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1. Przedmiot wyceny i zakres wyceny 

 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość położona w Średniej Wsi, gmina Lesko, powiat leski, 

woj. podkarpackie.  

Zakres wyceny obejmuje prawo własności działki nr 1052/3 o powierzchni 0,0911 ha, zabudowa-

nej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 228,09 m
2
. 

 

2. Określenie celu 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 Tomasz Klucznik, sygn. akt KM 117/18 z dnia 10 08 2018, powołujące jako biegłego do 

oszacowania nieruchomości 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 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296  

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). 

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

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1446 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz.U. 2016 poz. 1263). 

 

3.3. Źródła danych o nieruchomości 

 

 Księga wieczysta KW Nr KS1E/00013767/5. 

 Oględziny i obmiary przeprowadzone w dniu 12 09 2018 r. 

 Informacje i materiały zebrane w toku szacowania. 

 „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 Rzeczo-

znawców Majątkowych. 

 Krajowy Standard Wyceny Podstawowy: KSWP „Wartość rynkowa”.  

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny – Nota Interpretacyjna – Zastosowanie podejścia po-

równawczego w wycenie nieruchomości. 

 „Wycena nieruchomości” – LexisNexis Warszawa 2009. 
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 Program komputerowy „Zawam2015”. 

 

4. Ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości 

 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 12 09 2018 r. 

Data obliczenia wartości nieruchomości według stanu praw i rzeczy: 12 09 2018 r. 

Data obliczenia wartości nieruchomości według stanu cen 20 09 2018 r. 

Data sporządzenia wyceny: 20 09 2018 r. 

 

5. Opis stanu nieruchomości 

 

5.1. Stan prawny 

 

Działka nr 1052/3 o powierzchni 0,0911 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, stanowi wła-

sność Anny Markuc w 1/8 części, Adama Podstawskiego w 1/8 części, Kazimierza Podstawskiego 

w 5/8 części i Marzeny Strasz w /8 części. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej 

KS1E/00013767/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku.  

 

5.2. Położenie 

 

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 12 09 2018 r. oględzin dokonanych z udziałem komorni-

ka Sądowego Tomasza Klucznika, stwierdziłem, że działka nr 1052/3 położona jest w obrębie 

ewidencyjnym Średnia Wieś, po prawej stronie drogi wojewódzkiej relacji Hoczew – Czarna,  

w pośredniej części miejscowości, posiada kształt wydłużonego prostokąta, stanowi teren o spad-

ku w kierunku wschodnim. Od strony wschodniej graniczy z drogą wojewódzką, z pozostałych 

stron z działkami zabudowanymi. Dojazd i dojście do budynku jest dogodne, bezpośrednio z drogi 

wojewódzkiej. 

 

5.3. Stan zagospodarowania 

  

Działka nr 1052/3 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 8. Uzbrojenie działki stanowi za-

silanie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, energię elektryczną, instalację kanalizacyjną ze 

zbiornikiem bezodpływowym ścieków oraz instalację gazu ziemnego. Projektowana jest kanaliza-

cja sanitarna ogólnospławna – proj. 397/H. Działka zabudowana jest murowanym, dwupiętrowym 

budynkiem mieszkalnym, na planie prostokąta o wymiarach 9,66 x 9,86 m. Wejścia do budynku 

znajdują się od strony północnej i zachodniej. Budynek posiada dach dwuspadowy kryty eternitem 

falistym, na deskowaniu ażurowym. Od strony wschodniej na obu piętrach wykonano balkony z 

oporęczowaniem stalowym. Działka jest ogrodzona jest od strony wschodniej ogrodzeniem z pa-

neli żelbetowych wraz z bramą stalową z furtką, przy zjeździe z drogi wojewódzkiej. Od strony 

północnej grodzona jest siatką stalową na słupkach osadzonych w betonowym cokole. Budynek 

nie jest zamieszkały, szereg elementów budowlanych jest zdewastowanych, część zniszczeń i zu-

życia technicznego wynika z braku bieżących napraw, a także z braku wykończenia robót. Stan 

techniczny budynku oceniam jako dostateczny. Budynek posiada wykonane elementy:  

