
 

 
Komunikat z dnia 01-04-2019 r.  
 

 
Tabela wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia  

1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 
obowiązujących w II kwartale 2019 roku 

w programie „Mieszkanie na Start” 
 

(Wartości wskaźników, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa  
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2018 r., poz. 1540) 
 

Nazwa województwa  Lokalizacja Wartość wskaźnika w zł 

dolnośląskie 

m. Wrocław 5.170,50 

gminy sąsiadujące z m. Wrocław 4.487,25 

pozostałe 3.804,00 

kujawsko-pomorskie 

m. Bydgoszcz 4.490,00 

gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 3.915,00 

m. Toruń 4.490,00 

gminy sąsiadujące z m. Toruń 3.915,00 

pozostałe 3.340,00 

lubelskie 

m. Lublin 4.373,45 

gminy sąsiadujące z m. Lublin 3.973,74 

pozostałe 3.574,02 

lubuskie 

m. Gorzów Wielkopolski 4.203,00 

gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wielkopolski 4.064,25 

m. Zielona Góra 4.203,00 

gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 4.064,25 

pozostałe 3.925,50 

łódzkie 

m. Łódź 4.025,50 

gminy sąsiadujące z m. Łódź 3.714,00 

pozostałe 3.420,50 

małopolskie 

m. Kraków 4.938,00 

gminy sąsiadujące z m. Kraków 4.486,50 

pozostałe 4.035,00 

mazowieckie 

m. Warszawa 6.166,99 

gminy sąsiadujące z m. Warszawa 4.686,07 

pozostałe 3.905,06 

opolskie 

m. Opole 4.027,79 

gminy sąsiadujące z m. Opole 3.466,86 

pozostałe 2.905,92 

podkarpackie 

m. Rzeszów 4.446,00 

gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 3.910,25 

pozostałe 3.374,50 

podlaskie 

m. Białystok 4.231,00 

gminy sąsiadujące z m. Białystok 3.935,25 

pozostałe 3.639,50 



 

 

pomorskie 

m. Gdańsk 5.199,50 

gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 4.841,00 

pozostałe 4.482,50 

śląskie 

m. Katowice 4.341,50 

gminy sąsiadujące z m. Katowice 4.030,25 

pozostałe 3.719,00 

świętokrzyskie 

m. Kielce 4.358,28 

gminy sąsiadujące z m. Kielce 3.979,90 

pozostałe 3.601,52 

warmińsko-mazurskie 

m. Olsztyn 4.629,00 

gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 4.187,75 

pozostałe 3.746,50 

wielkopolskie 

m. Poznań 5.165,50 

gminy sąsiadujące z m. Poznań 4.045,80 

pozostałe 3.371,50 

zachodniopomorskie 

m. Szczecin 4.274,50 

gminy sąsiadujące z m. Szczecin 3.969,75 

pozostałe 3.665,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 
1997 r., poz. 939 z późn. zm.). Dokument nie wymaga stempla ani podpisu. 


