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1. Podstawy formalne oraz prawne i zakres opinii. 

 

1.1 Podstawa formalna 

 

Podstawę formalną stanowi zlecenie z dnia 10.05.2016r. Zleceniodawcą opinii 

jest Marek Bojda w upadłości konsumenckiej. 

 

1.2  Przedmiot i zakres opinii. 

 

Przedmiotem opinii jest określenie wartości rynkowej udziału wynoszącego 4/5 

części w prawie odrębnej własności  lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w 

budynku wielorodzinnym przy ul. Rymanowskiej 9  w Rzeszowie  

Zakres opinii obejmuje w/w prawo do lokalu mieszkalnego. 

 

1.3 Cel opinii. 

 

Celem opinii jest określenie w/w prawa do sprzedaży przez Syndyka. 

 

1.4 Podstawy prawne. 

 

 

1.Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku /Dz.U. z 2014r poz 

707 wraz z późniejszymi zmianami, a w szczególności: 

- w zakresie przepisów definiujących rodzaj i treść praw, których przedmiotem 

jest wyceniana nieruchomość, a mianowicie Księga pierwsza Tytuł III „Mienie” 

oraz w zakresie definicji nieruchomości, Księga druga „Własność i inne prawa 

rzeczowe” 

 

2.Ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku/Dz.U. 

Nr 43, poz.296, wraz z późniejszymi zmianami, a w szczególności: 

- w zakresie przepisów definiujących sposób opisu i oszacowania 

nieruchomościami, Część druga. „Postępowanie zabezpieczające i 

egzekucyjne”. Księga druga. „Postępowanie egzekucyjne”., Dział VI. 

„Egzekucja z nieruchomości”. Rozdział 3. „Opis i oszacowanie”. 

 

3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku/ Tekst 

jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 518, wraz z późniejszymi zmianami,  

a w szczególności: 
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- w zakresie przepisów Działu IV „Wycena nieruchomości” Rozdział 1 „ 

Określanie wartości nieruchomości „ Art. 151, ust. 1 definiujący wartość 

rynkową nieruchomości oraz Art. 152 – 156 definiujące sposoby określania 

wartości nieruchomości, zasady dokonywania wyboru właściwego podejścia, 

zasady stosowania podejścia porównawczego oraz formy sporządzenia opinii o 

wartości nieruchomości. 

 

4. Prawo Upadłościowe i Naprawcze z 28 lutego 2003r DzU z 2015r poz 233 

 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego /Dz.U. Nr 207, 

poz. 2109, wraz z późniejszymi zmianami, a w szczególności: 

- w zakresie przepisów Rozdziału 2 „Określanie wartości nieruchomości przy 

zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny” § 3-5 dotyczące 

określania wartości rynkowej nieruchomości oraz zasad i warunków 

stosowania podejścia porównawczego nieruchomości, 

- w zakresie przepisów Rozdziału 4 „Sposób sporządzenia, forma i treść 

operatu szacunkowego” § 55-57 opisujące zasady i tryb sporządzania oraz 

zawartość operatu szacunkowego. 

 

6. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych  /Dz.U.  z 2013r poz 1222  wraz z 

późniejszymi zmianami. 

 

7. Powszechne Krajowe Standardy Zasady Wyceny przyjęte przez Radę 

Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych– jako 

podstawa merytoryczna i warsztatowa: 

 

 

 

1.5 Źródła informacji i wykorzystane materiały 

 

(1) Źródła informacji 

1. Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant w Rzeszowie – dane zawarte w aktach 

notarialnych, dotyczące transakcji nieruchomościami porównywalnymi. 

2. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszów 

wraz z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta. 

3. Dane uzyskane w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w 

Rzeszowie – przegląd transakcji. 
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(2) Literatura fachowa 

1. Wycena nieruchomości – Zasady i procedury – R. Cymerman i A. Hopper – 

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005  

2. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego – M. 

Prystupa – Polska  Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 

Warszawa 2003 rok. 

3. Wycena nieruchomości – Z. J. Boczek – Currenda Sp. Z.o.o., Sopot 2001 rok. 

 

 

1.6 Materiały pomocnicze. 

 

Wyniki oględzin. 