- fundamenty betonowe, 

- ściany konstrukcyjne i działowe z cegły pełnej, pustaków siporeks, 

- stropy żelbetowe, schody żelbetowe, obłożone drewnem, 

- dach drewniany dwuspadowy, pokryty eternitem falistym, obróbki blacharskie i rynny z blachy 

ocynkowanej, malowanej, 

- podłogi w pomieszczeniach drewniane z desek, w łazienkach z płytek ceramicznych, w piwnicy 

posadzki betonowe, 



 5 

- stolarka okienna drewniana, drzwiowa typowa, fabrycznie wykończona,  

- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowanie emulsyjne, na klatce schodowej i przedpo-

kojach okładziny z boazerii drewnianej, w łazienkach obłożone płytkami ceramicznymi, sufity 

częściowo obłożone boazerią drewnianą, 

- elewacja – tynk mineralny o strukturze kornika, cokoły z lastryka płukanego, 

- instalacja elektryczna,  

- instalacja sanitarna wod – kan., ciepła woda z kotła na opał stały, 

- instalacja centralnego ogrzewania z kotła na opał stały, grzejniki rurowe faviera, purmo, panele 

stalowe, rurarz stalowy. 

Program użytkowy budynku stanowią pomieszczenia na poziomie: 

 parteru;  

ganek                    6,16 m
2
, 

korytarz                7,42 m
2
,     

kuchnia               15,78 m
2
,  

pokój                   21,35 m
2
, 

kotłownia              9,77 m
2
,  

magazynek           5,36 m
2
,  

skład opału           4,16 m
2
,  

łazienka                3,25 m
2
, 

spiżarnia               2,11 m
2
,     

składzik                1,54 m
2
,     

klatka schodowa   2,74 m
2
, 

Łączna powierzchnia użytkowa piwnic wynosi 79,64 m
2
, średnia wysokość pomieszczeń 2,23 m,  

 piętra 1;  

klatka schodowa  6,25 m
2
,  

przedpokój           7,81 m
2
, 

pokój                  16,37 m
2
,  

pokój                  20,85 m
2
,  

pokój                  16,00 m
2
, 

łazienka                5,94 m
2
, 

Łączna powierzchnia użytkowa parteru wynosi 73,22 m
2
, wysokość pomieszczeń 2,56 m,  

 piętra 2;  

klatka schodowa  6,78 m
2
,  

przedpokój           7,62 m
2
,  

pokój                  16,47 m
2
, 

pokój                  21,08 m
2
, 

pokój                  11,52 m
2
, 

garderoba             9,64 m
2
,  

Łączna powierzchnia użytkowa piętra wynosi 73,11 m
2
, wysokość pomieszczeń 2,32 m.  

 

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku: 

Powierzchnia zabudowy                Pz = 109,50 m
2
,  

Powierzchnia użytkowa budynku Pu = 225,95 m
2
,  

Kubatura budynku                         K = 889,43 m
3
.  

 

6. Wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości 

 

Miasto i Gmina Lesko nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Infor-

macje dotyczące przewidywanego przeznaczenia terenu, na którym położona jest wyceniana 
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działka, przedstawia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Lesko”, zatwierdzone uchwałą nr XVIII/168/2000 Rady Miasta w Lesku z dnia  

5 10 2000 r. Zgodnie ze „Studium…” przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym 

symbolem M5 – istniejące zespoły zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z usługami. 

 

7. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu  

     i sposobu wyceny 

 

Analizą rynku stanowiącego nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, objąłem ob-

szar powiatu leskiego i bieszczadzkiego, w szczególności gminę Lesko. W wyniku analizy stwier-

dziłem, że jest to rynek słabo rozwinięty, charakteryzujący się często znacznym zróżnicowaniem 

cech nieruchomości. Rynek wtórny przeważa nad rynkiem pierwotnym, transakcje zawierane są 

głównie miedzy osobami fizycznymi. Dla potrzeb sporządzenia niniejszego opracowania wyko-

rzystałem transakcje sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym, będące przedmiotem prawa 

własności. Badaniem objąłem okres od roku 2017 do chwili obecnej. Do porównań wybrałem 

transakcje, które były najbardziej zbliżone do nieruchomości wycenianej, a ceny transakcyjne nie 

odbiegały rażąco od cen uzyskiwanych na rynku lokalnym. W wyniku analizy rynku stwierdziłem, 

że w badanym okresie ceny transakcyjne nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzin-

nymi wykazywały tendencje wzrostowe i mieściły się w granicach od 12,46 do 271,43 zł/m
2
 po-

wierzchni działki gruntowej, ceny transakcyjne nieruchomości przyjętych do porównań bezpo-

średnich mieściły się w granicach od 85,12 do 251,51 zł/m
2
 powierzchni działki gruntowej. Ceny 

transakcyjne uwzględniały głównie położenie, powierzchnię działki, kształt i topografię, uzbroje-

nie, atrakcyjność, dostępność komunikacyjną. Zrealizowane w tym okresie transakcje umożliwiały 

zastosowanie do wyceny podejścia porównawczego.  

