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Wiosenne porz ądki czyli Polacy inwestuj ą we własne M: kupuj ą i 
remontuj ą 
W Polsce znajduje się 13,1 mln mieszkań w Polsce zamieszkanych przez 14,3 mln 
gospodarstw domowych. Przy załoŜeniu, Ŝe kaŜde polskie gospodarstwo domowe 
posiada własny dom/mieszkanie deficyt lokali kształtuje się na poziomie 1 880,2 
tys. mieszkań.  

Firma ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku postanowiła zweryfikować plany 
mieszkaniowe i remontowe Polaków na lata 2010 – 2011, czyli sprawdzić: 
-   Jaki odsetek gospodarstw domowych w Polsce planuje w latach 2010 i 2011 
inwestycję mieszkaniową (zakup domu/mieszkania, budowa domu)? 
-   Na co częściej będą decydować się inwestorzy: zakup mieszkania czy domu? 
-   Jakie własne „cztery kąty” wybierają najczęściej Polacy? 
-   Jaka będzie skala remontów w Polsce w latach 2010-2011? 
-   Co najczęściej „Kowalscy” będą remontować w latach 2010 i 2011?  

W celu uzyskania informacji o planach inwestycyjnych i remontowych 
gospodarstw domowych w Polsce przeprowadzono badanie na ogólnopolskiej 
próbie losowej 1001 gospodarstw domowych . Badanie przeprowadzono w lutym 
br.  
 
Z badań, wynika Ŝe w latach 2010-2011 inwestycję mieszkaniową planuje 6,5% 
gospodarstw domowych w Polsce. W tym, zakupu domu bądź mieszkania dokona 
457,7 tys. (3,2%) gospodarstw, natomiast budowę domu zamierza rozpocząć 
472,0 tys. (3,3%) gospodarstw w Polsce. Dodajmy, Ŝe odkładając średnio całe 
miesięczne wynagrodzenie na zakup nowego lokalu (o wielkości 70 m2) jedna 
osoba powinna pracować przez 11,4 lat. Natomiast na analogiczne mieszkanie z 
rynku wtórnego środki naleŜałoby gromadzić przez 9,4 lat.  

   

  

   

Z kolei, plany dotyczące remontu i/lub modernizacji domu/mieszkania w latach 
2010-2011 deklaruje 37,7% gospodarstw domowych. Oznacza to, Ŝe na 
przestrzeni obecnego i przyszłego roku prace remontowe w Polsce będzie 
dokonywało 5,3 mln gospodarstw domowych. Trzema najczęściej remontowanymi 
pomieszczeniami w tym okresie czasu będą pokoje, kuchnia oraz łazienka/ 
toaleta.  
Najwięcej, bo w ponad w trzech czwartych (75,1%) gospodarstw planowane są 
remonty ścian wewnętrznych i sufitów. Ponad połowa (56,8%) zamierza 
modernizować bądź wykańczać podłogi, zaś 38,2% wymieniać ceramikę 
sanitarną.  
Więcej informacji o planach mieszkaniowych i remontowych w raporcie ASM 
„Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków”. 
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