Informacje i dokumenty udostępnione przez Zleceniodawcę. 

Kopie map terenu. 

Informacje uzyskane w Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant w Rzeszowie       

Informacje uzyskane w Urzędzie Miasta Rzeszów, na temat przeznaczenia 

terenu w planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

1.7 Określenie istotnych dat dla wyceny 

 

Data sporządzenia wyceny                                                                   31.05.2016r 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny                        31.05.2016r 

Ustalona w wycenie wartość nieruchomości nie uwzględnia podatków i opłat, 

jakie potencjalny nabywca nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić w 

związku z jej nabyciem.  

Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny  

17.05.2016r 

Data dokonania oględzin nieruchomości                                             17.05.2016r  

 

 

 

2.Opis przedmiotu opinii. 

 

2.1  Stan prawny nieruchomości. 

 

Nieruchomość podlegająca wycenie położona jest w mieście Rzeszów i ma 

uregulowany stan prawny w księdze wieczystej  KW Nr RZ1Z/0000181035/2,  

która jest prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w 

Rzeszowie : 
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- Jak wynika z zapisów w księdze wieczystej KW Nr RZ1Z/0000181035/2 

właścicielem lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 52,2m2 położonego        

w Rzeszowie przy ul Rymanowskiej 9 jest w 4/5 częściach  Marek Bojda s. 

Bronisława i Zofii i w 1/5 części Anna Bojda c. Marka i Krystyny. 

Zgodnie z odpisem z księgi wieczystej KW Nr RZ1Z/0000181035/2 

nieruchomość objęta ww. księgą wieczystą nie jest obciążona żadną 

służebnością -  widnieje jednak wpis o wszczęciu egzekucji z 4/5 części 

nieruchomości dłużnika Marka Bojda z wniosku wierzyciela HOIST i 

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w 

Krakowie – na podstawie  tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego Lublin – 

Zachód w Lublinie z dnia 08-11-2013r w sprawie VI NC-e 1925103/13 

opatrzonego klauzulą wykonalności w dniu 24-12-2013r 

  

Równocześnie ww. nieruchomość w dziale IV KW – Hipoteki widnieje  

- hipoteką umowną kaucyjna  w kwocie 79.637,31zł  na rzecz EFG 

EUROBANK ERGASIAS S.A. oddział w Polsce, Warszawa. 

- hipoteką przymusowa w kwocie  126.114,47zł  na rzecz Kredyt Inkaso i 

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

Warszawa 

Jednocześnie należy dodać, iż dokładną treść zapisów dokonanych w księdze 

wieczystej zawiera wydruk z  KW Nr RZ1Z/0000181035/2 z dnia 27-05-2016r, 

którego kopia stanowi załącznik do niniejszego operatu. 

 

 

2.2 Przeznaczenie nieruchomości. 

 

Ze względu na brak ważności od 01.01.2004r miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego m. Rzeszów do niniejszej opinii przyjęto 

przeznaczenie terenu, na którym znajduje się przedmiotowy budynek z „ 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. 

Rzeszów” - położony jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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2.3  Lokalizacja i otoczenie. 

 

 Szacowany lokal położony jest w budynku wielorodzinnym, 

trzypiętrowym, przy  ul. Rymanowskiej   w Rzeszowie. Poszczególne lokale 

mieszkalne różnią się miedzy sobą wielkością, położeniem na piętrze i 

nieznacznie funkcjonalnością.  Budynek wykonany został w technologii 

tradycyjnej w 2011r i jest w dobrym stanie technicznym. Otoczenie stanowią 

podobne budynki wielorodzinne.  

Osiedle, na którym zlokalizowany jest szacowany lokal położone jest w 

zachodniej części miasta Rzeszów. Pod każdym względem to osiedle uchodzi za 

najatrakcyjniejsze. Na terenie osiedla nie ma zlokalizowanych żadnych 

zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska naturalnego. Niewielkie 

obiekty usługowe i handlowe znajdujące się na terenie osiedla nie wpływają 

ujemnie na otoczenie.  

Dojazd do osiedla ulicami lokalnymi (Matuszczaka, Hetmańska) oraz 

ulicą tranzytową (Podkarpacka, Dąbrowskiego). Mimo, że do centrum miasta 

jest niedaleko (ok. 3 km) osiedle ma dogodną komunikację autobusową 

miejską. Przystanki autobusowe zlokalizowane są na terenie osiedla.  