Biorąc pod uwagę położenie nieruchomości w miejscowości, stwierdzam, że nieruchomości te  

posiadają dobre elementy cenotwórcze. 

 

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 mieszkaniowe. Spo-

sób 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. Zgodnie z art. 151 ustawy ogn, wartość rynkową nieruchomości sta-

nowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględ-

nieniem cen transakcyjnych. Z kolei art. 153 ogn stanowi, że podejście porównawcze polega na 

określeniu wartości rynkowej nieruchomości przy założeniu, że wartość ta jest równa cenie, uzy-

skanej za podobne nieruchomości, będące przedmiotem obrotu, skorygowanej ze względu na ce-

chy różniące te nieruchomości, ustalonej z uwzględnieniem zmian poziomu cen w związku z 

upływem czasu. Ponieważ występujący obrót rynkowy podobnych nieruchomości, pozwala na 

zastosowanie podejścia porównawczego, oszacowania wartości rynkowej nieruchomości dokona-

łem podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, zgodnie z §4.3, §5 rozporządze-

nia przywołanego w punkcie 3.2 operatu. Obliczeń dokonałem wykorzystując program kompute-

rowy „Zawam2015”.  
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9. Przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny  

 

Dla określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości, do porównań przyjąłem naj-

bardziej wiarygodne, zrealizowane w najbliższym sąsiedztwie transakcje. Odrzuciłem nierucho-

mości skrajne cenowo i budzące wątpliwości pod względem atrybutów, które powinna spełniać 

transakcja rynkowa. Spośród transakcji sprzedaży nieruchomości stanowiących działki zabudowa-

ne budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, do porównań przyjąłem, zrealizowane na rynku 

wtórnym transakcje. Jako parametr obliczeniowy przyjąłem jednostkę powierzchni działki, gdyż 

powierzchnie działek są zawsze uwzględniane w aktach notarialnych, w przeciwieństwie do po-

wierzchni budynków, które jeżeli są ujawnione, to dotyczą powierzchni zabudowy, rzadziej użyt-

kowej, co nie daje podstaw do porównań. Cechy wraz z opisem ocen cech uwzględniające uwa-

runkowania rynkowe, przedstawia tabela poniżej. 

 

 
 

 
 

BUDYNKI MIESZKALNE 
 

Cechy rynkowe nieruchomości wraz z opisem ocen cech  

L.p Cechy rynkowe Ocena cechy Opis oceny cechy rynkowej 

1 
Powierzchnia 
działki 

bdb do 1000 m2 

db 1000-2500 m2 

dt powyżej 2500 m2 

2 Kształt  

bdb zwarty, foremny  

db foremny 

dt niekorzystny 

zły nieregularny 

3 Topografia 

bdb teren płaski  

db teren pochyły 

dt teren zróżnicowany 

zły teren silnie zróżnicowany 

4 Lokalizacja 

centrum-bdb do 100 m od głównego punktu miejscowości 

śródmiejska-db 100-300 m od centrum  

pośrednia-dt 300-1000 m od centrum 

peryferyjna-zła powyżej 1000 m od centrum 

5 Komunikacja 

bdb bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej 

db dostęp do drogi utwardzonej 

dt dostęp do drogi utwardzonej drogą gruntową 

brak brak dostępu do drogi 

L.p.
Położenie 

nieruchomości
Rep. / Uwagi Data_trans

Cena_trans    

[zł]

Powierzchnia   

[m2]

Wielkość_dzi

ałki
Kształt działki Topografia Lokalizacja Komunikacja

Stan 

techniczny

Powierzchnia 

uzytkowa

Powierzchnia 

dodatkowa

Cena jedn.  

[zł/m2]

Cena 

jedn.aktualiz.  

[zł/m2]

BP 1 Werlas 4385/17 14 sie 17 220 000,00 1 200,00 db bdb bdb zla dt db db brak 183,33 225,80

BP 2 Ustrzy ki_D 519/17 30 lis 17 150 000,00 1 295,00 db dt db dt db dt dt bdb 115,83 135,45

BP 3 Bachlaw a 938/18 9 mar 18 123 000,00 1 445,00 db db bdb db bdb db bdb bdb 85,12 94,68 Cmin

BP 4 Hoczew 1387/18 20 kw i 18 250 000,00 994,00 bdb bdb bdb db db bdb bdb bdb 251,51 273,68 Cmax

BP 5 Werlas 3906/17 21 w rz 17 133 000,00 1 100,00 db bdb db zla db db dt dt 120,91 146,27

Baza nieruchomości, na podstawie której dokonano wyceny

23,11% 16,53% 8,83% 0,20% 19,76% 21,32% 5,81% 4,44%

Wielkość_działki Kształt działki Topografia Lokalizacja Komunikacja Stan techniczny
Powierzchnia 

uzytkowa

Powierzchnia 

dodatkowa

bdb bdb bdb bdb bdb bdb bdb bdb

db db db db db db db db

dt dt dt dt dt dt dt dt

0 zly zla zla brak zly 0 brak

Zestawienie cech rynkowych i ocen oraz wag
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6 Media 

bdb pełny dostęp do mediów ewkcg 

db częściowy dostęp do mediów 3 elementy 

dt częściowy dostęp do mediów 2 elementy 

brak brak uzbrojenia 

7 Stan techniczny 

bdb budynek docieplony, lokal zadbany  

db budynek i lokal zadbany 

dt budynek i lokal zaniedbany 

zły 
budynek i lokal zaniedbany, wymagający pilnego 
remontu 

8 
Rodzaj zabudo-
wy 

bdb wolnostojąca 

db bliźniacza 

dt szeregowa 

9 
Powierzchnia 

użytkowa 

bdb duża powyżej 200 m2 

db średnia od 100 do 200 m2 

dt mała poniżej 100 m2 

10 
Powierzchnia 

dodatkowa 

bdb duża powyżej 50 m2 

db średnia od 20 do 50 m2 

dt mała poniżej 20 m2 

brak 
 
 

 
 

 
 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

14 sie 15 wrz 17 paź 18 lis 20 gru 21 sty 22 lut 26 mar

rok: 2017

Liniowy trend roczny - średnia metod: MNK; SzCz; CP

Trend = 80,09±43,16 [%/rok]     R2 = 41,41 [%]     σ = 20,5 [%]

Średnia 3 met. Ceny_transakcyjne

L.p. Parametr Wartość

1 Liniowy trend roczny metodą najmniejszych kwadratów  (MNK) 37,17%

2 Liniowy trend roczny metodą szeregów czasowych (SzCz) 12,36%

3 Liniowy trend roczny metodą ceteris paribus (CP) 13,57%

4 Liniowy trend roczny - średnia metod: MNK; SzCz; CP 21,03%

5 Roczny liniowy trend ustalony przez Rzeczoznawcę

6 Data wyceny (aktualizacji trendem) 20 wrz 18

7 Aktualizacja trendem rocznym [%/rok]: Średnia 3 met. 21,03%

8 Max cena jednostkowa aktualizowana - Cmax   [zł/m2] 273,68

9 Min cena jednostkowa aktualizowana - Cmin   [zł/m2] 94,68

10 Jednostkowa cena średnia aktualizowana Cśr   [zł/m2] 175,18

11 Przedział cenowy - ΔC    [zł/m2] 179,00

12 Poziom istotności α 25,0%

Parametry trendu rocznego transakcji rynkowych
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Cśr=175,18

M=146,27

D=138,5
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Wykres skumulowany rozkładu empirycznego i normalnego

N(Cśr=175,18 σ=72,73); rozkład empir. asymetrycznie prawostronny

L.p Parametr Wartość

1 Minimalna jedn.cena aktualizowana Cmin 94,68

2 Maksymalna jedn. cena aktualizowana Cmax 273,68

3 ΔC cen jednostkowych aktualizowanych 179,00

4 Średnia jedn. cena aktualizowana Cśr (μ) 175,18

5 Mediana jedn.cen aktualizowanych M 146,27

6 Dominanta jedn. cen aktualizowanych D 138,50

7 Odchylenie standardowe jedn.cen aktualizowanych σ 72,73

8 Skośność As [% ] 51,67%

9 Współ. asymetrii dominanty AsD=[(μ-D)/σ]    [% ] 50,43%

10 Współ. asymetrii mediany AsM=[(μ-M)/σ]    [% ] 39,75%

11 Współczynnik Pearsona dla jedn.cen aktualizowanych 0,08

12 Wspólczynnik dyspersji jedn.cen aktualizowanych 41,52%

13 Liczba przedziałów klasowych 3

14 Rozpiętość przedziału klasowego 89,50

Parametry wykresu skumulowanego
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Przyjąłem wartość rynkową nieruchomości: 167241,00 zł 

 

Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości znajduje potwierdzenie w cenach transakcyjnych 

dla nieruchomości gruntowych, zabudowanych podobnymi budynkami mieszkalnymi, położony-

mi w najbliższym sąsiedztwie, uwzględnia ponadto różnice występujące między poszczególnymi 

nieruchomościami porównawczymi. Wyliczona jednostkowa wartość rynkowa nieruchomości 

mieści się w przedziale transakcyjnych cen minimalnych i maksymalnych.  

 

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

------ 14 sie 17 30 lis 17 9 mar 18 20 kw i 18 21 w rz 17

------ 220 000,0 150 000,0 123 000,0 250 000,0 133 000,0

#N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!

Średnia Wieś Werlas Ustrzyki_D Bachlawa Hoczew Werlas

do szacowania 225,80 135,45 94,68 273,68 146,27

1 Wielkość_działki bdb db db db bdb db

2 Kształt działki db bdb dt db bdb bdb

3 Topografia db bdb db bdb bdb db

4 Lokalizacja dt zla dt db db zla

5 Komunikacja bdb dt db bdb db db

6 Stan techniczny dt db dt db bdb db

7 Pow ierzchnia uzy tkow a bdb db dt bdb bdb dt

8 Pow ierzchnia dodatkow a brak brak bdb bdb bdb dt

Cena jedn. aktualizowana   [zł/m2]

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

bezpośrednich porównań

Nr nieruchomości w bazie

Data transakcji

Wartość nieruchomości   [zł]

Adres / położenie

Położenie nieruchomości

Wyniki szacowania metodą porównywania parami

1 2 3 4 5

225,80 135,45 94,68 273,68 146,27

L.p Cechy rynkowe

Udział cechy w 

ΔC [%]            

(waga cechy)  

Zakres 

kwotowy  

[zł/m2]

1 Wielkość_działki 23,11% 41,36 20,68 20,68 20,68 0,00 20,68

2 Kształt działki 16,53% 29,59 -9,86 9,86 0,00 -9,86 -9,86

3 Topografia 8,83% 15,81 -5,27 0,00 -5,27 -5,27 0,00

4 Lokalizacja 0,20% 0,36 0,12 0,00 -0,12 -0,12 0,12

5 Komunikacja 19,76% 35,37 23,58 11,79 0,00 11,79 11,79

6 Stan techniczny 21,32% 38,16 -12,72 0,00 -12,72 -25,44 -12,72

7 Pow ierzchnia uzy tkow a 5,81% 10,40 5,20 10,40 0,00 0,00 10,40

8 Pow ierzchnia dodatkow a 4,44% 7,95 0,00 -7,95 -7,95 -7,95 -2,65

100,00% 179,00 21,73 44,78 -5,38 -36,85 17,76

247,53 180,23 89,30 236,83 164,03

Kwotowe poprawki korygujace ceny nieruchomości   [zł/m2]

183,58

911

167 241,38

167 241,00

Średnia arytmetyczna cen skorygowanych = wynik szacowania    [zł/m2]

Powierzchnia nieruchomości szacowanej    [m2]

Wartość nieruchomości przed zaokrągleniem    [zł]

Wartość nieruchomości (zaokrąg. do  1 )    [zł]

Nr nieruchomości z bazy do porównania

Cena nieruchomości porównawczej Cp   [zł/m2]

Sumy:

Ceny skorygowane o sumę poprawek Cw'=Cp+Σ popr    [zł/m2]
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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 akta sprawy. 

 Określona wartość nie zawiera podatku VAT. 

 Integralną częścią operatu stanowią następujące załączniki: 

 Dokumentacja fotograficzna. 

 Skrócony wypis ze skorowidza działek. 

 Kopia mapy ewidencyjnej. 

 Kopia mapy zasadniczej. 

 Elektroniczny odpis z księgi wieczystej KS1E/00013767/5. 
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Dokumentacja fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej budynek mieszkalny – widok od strony południowo-wschodniej.  
 

 

 

 

   
 

Budynek mieszkalny – widok od strony wschodniej, północno-zachodniej i południowo-zachodniej 

 

 

 

                                           

                 
 

Ganek, obok kuchnia i pokój na parterze 

 
 

 

 

                             
 

Kotłownia, obok łazienka i spiżarka na parterze  
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Schody na piętro 1, obok przedpokój i pokój na 1 piętrze 

 

 

                     
 

Pokój i łazienka na 1 piętrze 

 

 

 
 

Przedpokój i pokoje na 2 piętrze 

 

 

                                   
 

Pokój, obok garderoba i schody na 1 piętro i strych 
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Schody na strych, obok strych 


