/i ocenę?



Główne powody niezadowolenia z dewelopera
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14%

7%

7%

5%

5%

5%

22%

10%

10%

8%

całokształt/współpraca

cena/rabaty/upusty

jakość wykonania

 kontakt, bieżące informacje

 lokalizacja

brak spójności informacji, wprowadzenie w błąd

nie wiem/trudno powiedzieć

brak terminowości/przesuwanie terminów

rzetelność/wiarygodność/uczciwość

słaba komunikacja/brak porozumienia

Jakie trudności we współpracy z deweloperami wpływają na 

brak gotowości do ich polecenia? Wśród nielicznych powodów 
niezadowolenia z dewelopera wskazywano najczęściej na takie 
aspekty jak: całokształt współpracy, brak terminowości oraz 
słaba komunikacja, brak możliwości osiągnięcia porozumienia.

2020 r. n=58

P14. Jakie czynniki wpłynęły na Pana/i ocenę?



Skłonność do polecania dewelopera – NPS
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Net Promoter Score (NPS) = wskaźnik badania lojalności i zadowolenia klientów; im wyższa wartość wskaźnika, tym większa 
skłonność do polecenia dewelopera *

Ogółem

500

Budynki 

wielorodzinne

400

Budynki 

jednorodzinne

100

Warszawa

100

Trójmiasto

100

Kraków

100

Poznań

100

Wrocław

100N=

NPS 

2020 39 37 46 5130

12
53 47

Wskaźnik NPS (% promotorów pomniejszony o % krytyków) wynosi obecnie 39%. Najbardziej skłonni do polecania są mieszkańcy Poznania i Trójmiasta – wskaźnik 
lojalności i zadowolenia klientów na poziomie 53% i 51%. Najmniejszą skłonność do rekomendacji wykazują respondenci z Krakowa (12%). Warto podkreślić, że 
wskaźnik ten ogółem jest z roku na rok coraz wyższy co oznacza, że zadowolenie klientów z usług deweloperskich rośnie.

P15. Czy oceniając Pana/i dotychczasowe doświadczenie z deweloperem, od którego kupił/a Pan/i mieszkanie/dom, polecił(a)by Pan/i usługi tego dewelopera, gdyby przyjaciel, ktoś z rodziny, znajomy poprosił Pana/ią o radę? Proszę odpowiedzieć, 
podając liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że „z całą pewnością nie polecił(a)by Pan/i tego dewelopera, a 10 że „na pewno polecił(a)by im Pan/i kupno mieszkania/ domu od tego dewelopera”.

* Net Promoter Score = % promotorów (odpowiedzi 9+10) - % krytyków (odpowiedzi od 0 do 6)



Trendy 

eko i smart 

w budownictwie

5.
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Czy rozwiązania smart w budownictwie są atrakcyjne dla klientów?
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2020 r. n=500P16. Proszę ocenić, czy wymienione nowe trendy w budownictwie są dla Pana/i atrakcyjne?

46%

7%

2%45%

bardzo atrakcyjne

raczej atrakcyjne

ani atrakcyjne, ani nieatrakcyjne

raczej nieatrakcyjne

Czy rozwiązania smart w budownictwie np. czujniki zagrożeń – 
dymu, czadu, antywłamaniowe, inteligentne sterowanie światłem 
np. sensory ruchu, obecności i zmierzchu, czujnik wilgotności 
włączający wentylację, sensory temperatury są atrakcyjne dla 
klientów? 



Zdecydowana większość badanych uważa tego typu rozwiązania 
za atrakcyjne (91%). Rozwiązania te są równie atrakcyjne dla 
mieszkańców wszystkich miast objętych badaniem, nie ma tutaj 
znaczenia również rodzaj wybranej inwestycji (dom 
jednorodzinny vs mieszkanie).

Aż 91% osób deklaruje, że rozwiązania smart w budownictwie są dla nich atrakcyjne



Czy rozwiązania eko w budownictwie są atrakcyjne dla klientów?
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2020 r. n=500P17. Proszę ocenić, czy wymienione nowe trendy w budownictwie są dla Pana/i atrakcyjne?

37%

51%

9%

3%

2%

bardzo atrakcyjne

raczej atrakcyjne

ani atrakcyjne, ani nieatrakcyjne

raczej nieatrakcyjne

zupełnie nieatrakcyjne

Czy eko rozwiązania w budownictwie np. panele fotowoltaiczne, 
które przetwarzają światło w energię elektryczną, systemy 
ogrzewania budynków używające powietrza zewnętrznego jako 
źródła ciepła, energooszczędny układ budynku są atrakcyjne dla 
klientów? Zdecydowanie tak. Takie rozwiązania są nie tylko 
atrakcyjne dla osób, które z przeciągu ostatnich 2 lat zakupiły 
mieszkanie z rynku pierwotnego (88% wskazań), ale mają 
również znaczenie przy wyborze mieszkania, czy domu (deklaruje 
tak 78% badanych).



Rozwiązania eko mają częściej znacznie przy wyborze mieszkań w 
przypadku lokalizacji  Warszawa, Trójmiasto, Poznań, niż Wrocław 
i Kraków, natomiast są tak samo atrakcyjne dla mieszkańców 
wszystkich objętych badaniem miast.

88% osób zadeklarowało, że trend eko w budownictwie jest dla nich atrakcyjny



Czy rozwiązania eko mają znaczenie przy wyborze 
mieszkania/domu?
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78% osób deklaruje, że eko rozwiązania mają znaczenie przy wyborze 

2020 r. n=500P19. Czy za aspekty rozwiązania ekologiczne kupowanego domu/mieszkania  
jest Pan/i w stanie zapłacić więcej? 

14%

42%
26%

14%

5%

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

Czy klienci są w stanie za nie zapłacić więcej?

56% badanych byłoby w stanie zapłacić więcej za eko rozwiązania

P18. Na ile aspekty/rozwiązania ekologiczne są dla Pana/i ważne w przypadku 
kupowanego domu/mieszkania?

2020 r. n=500

52%

18%

3%
1%

26%

bardzo ważne

raczej ważne

ani ważne, ani nieważne

raczej nieważne

zupełnie nieważne

Większość badanach (56%) deklaruje, że jest gotowa zapłacić więcej za eko rozwiązania. 1/5 badanych nie chce dopłacić za tego typu rozwiązania przy zakupie 
mieszkania lub domu, natomiast około 1/4 badanych trudno było się wypowiedzieć w tej kwestii.Za eko-mieszkanie lub eko-dom są częściej w stanie zapłacić 
więcej mieszkańcy Warszawy i Poznania, niż Wrocławia i Krakowa.



Podsumowanie 

i wnioski

6.
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Główne wnioski z badania
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Kupowanie domu czy mieszkania to jedna z ważniejszych podejmowanych w życiu decyzji. Wyszukanie i wybór odpowiedniej oferty wymaga czasu, dobrego 
zastanowienia, a przeważnie również wzięcia kredytu. Zapytaliśmy mieszkańców nowych osiedli w 5 największych miastach Polski, którzy w przeciągu 
ostatnich 2 lat zakupili swoją nieruchomość m.in. w jaki sposób kupowali swój dom lub mieszkanie i czy są zadowoleni z podjętej decyzji.

Blisko 40% z nich, biorąc pod uwagę różne czynniki, wybierała mieszkania 
trzypokojowe, przy czym znacznie częściej na takie inwestycje decydowały 
się rodziny trzy osobowe. Ponadto najczęściej wybierano również 
nieruchomości o średnich i większych metrażach: 61-80 m2 (25%), 51-60 
m2 (22%), 41-50 m2 (24%). Większość mieszkańców w celu zakupienia 
swojego mieszkania lub domu zaciągnęła kredyt (78%). 



Podczas poszukiwania domu lub mieszkania, zdecydowana większość 
mieszkańców nowych osiedli skorzystała z ofert na portalach 
internetowych, na których zamieszczane są ogłoszenia dotyczące 
sprzedaży nieruchomości (83%). Natomiast 41% osób zakupiło za ich 
pośrednictwem mieszkanie lub dom.


Najczęściej szukano ofert na portalach Otodom (51%), OLX (36%) 
oraz Gratka (21%). W przypadku tych 3 serwisów internetowych 
największy odsetek osób, które zakupiły mieszkanie lub dom za ich 
pośrednictwem w stosunku do osób przeglądających oferty, 
odnotowano na Otodom – co trzecia osoba przeglądająca oferty 
kupiła nieruchomość na tym serwisie (33%). 



Podczas szukania nieruchomości do kupienia, zdecydowanie 
najważniejszymi kryteriami mającymi wpływ na podjęcie decyzji są 
cena oraz lokalizacja. W dalszej kolejności są to liczba pokoi, 
powierzchnia, rozkład pomieszczeń oraz dogodna komunikacja. 
Najmniejsze znaczenie mają takie czynniki jak ogrodzenie (osiedla 
zamknięte), infrastruktura dla dzieci, położenie okien.



Główne wnioski z badania
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W kategorii „lokalizacja” najważniejsze podczas podejmowania decyzji o 
zakupie nieruchomości, okazały się dogodna komunikacja samochodem 
oraz środkami transportu publicznego, obecność terenów zielonych 
sprzyjających rekreacji, a także bliskość sklepów i urzędów.



Niemal wszyscy badani (96%) są zadowoleni z zakupionej nieruchomości 
(ponad połowa deklaruje najwyższy poziom satysfakcji). 



Co trzecia osoba mieszkająca na nowych osiedlach zainteresowana była 
nieruchomościami pochodzącymi z rynku wtórnego, natomiast 65% 
badanych rozważało wyłącznie inwestycje pochodzące z rynku 
pierwotnego. 



Największe atuty nieruchomości pochodzących z rynku pierwotnego to 
według badanych to, że budynek nie wymaga remontów (39% wskazań), 
samemu można zadecydować o wystroju wnętrza (38% wskazań), w 
mieszkaniu/domu wszystko jest nowe (33% wskazań).



Pomimo, iż reputacja dewelopera nie jest dla respondentów jednym z 
najważniejszych kryteriów przy wyborze nieruchomości, to zdecydowana 
większość z nich sprawdziła, na ile sprzedawca jest godny zaufania. 

Głównym źródłem informacji w tej kwestii był Internet (58% zapytanych 
szukała informacji o deweloperze w Internecie) oraz znajomi i rodzina 
(38% badanych zasięgała u nich opinii na temat dewelopera). 



Zdecydowana większość badanych uznała wybranych przez siebie 
deweloperów za wiarygodnych. Według badanych o wiarygodności 
dewelopera decydują przede wszystkim: wywiązywanie się z terminów 
oraz innych wcześniejszych zobowiązań.



45% osób byłoby skłonnych do polecenia swojego dewelopera innym, 
natomiast wskaźnik NPS (% promotorów pomniejszony o % krytyków) 
wynosi obecnie 39% i jest wyższy w porównaniu do lat 2018 i 2015, co 
oznacza, że klienci coraz bardziej doceniają swoich deweloperów.



Zdecydowana większość badanych uważa rozwiązania typu smart i eko 
za atrakcyjne (odpowiednio 91% i 88%). Większość mieszkańców 
nowych osiedli deklaruje również, że eko rozwiązania mają znaczenie 
przy wyborze mieszkania lub domu (78%), a ponad połowa z nich byłaby 
w stanie zapłacić więcej za nieruchomość, która posiada tego typu 
rozwiązania (56%).  




Kontakt w sprawie współpracy:

deweloperzy@otodom.pl

tel. +48 606 199 000

partner.otodom.pl


https://www.instagram.com/otodom/
https://www.linkedin.com/company/otodom/
www.facebook.com/otodom
www.twitter.com/otodom