Budynek, w którym znajduje się szacowany lokal posiada dogodny 

dojazd ulicami osiedlowymi o niewielkim ruchu samochodowym.  

 Wszystkie okna lokalu mieszkalnego wychodzą na dwie strony:  południową i 

zachodnią. Od strony północnej  lokal mieszkalny posiada również balkony 

typu  

Instalacje:  wodociągowo-kanalizacyjna, c.o., c.c.w., gazowa, elektryczna, 

telefoniczna i telewizji kablowej 

Otoczenie budynku stanowią podobne budynki wielomieszkaniowe 

 

 2.4 Stan techniczno-użytkowy szacowanego lokalu.  

 

Szacowany lokal położony jest na I piętrze w budynku wielorodzinnym 

4-o kondygnacyjnym .  Wysokość wszystkich pomieszczeń 2,5 m. 

Szacowany lokal mieszkalny  składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju 

oraz łazienki z wc o powierzchni użytkowej 44,5 m2.  
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Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 7,70 m2. Mieszkanie 

narożne  z oświetleniem południowym i zachodnim. 

Stolarka okienna i balkonowa PCV. Brak futryn i drzwi wewnętrznych. 

Mieszkanie w stanie deweloperskim, na podłożu wylewki. W jednym z pokoi na 

podłożu położono panele, ściany pomalowano farbą emulsyjną.  

Funkcjonalność pomieszczeń – niekorzystna, kuchnia połączona z salonem, z 

salonu wejście do pokoju. Standard lokalu i stan techniczny wyposażenia 

oceniany jest jako niekorzystny. Wielkość pomieszczeń jest średnio korzystna. 

 

 

3  Analiza i charakterystyka rynku. 

 

 Dla potrzeb wyceny określono: 

- rynek lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych (wzięto pod uwagę 

transakcje sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokali 

mieszkalnych oraz prawa odrębnej własności), 

- obszar rynku : miasto Rzeszów 

- okres badania cen : 24 miesiące 

 W analizowanym okresie czasu  zmiany cen lokali mieszkalnych na 

badanym rynku są nieznaczne. Na wartość lokali mieszkaniowych nie mają 

wpływu założone księgi wieczyste, ani wielkość udziału w gruncie. Według 

dostępnych aktów notarialnych  kupna - sprzedaży lokalu mieszkalnego, 

informacji z miejscowego biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami oraz z 

własnych analiz przeprowadzonych na podstawie transakcji sprzedaży na tym 

rynku podobnych lokali mieszkalnych w badanym okresie wynika, że ceny tych 

lokali są stabilne. 

 Największy popyt jest na mieszkania małe (jedno i dwupokojowe) 

o powierzchni użytkowej do 40m2  Na wartość lokalu wpływa zarówno 

położenie w obszarze miasta jak i jego lokalizacja na piętrze. Najwyższą cenę 

uzyskuje się za lokale mieszkalne usytuowane na parterze i I  piętrze, a 

najniższą na ostatnim piętrze. Ważnym czynnikiem wpływającym na cenę 

lokalu jest również jego najbliższe sąsiedztwo. Budynki położone przy 

nieruchliwych ulicach osiedlowych cieszą się większym zainteresowaniem niż 

budynki położone przy ulicach i drogach tranzytowych o dużym natężeniu 
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ruchu. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na wartość nieruchomości jest 

łatwość dostępu do ośrodków kulturalno-oświatowych, obiektów sportowych i 

rekreacyjnych.  
 

  

 

4. OKREŚLENIE SPOSOBU WYCENY 

 

Zgodnie ze zleceniem, wycena ma na celu określenie wartości rynkowej udziału 

4/5 części w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego do sprzedaży. 

 

Mając powyższe dane na uwadze oraz zgodnie z Art. 151 ust. 1 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: 

1) Strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji 

przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, 

2) Upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i 

do wynegocjowania warunków umowy”. 

