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1. Określenie przedmiotu i zakresu wyceny 

 

Przedmiotem wyceny są nieruchomości położone w Jałowem, powiat bieszczadzki, woj. podkar-

packie.  

Zakres wyceny obejmuje prawo własności działek gruntowych: 

 nr 109/12  o powierzchni 0,0122 ha,  

 nr 109/15 o powierzchni 0,7364 ha, 

 nr 109/17 o powierzchni 0,4789 ha. 

 

2. Cel wyceny 

 

Ustalenie wartości nieruchomości dla postępowania egzekucyjnego. 

 

3. Podstawa wyceny oraz źródła danych o nieruchomości 

 

3.1. Podstawa formalna 

 

Podstawę formalną stanowi postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  

w Lesku, sygn. akt KM 643/06 z dnia 26 06 2015, powołujące jako biegłego do oszacowania nie-

ruchomości rzeczoznawcę majątkowego Wiesława Szpaka. 

 

3.2. Podstawa prawna 

 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741  

z 29 09 1997 r. z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne ( Dz. U. Nr 38, poz. 230, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296  

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny 

nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego Dz. U. Nr 98, poz. 612  

z późn. zm.). 

 

3.3. Źródła danych o nieruchomości 

 

 Oględziny przeprowadzone w dniu 22 07 2015 r. 

 Informacje i materiały zebrane w toku szacowania. 

 Analiza aktów notarialnych z obrotu nieruchomościami w powiecie bieszczadzkim. 

 Analizy i bazy danych własne w zakresie obrotu nieruchomościami. 

 „Wycena nieruchomości w gospodarce rynkowej” - Zbigniew J. Boczek 1998. 

  „Ile jest warta nieruchomość” – E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel. Poltext 2004. 

 „Przykłady wycen nieruchomości” – Instytut Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2007. 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny 2008, wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń  

      Rzeczoznawców Majątkowych, 

 Krajowe Standardy Wyceny: KSWP1 „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”  

 „Wycena nieruchomości” – LexisNexis Warszawa 2009. 

  Program komputerowy „Zawam2010”. 
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4. Ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości 

 

Data dokonania oględzin i obmiaru nieruchomości: 22 07 2015 r. 

Data obliczenia wartości nieruchomości według stanu na dzień: 28 07 2015 r. 

Data sporządzenia wyceny: 28 07 2015 r. 

 

5. Opis stanu nieruchomości 

 

5.1. Stan prawny 

 

Nieruchomość stanowiąca działki ewidencyjne nr 109/3, 109/12 ujawniona jest w księdze wieczy-

stej Nr KS2E/00026104/1, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 109/1 w księdze wieczystej Nr 

KS2E/00029796/9. Aktualnie w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 109/3 powstały działki 

nr 109/14 i 109/15. W wyniku podziału działki nr 109/1 powstały działki nr 109/16 i 109/17. 

Działki nr 109/14 i 109/16 stanowią wody płynące i jako takie zgodnie z ustawą prawo wodne nie 

mogą stanowić przedmiotu obrotu rynkowego i jako takie przechodzą na własność Skarbu Pań-

stwa. Art. 5.1. Wody dzielą się na powierzchniowe i podziemne. 

3. Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na: 

1) płynące, do których zalicza się wody: 

a) w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek, 

Art. 10 ust. 3. Płynące wody publiczne nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem 

przypadków określonych w ustawie. 

Art. 14 ust. 2. Grunty pokryte płynącymi wodami powierzchniowymi nie podlegają obrotowi 

cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. 

Art. 14a.1. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi własność 

Skarbu Państwa, są zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

2. Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu, 

o którym mowa w ust. 1, oraz ich wykreślenie z zasobu stwierdza, w drodze decyzji, 

na wniosek właściwego organu lub jednostki, o których mowa w art. 11 

ust. 1, właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej. 

Stosowne zmiany nie zostały wprowadzone do ksiąg wieczystych.  

Działki ujawnione w księdze wieczystej KS2E/00026104/1 stanowią własność: 

1. Anny Katarzyny Hamerskiej Drewniak w 25/40 cz. 

2. Michaliny Drewniak w 3/40 cz. 

3. Adama Drewniak w 3/40 cz. 

4. Karola Drewniak w 3/40 cz. 

5. Macieja Drewniak w 3/40 cz. 

6. Jana Drewniak w 3/40 cz. 

Działki ujawnione w księdze wieczystej KS2E/00029796/9 stanowią własność Anny Hamerskiej 

Drewniak i Edwina Drewniak na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej. 

Księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Lesku, Wydział VII Zamiejscowy w Ustrzykach 

Dolnych.  Zapisy w działach III i IV przedstawiają załączone elektroniczne odpisy z ksiąg wieczy-

stych. 

 

5.2. Położenie  

 

Oględzin nieruchomości dokonałem z udziałem Pana Adama Drewniaka oraz sąsiada z działki 

ewidencyjnej nr 108/3. Przedmiotowe działki nr 109/12, 109/15 i 109/17 położone są w peryferyj-
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nej części Jałowego. Działki nr 109/15 i 109/17 przylegają do siebie dłuższymi bokami, do działki 

nr 109/15 przylega działka nr 109/12. Łącznie stanowią zwarty kompleks, teren działek jest płaski, 

z nieznacznym spadkiem w kierunku północno-wschodnim, ku rzece Jasienka. Dojazd i dojście do 

nich znajduje się od strony południowej, z drogi powiatowej relacji Jasień –Bandrów, poprzez 

działkę nr 109/17.   

Działka nr 109/12 stanowi wąski pas o szerokości średniej 2 m, graniczy od strony południowo-

zachodniej i północno-zachodniej z działkami zabudowanymi, z pozostałych stron z działkami 

niezabudowanymi. 

Działka nr 109/15 stanowi kształt zbliżony do trapezu, graniczy częściowo od strony północno-

zachodniej z działką zabudowana , z pozostałych stron z działkami niezabudowanymi.  

Działka nr 109/17 stanowi kształt zbliżony do wydłużonego równoległoboku, od strony południo-

wej graniczy z drogą powiatową, od strony południowo-wschodniej z działką zabudowaną i nieza-

budowaną, z pozostałych stron z działkami niezabudowanymi. 

 

5.3. Stan zagospodarowania 

 

W wyniku przeprowadzonych oględzin, stwierdzam, że działki nie są zabudowane, teren działek 

jest zaniedbany, widoczne jest postępujące zakrzewienie i zachwaszczenie. Na działce nr 109/12  

i 109/15 widoczne są miejsca wysypywania odpadów stałych. Teren działek nr 109/12 i 109/15 

jest ogrodzony siatką na słupkach stalowych. W południowo-wschodniej części działki nr 109/12 

znajduje się stalowa brama wjazdowa, ogrodzenie w części północnej działki nr 109/15 zostało 

zniszczone. Stan techniczny ogrodzenia wskazuje na znaczne zużycie. W części południowo-

zachodniej działki nr 109/17 znajduje się 8 starych jabłoni.  

 

6. Wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości 

 

Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzenne-

go. Informacje dotyczące przewidywanego przeznaczenia terenu, na którym położone są wycenia-

ne działki przedstawia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne”, zatwierdzone Uchwałą Nr XXVII/204/2000 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych  z dnia 27 czerwca 2000 r., ze zm. w Uchwale Nr XIV/111/11 Rady Miej-

skiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 11 2011 r. Zgodnie ze Studium: 

działka nr 109/12 leży w terenie oznaczonym jako: „Tereny zainwestowane”, 

działka nr 109/15 leży w terenie oznaczonym jako: „Tereny zainwestowane: oraz  w części pół-

nocno-wschodniej na małej części jako: „Projektowane Motel”, 

działka nr 109/17 leży w terenie oznaczonym jako: „Tereny zainwestowane: oraz  w części pół-

nocno-wschodniej na małej części jako: „Projektowane Motel”. 

