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Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela) 
 

Deweloperzy przedstawili wyniki sprzedażowe za pierwszy kwartał 2015 roku. Okazał się on 
znacząco lepszy, niż podobny okres roku ubiegłego. 

Suma mieszkań sprzedanych przez 12 analizowanych przez PAP spółek wyniosła w pierwszym 
kwartale 2016 roku 3584. To o 18,8% więcej, niż w pierwszym kwartale 2015 roku (3016). 
Największy wpływ na poprawę wyniku miał Atal. Spółka zwiększyła ilość sprzedanych lokali o 
61,6% (bezwzględnie 194 lokale). Dzięki temu spółka zanotowała najlepszy kwartał w swojej 
historii. Dotychczas najlepszy pod tym względem był II kwartał 2015 roku, kiedy to podpisano 491 
umów deweloperskich. 

Świetny kwartał zwiększył apetyty spółki. - Zgodnie z długoterminową strategią w tym roku firma 
zakładała sprzedaż na poziomie 1600-1800 lokali, czyli na zbliżonym pułapie do w minionym roku 
(1690). Po rekordowym pierwszym kwartale planowane jest przekroczenie tej liczby i uzyskanie 
wyniku powyżej 1800 lokali. W latach 2018-2020 zakładane jest zwiększenie sprzedaży do 2-2,5 
tys. mieszkań rocznie - poinformował Atal w komunikacie. 

Mieszkania sprzedane przez deweloperów 

I kwartał 

2016 

I kwartał 

2015 Zmiana 

Plan na 

rok 2016 

Archicom 215 149 44,30% > 611 

Atal 509 315 61,60% > 1.800 

Budimex 

Nieruchomości 317 499 -36,50% ok. 2.000 

Dom Development 615 467 31,70% > 2.383 

J.W. Construction* 343 371 -7,50% min. 1569 

Lokum Deweloper 172 120 43,30% > 486 

Marvipol** 169 122 38,50% ok. 720 

Polnord*** 276 276 0,00% b.d. 

Robyg 727 534 36,10% 2.600 

Ronson 206 186 10,80% > 900 

Vantage 

Development 250 93 168,80% > 700 

Wikana 50 33 51,50% > 250 

Suma 3584 3016 18,80% 

Źródło: PAP, * sprzedaż brutto ** od stycznia 2016 r. Marvipol raportuje 

wolumen sprzedaży lokali wg umów opłaconych *** sprzedaż ważona 

udziałem Polnord w spółkach zależnych 

Rynkową pozycję lidera odzyskał Robyg. Spółka w tym roku mierzy w 2600 sprzedanych lokali i 
pierwszy kwartał (727 umów) wskazuje, że cel jest jak najbardziej możliwy do osiągnięcia. W 
całym 2015 roku najwięcej mieszkań sprzedał Dom Development, który jednak w I kwartale 2016 
roku podpisał o 112 umów mniej niż Robyg. 