Jednocześnie zgodnie ze Powszechnymi Krajowymi Zasadami wyceny – 

Nota Interpretacyjna NI , „Ustalona wartość rynkowa nieruchomości przy 

spełnieniu założeń wymienionych w Art. 151 ust. 1 Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, „…musi  odzwierciedlać stan rynku w dniu wyceny i 

odpowiadać cenie, jaką można by uzyskać przy zawarciu umowy sprzedaży w 

dniu wyceny”. 

Zgodnie natomiast z Art. 134 ust. 2 Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami „Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości 

uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, 

przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w 

obrocie nieruchomościami”. 

Do określenia wartości rynkowej nieruchomości w naszym przypadku 

zgodnie z § 4. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, zastosowano podejście 

porównawcze, metodę korygowania ceny średniej. 

Przy określaniu wartości nieruchomości w podejściu porównawczym do 

porównania przyjęto ceny nieruchomości, które uzyskane zostały za nie w 

transakcjach rynkowych.  

Wycena nieruchomości oraz określona w jej rezultacie wartość rynkowa 

nieruchomości pełni funkcje doradcze, tzn. służy do określenia kwoty, którą 
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zdaniem wykonawcy wyceny stanowi najbardziej przewidywaną cenę możliwą 

do uzyskania na rynku. 

 

 

 

5. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

 

5.1.  Opis zastosowanego podejścia i metody wyceny 

 

 Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości 

przy założeniu, że wartość jej jest porównywalna z cenami, jakie uzyskano za 

podobne nieruchomości, które były przedmiotem obrotu rynkowego, 

skorygowanymi ze względu na cechy różniące je i ustalonymi z 

uwzględnieniem ich zmian na skutek upływu czasu. Zgodnie z § 4. Ust. 1. 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzenia operatu szacunkowego, „Przy zastosowaniu podejścia 

porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości 

podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych 

nieruchomości wpływających na poziom ich cen”. Jednocześnie zgodnie z ust. 2 

ww. Rozporządzenia oraz mając na uwadze specyfikę wycenianej 

nieruchomości do jej wyceny zastosowano metodę korygowania ceny średniej. 

Natomiast zgodnie z ust. 4 ww. Rozporządzenia „Przy metodzie korygowania 

ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku właściwego ze względu na 

położenie wycenianej nieruchomości co najmniej kilkanaście nieruchomości 

podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są 

ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. 

Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze 

korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami 

korygującymi, uwzględniającymi różnicę w poszczególnych cechach tych 

nieruchomości”. 

 
 
 

a) Analiza danych i założenia przyjęte w wycenie 

 

 Stosując ww. metodę przyjęto następujące założenia: 

1.  Wartość szacowanej nieruchomości znajdzie się pomiędzy ceną minimalną , 

a ceną maksymalną, które zostały zanotowane na rynku lokalnym w badanym 

okresie. Zgodnie jednak ze Powszechnie Krajowymi Zasadami Wyceny  - Nota 

Interpretacyjna , „Podejście porównawcze stosuje się przy założeniu, że znane 

są ceny transakcyjne nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, 

warunki dokonania transakcji, a także cechy nieruchomości wpływające na te 
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ceny, zwłaszcza na ich zróżnicowanie. Przez nieruchomość podobną należy 

rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą 

przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, 

sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. Do porównań 

należy wykorzystać nieruchomości podobne, które były przedmiotem sprzedaży 

w okresie najbliższym, poprzedzającym datę wyceny, ale nie dłuższym niż dwa 

lata od daty, na którą określa się wartość nieruchomości. Wykorzystanie cen z 

innych okresów wymaga szczegółowego uzasadnienia”. W naszym przypadku 

ceny nieruchomości analizowano w okresie od 2015 roku do 2016 roku. 

Założenie to pozwoliło zakreślić granice poprawek stosowanych w trakcie 

prowadzenia analizy porównawczej. 

2.   Przed przystąpieniem do analizy porównawczej uwzględnia się zmiany 

poziomu cen, występujące wskutek upływu czasu, na lokalnym rynku 

nieruchomości. 

3. Analiza rynku ma na celu, ustalenie cech nieruchomości ( atrybutów), 

zwanych dalej cechami rynkowymi. Rzeczoznawca majątkowy powinien ocenić 

wielkość wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych, które 

mogą stanowić wagi cech rynkowych. