
 

 
Komunikat z dnia 01-07-2020 r.  
 

 
Tabela wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia  

1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 
obowiązujących w III kwartale 2020 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 2020 r., poz. 551) 
 

Nazwa województwa  Lokalizacja Wartość wskaźnika w zł 

dolnośląskie 

m. Wrocław 5.278,50 

gminy sąsiadujące z m. Wrocław 4.570,75 

pozostałe 3.863,00 

kujawsko-pomorskie 

m. Bydgoszcz 5.156,00 

gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 4.495,75 

m. Toruń 4.679,50 

gminy sąsiadujące z m. Toruń 4.257,50 

pozostałe 3.835,50 

lubelskie 

m. Lublin 4.522,05 

gminy sąsiadujące z m. Lublin 4.067,55 

pozostałe 3.613,05 

lubuskie 

m. Gorzów Wielkopolski 4.931,00 

gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wielkopolski 4.632,25 

m. Zielona Góra 4.931,00 

gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 4.632,25 

pozostałe 4.333,50 

łódzkie 

m. Łódź 4.263,50 

gminy sąsiadujące z m. Łódź 3.924,00 

pozostałe 3.584,50 

małopolskie 

m. Kraków 5.412,50 

gminy sąsiadujące z m. Kraków 4.878,75 

pozostałe 4.345,00 

mazowieckie 

m. Warszawa 6.492,87 

gminy sąsiadujące z m. Warszawa 4.864,74 

pozostałe 4.053,95 

opolskie 

m. Opole 4.157,00 

gminy sąsiadujące z m. Opole 3.832,28 

pozostałe 3.507,56 

podkarpackie 

m. Rzeszów 4.241,50 

gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 3.853,00 

pozostałe 3.464,50 

podlaskie 

m. Białystok 4.486,00 

gminy sąsiadujące z m. Białystok 4.228,00 

pozostałe 3.970,00 



 

 

pomorskie 

m. Gdańsk 5.931,00 

gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 5.476,50 

pozostałe 5.022,00 

śląskie 

m. Katowice 4.529,50 

gminy sąsiadujące z m. Katowice 4.241,00 

pozostałe 3.952,50 

świętokrzyskie 

m. Kielce 4.632,87 

gminy sąsiadujące z m. Kielce 4.266,69 

pozostałe 3.900,51 

warmińsko-mazurskie 

m. Olsztyn 4.953,50 

gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 4.474,00 

pozostałe 3.994,50 

wielkopolskie 

m. Poznań 5.488,00 

gminy sąsiadujące z m. Poznań 4.786,00 

pozostałe 4.084,00 

zachodniopomorskie 

m. Szczecin 4.335,50 

gminy sąsiadujące z m. Szczecin 4.026,50 

pozostałe 3.717,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