 

 7. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu  

     i sposobu wyceny 

 

Specyfika bieszczadzkiego rynku nieruchomości jest rezultatem zarówno wielkości zaludnienia  

w stosunku do powierzchni regionu, znacznego bezrobocia, znacznie niższych od średniej krajo-

wej średnich dochodów ludności. Czynniki te powodują, że popyt wśród ludności miejscowej, we 

wszystkich segmentach rynku nieruchomości jest niewielki, przy znacznie wyższej podaży szcze-

gólnie na rynku pierwotnym nieruchomości niezabudowanych. Rynek wtórny przeważa nad ryn-

kiem pierwotnym, rozwija się głównie w zakresie działek budowlanych, lokali mieszkalnych, rza-

dziej użytkowych, gruntów rolnych. Wyceniana nieruchomość stanowi niezabudowane, nieużyt-

kowane od lat działki. Uwzględniając ten stan rynku, jako okres badania przyjąłem lata 2014 do 
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chwili obecnej. Analizując lokalny rynek nieruchomości, stwierdziłem pojedyncze transakcje do-

tyczące nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jako przedmiotu prawa własności. Obrót 

nieruchomościami, podobnymi do wycenianej jest mało aktywny, na przestrzeni kilku lat zreali-

zowane zostały pojedyncze transakcje kupna-sprzedaży. Dla potrzeb sporządzenia niniejszego 

opracowania wykorzystałem transakcje sprzedaży na rynku nieruchomości, zrealizowane w Jało-

wem. Uzyskane ceny transakcyjne działek niezabudowanych w Jałowem, położonych w terenach  

o przeznaczeniu budowlanym, będące przedmiotem prawa własności mieściły się w przedziale od 

12,97 do 40,68 zł/m
2
 powierzchni działki. Zrealizowane na lokalnym rynku transakcje kupna - 

sprzedaży nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, umożliwiły zastosowanie dla 

wyceny podejścia porównawczego. Ceny nieruchomości na tym obszarze kształtowały następujące 

cechy: powierzchnia działki, kształt i topografia, lokalizacja, uzbrojenie, komunikacja, sąsiedztwo, 

atrakcyjność. Biorąc pod uwagę położenie nieruchomości w miejscowości, stwierdzam, że nie 

posiada znaczących elementów cenotwórczych.  

 

8. Wskazanie rodzaju określanej wartości nieruchomości, wyboru podejścia, metody 

    i techniki szacowania  

 

Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, określiłem wartość rynkową, przy zało-

żeniu optymalnego wykorzystania nieruchomości. Mając na uwadze przepisy prawa, cel wyceny, 

stan i przeznaczenie nieruchomości oraz stan rynku ustaliłem optymalny sposób użytkowania dla 

nieruchomości, jako kontynuację aktualnego sposobu użytkowania, tj. na cele budowlane. Sposób 

optymalnego użytkowania oznacza najbardziej prawdopodobne wykorzystanie nieruchomości, 

które jest fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, ekonomicznie 

opłacalne i zapewniające największą wartość wycenianej nieruchomości. Wartość rynkową nieru-

chomości określa się bez uwzględniania kosztów transakcji kupna sprzedaży oraz związanych z tą 

transakcją podatków i opłat. Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna 

jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych. Podej-

ście porównawcze polega na określeniu wartości rynkowej nieruchomości przy założeniu, że war-

tość ta jest równa cenie, uzyskanej za podobne nieruchomości, będące przedmiotem obrotu, skory-

gowanej ze względu na cechy różniące te nieruchomości, ustalonej z uwzględnieniem zmian po-

ziomu cen w związku z upływem czasu. 

Zgodnie z art. 151 i 153 ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową nieruchomości 

stanowi jej przewidywana cena, możliwa do uzyskania na rynku, ustalona z uwzględnieniem cen 

transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu następujących warunków: 

a) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej i miały stanow-

czy zamiar zawarcia umowy, 

b) upłynął okres niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania 

warunków umowy. 

Zgodnie z przyjętym celem wyceny i uwarunkowaniami prawnymi, należało oszacować obecną 

wartość nieruchomości. Uwzględniając uwarunkowania rynkowe jak również przeznaczenie nie-

ruchomości, wartość nieruchomości określiłem podejściem porównawczym, metodą porównywa-

nia parami, zgodnie z §4.3., §5 rozporządzenia przywołanego  w punkcie 3.2., wykorzystując pro-

gram „Zawam2010”. 

 

9. Przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny  

 

Wartość rynkową nieruchomości oszacowałem w oparciu o nieruchomości najbardziej podobne, 

będące przedmiotem zrealizowanych transakcji. Jako obiekty porównawcze wybrałem nierucho-

mości charakteryzujące się podobieństwem pod względem stanu prawnego i cech fizycznych, po-
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łożone w Jałowem. Odrzuciłem nieruchomości najbardziej skrajne cenowo, rodzące wątpliwości 

pod względem cech, które powinna spełniać nieruchomość. Określenia wartości nieruchomości 

jako przedmiotu prawa własności, dokonałem uwzględniając 5 zrealizowanych transakcji dział-

kami niezabudowanymi, stanowiącymi przedmiot prawa własności. Nieruchomości porównawcze 

stanowiące działki niezabudowane przyjęte do porównań przedstawiłem w tabeli poniżej. 

 

L.p
Data 

transakcji
Rep./Nr działki Miejscowość

Cena 

transakcyjna  

[zł]

Powierzchnia  

[m2]

Cena 

tran_jedn.  

[zł/m2]

Wielkość 

działki

Kształt i 

topografia
Lokalizacja Media Komunikacja Sąsiedztwo

Cena jedn. 

aktalizow. 

[zł/m2]

bp #### 5 cze 15 R1348/15 Jałowe 60 000,00 4 343,0000 13,82 duża db peryferyjna brak db dt 12,72

bp #### 4 lis 14 R11007/14 Jałowe 45 000,00 3 470,0000 12,97 duża db peryferyjna brak dt dt 7,80

bp #### 18 sie 14 R2208/14 Jałowe 69 905,00 2 255,0000 31,00 średnia db pośrednia brak db dt 15,02 Cmax

bp #### 19 mar 14 R1445/14 Jałowe 50 000,00 1 229,0000 40,68 średnia db pośrednia brak db db 10,44

bp #### 19 mar 14 R754/14 Jałowe 90 000,00 3 421,0000 26,31 duża db peryferyjna brak dt dt 6,75 Cmin

Baza transakcji nieruchomości na podstawie, których dokonano obliczeń - zaznaczono też nieruchomości do bezpośrednich porównań
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Jednostkowe ceny transakcyjne w czasie i linia trendu

 
 

Cechy rynkowe nieruchomości wraz z opisem ocen cech i wagami procentowymi

L.p Cechy rynkowe
Ocena 

cechy
Opis oceny cechy rynkowej

Waga 

cechy [%]

b. mała do 500 m2

mała 501-1000 m2

średnia 1001-2500 m2

duża 2501-10000 m2

b. duża powyżej 10000 m2

bdb zwarty foremny kształt

db zwarty foremny kształt, teren pochyły

dt kształt nieforemny, teren zróżnicowany

zły kształt nieregularny, teren silnie zróżnicowany

centrum do 100 m od głównego punktu miejscowości

śródmiejska 100-300 m od centrum 

pośrednia 300-1000 m od centrum

peryferyjna powyżej 1000 m od centrum

bdb pełny dostęp do mediów ewkcg

db częściowy dostęp 3 elementy

dt częściowy dostęp 2 elementy

brak brak uzbrojenia

bdb
dogodny bezpośredni dostęp do drogi publicznej 

utwardzonej

db dogodny dostęp do drogi publicznej utwardzonej

dt dostęp do drogi publicznej drogą gruntową

brak bez dostępu do drogi

bdb otoczenie zadbane, nieuciążliwe

db otoczenie zróżnicowane, nieuciążliwe

dt
brak zabudowy lub zaniedbana, cmentarz, hałas, 

zapachy

bdb dogodne warunki inwestowania

db średnie warunki inwestowania

dt dostateczne warunki inwestowania

Suma: 100,00%

15,00%

10,00%

10,00%

15,00%

15,00%

15,00%

20,00%

6

7

Wielkość działki

Kształt i topografia

Lokalizacja

Media

Komunikacja

Sąsiedztw o

Atrakcyjność

1

2

3

4

5
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Jednostka

[szt]

[data] 19 mar 14 5 cze 15

------

------

------

[%/dz]

[%/m-c]

[%/okres]

[%/rok]

[%/rok]

L.p
Waga 

obliczona 

[%]

1 19,08%

2 0,00%

3 19,08%

4 0,00%

5 42,78%

6 0,00%

7 19,08%

100,00%

0,609

Wartość

Ilość nieruchomości  branych pod uw agę 5

Okres badania cen

Nazwa cechy rynkowej
Waga wymuszona 

przez Rzeczoznawcę 

[%]

Opis trendu czasowego

Współczynnik przecięcia z osią y  - b 2 108,269

Rów nanie lini trendu

Współczynnik nachylenia - a -0,050

Współczynnik Pearsona - r2

Trend dzienny -0,150%

10,00%

Trend miesięczny -4,60%

-54,70%Trend roczny

Trend roczny ustalony przez Wyceniającego

Trend w  okresie badania -67,00%

10,00%

100,00%

Osiągnięto 100% 0,00%

15,00%

15,00%

15,00%

Lokalizacja

Media

Kształt i topografia

Komunikacja

15,00%

20,00%

Sąsiedztwo

Atrakcyjność

Razem:

Wielkość działki

 xay

 
 

Jednostka

[zł/m2]

[zł/m2]

[zł/m2]

Opis histogramu i rozkładu normal.

Średnia arytmetyczna cen jedn. aktualizow . 10,55

Wartość

Rozkład prawostronnie asymetryczny o skośności  równej:   3,22 [%]

28 lipiec 2015Data na jaką jest wyceniana nieruchomość szacowana

Odchylenie standardow e cen jedn. aktualizow . 3,42

Mediana jedn. cen aktualizow . 10,44

 
 

 Określenie wartości rynkowej działki nr 109/12 

 

L.p Nieruchomości
Nieruch. 

szacowana

Nieruch. 

podobna_1

Nieruch. 

podobna_2

Nieruch. 

podobna_3

Nieruch. 

podobna_4

Nieruch. 

podobna_5

------ 1 2 3 4 5

do szacowania 12,72 7,80 15,02 10,44 6,75

1 Wielkość działki b. mała duża duża średnia średnia duża

2 Kształt i topografia dt db db db db db

3 Lokalizacja peryferyjna peryferyjna peryferyjna pośrednia pośrednia peryferyjna

4 Media brak brak brak brak brak brak

5 Komunikacja db db dt db db dt

6 Sąsiedztw o db dt dt dt db dt

7 Atrakcyjność dt dt dt db db dt

Porównanie ocen cech rynkowych (atrybutów) nieruchomości szacowanej i nieruchomości do 

bezpośrednich porównań

Nr nieruchomości w bazie

Cena jedn. aktualizowana [zł/m2]
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Wyniki szacowania metodą porównywania parami

1 2 3 4 5

12,72 7,80 15,02 10,44 6,75

L.p Cechy rynkowe
Udział cechy 

w ΔC [%]            

(waga cechy)  

Zakres 

kwotowy  

[zł/m2]

1 Wielkość działki 10,00% 0,83 0,62 0,62 0,41 0,41 0,62

2 Kształt i topografia 15,00% 1,24 -0,41 -0,41 -0,41 -0,41 -0,41

3 Lokalizacja 15,00% 1,24 0,00 0,00 -0,41 -0,41 0,00

4 Media 15,00% 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Komunikacja 10,00% 0,83 0,00 0,28 0,00 0,00 0,28

6 Sąsiedztw o 15,00% 1,24 0,62 0,62 0,62 0,00 0,62

7 Atrakcyjność 20,00% 1,65 0,00 0,00 -0,83 -0,83 0,00

100,00% 8,27 0,83 1,11 -0,62 -1,24 1,11

Nr nieruchomości z bazy do porównania

Cena nieruchomości porównawczej Cp   [zł/m2]

Sumy:

Średnia arytm.cen skorygowanych=wynik szacowania [zł/m2]

Powierzchnia użytkowa nieruchomosci szacowanej  [m2]

Wartość nieruchomości (zaokrąg. do 1 zł)   [zł/m2]

Kwotowe poprawki korygujace ceny nieruchomości   [zł/m2]

10,78

122,00

1 315
 

 

Wyliczona wartość działki 109/12 wynosi 1315,00 zł 

 

 Określenie wartości rynkowej działki nr 109/15 

 

L.p Nieruchomości
Nieruch. 

szacowana

Nieruch. 

podobna_1

Nieruch. 

podobna_2

Nieruch. 

podobna_3

Nieruch. 

podobna_4

Nieruch. 

podobna_5

------ 1 2 3 4 5

do szacowania 12,72 7,80 15,02 10,44 6,75

1 Wielkość działki duża duża duża średnia średnia duża

2 Kształt i topografia db db db db db db

3 Lokalizacja peryferyjna peryferyjna peryferyjna pośrednia pośrednia peryferyjna

4 Media brak brak brak brak brak brak

5 Komunikacja brak db dt db db dt

6 Sąsiedztw o db dt dt dt db dt

7 Atrakcyjność dt dt dt db db dt

Porównanie ocen cech rynkowych (atrybutów) nieruchomości szacowanej i nieruchomości do 

bezpośrednich porównań

Nr nieruchomości w bazie

Cena jedn. aktualizowana [zł/m2]

 
 

Wyniki szacowania metodą porównywania parami

1 2 3 4 5

12,72 7,80 15,02 10,44 6,75

L.p Cechy rynkowe
Udział cechy 

w ΔC [%]            

(waga cechy)  

Zakres 

kwotowy  

[zł/m2]

1 Wielkość działki 10,00% 0,83 0,00 0,00 -0,21 -0,21 0,00

2 Kształt i topografia 15,00% 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Lokalizacja 15,00% 1,24 0,00 0,00 -0,41 -0,41 0,00

4 Media 15,00% 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Komunikacja 10,00% 0,83 -0,55 -0,28 -0,55 -0,55 -0,28

6 Sąsiedztw o 15,00% 1,24 0,62 0,62 0,62 0,00 0,62

7 Atrakcyjność 20,00% 1,65 0,00 0,00 -0,83 -0,83 0,00

100,00% 8,27 0,07 0,34 -1,38 -2,00 0,34

Nr nieruchomości z bazy do porównania

Cena nieruchomości porównawczej Cp   [zł/m2]

Sumy:

Średnia arytm.cen skorygowanych=wynik szacowania [zł/m2]

Powierzchnia użytkowa nieruchomosci szacowanej  [m2]

Wartość nieruchomości (zaokrąg. do 1 zł)   [zł/m2]

Kwotowe poprawki korygujace ceny nieruchomości   [zł/m2]

10,02

7 364,00

73 787
 

 

Wyliczona wartość działki 109/15 wynosi 73787,00 zł 
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 Określenie wartości rynkowej działki nr 109/17 

 

L.p Nieruchomości
Nieruch. 

szacowana

Nieruch. 

podobna_1

Nieruch. 

podobna_2

Nieruch. 

podobna_3

Nieruch. 

podobna_4

Nieruch. 

podobna_5

------ 1 2 3 4 5

do szacowania 12,72 7,80 15,02 10,44 6,75

1 Wielkość działki duża duża duża średnia średnia duża

2 Kształt i topografia db db db db db db

3 Lokalizacja peryferyjna peryferyjna peryferyjna pośrednia pośrednia peryferyjna

4 Media brak brak brak brak brak brak

5 Komunikacja db db dt db db dt

6 Sąsiedztw o db dt dt dt db dt

7 Atrakcyjność dt dt dt db db dt

Porównanie ocen cech rynkowych (atrybutów) nieruchomości szacowanej i nieruchomości do 

bezpośrednich porównań

Nr nieruchomości w bazie

Cena jedn. aktualizowana [zł/m2]

 
 

Wyniki szacowania metodą porównywania parami

1 2 3 4 5

12,72 7,80 15,02 10,44 6,75

L.p Cechy rynkowe
Udział cechy 

w ΔC [%]            

(waga cechy)  

Zakres 

kwotowy  

[zł/m2]

1 Wielkość działki 10,00% 0,83 0,00 0,00 -0,21 -0,21 0,00

2 Kształt i topografia 15,00% 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Lokalizacja 15,00% 1,24 0,00 0,00 -0,41 -0,41 0,00

4 Media 15,00% 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Komunikacja 10,00% 0,83 0,00 0,28 0,00 0,00 0,28

6 Sąsiedztw o 15,00% 1,24 0,62 0,62 0,62 0,00 0,62

7 Atrakcyjność 20,00% 1,65 0,00 0,00 -0,83 -0,83 0,00

100,00% 8,27 0,62 0,90 -0,83 -1,45 0,90

Nr nieruchomości z bazy do porównania

Cena nieruchomości porównawczej Cp   [zł/m2]

Sumy:

Średnia arytm.cen skorygowanych=wynik szacowania [zł/m2]

Powierzchnia użytkowa nieruchomosci szacowanej  [m2]

Wartość nieruchomości (zaokrąg. do 1 zł)   [zł/m2]

Kwotowe poprawki korygujace ceny nieruchomości   [zł/m2]

10,57

4 789,00

50 620
 

 

Wyliczona wartość działki 109/17 wynosi 50620,00 zł 

 

Określone wartości jednostkowe wycenianych działek mieszczą się w przedziale cen minimalnych  

i maksymalnych uzyskiwanych w obrocie rynkowym, zaktualizowanych na dzień wyceny, co po-

twierdza aktualny stan nieruchomości, wskazując jednocześnie, iż za działki o większej po-

wierzchni uzyskiwane są niższe ceny jednostkowe. Oszacowana wartość rynkowa działek znajduje 

potwierdzenie w cenach transakcyjnych dla nieruchomości gruntowych budowlanych, realizowa-

nych na rynku lokalnym, uwzględnia ponadto różnice występujące między poszczególnymi nieru-

chomościami porównawczymi, także obserwowany stan rynku z wyraźną tendencją spadkową cen 

nieruchomości. 

 

9.1. Zestawienie wartości działek 

 

Wartość działek, wartość łączną nieruchomości przedstawia tabela: 

 
Lp Działka Wartość działki 

1 109/12 1315,00 

2 109/15 73787,00 

3 109/17 50620,00 

razem 125722,00 

 

Przyjąłem wartość nieruchomości: 125722,00 zł 
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10. Klauzule i zastrzeżenia 

 

 Niniejszy operat sporządzony został zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodowy-

mi rzeczoznawców majątkowych wg stanu na dzień wyceny. 

 Operat szacunkowy służy wyłącznie do celu określonego w operacie. 

 Operat nie może być publikowany w całości lub części bez zgody autora. 

 Podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowiły udostępnione przez Zama-

wiającego dokumenty i materiały oraz pozyskane we własnym zakresie. 

 Określony stan techniczny obiektów nie jest ekspertyzą techniczną. 

 Obliczona w operacie wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT. 

 Integralną częścią operatu stanowią następujące załączniki: 

     - dokumentacja fotograficzna, 

     - wypis z rejestru gruntów, 

     - mapa ewidencji gruntów, 

     - odpis elektroniczny ksiąg wieczystych KS2E/00026104/1 i KS2E/00029796/9. 
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Dokumentacja fotograficzna 
 

Na stronie tytułowej fragment działki nr 109/17 – widok od strony południowej, na pierwszym 

planie stare, zdziczałe jabłonie . 
 

  

 

                                        
 

Działka nr 109/12 – widok od strony południowo-wschodniej              Działka nr 109/15 – widok od strony północno-  

                                                   wschodniej 

 

                                      
           

Działka nr 109/15 – widok od strony południowo-zachodniej                Działka nr 109/17 – widok od strony południo- 

                                                                                                                wo-zachodniej 

 

   

 
 

Odpady stałe na styku działek nr 109/12 i 109/15 


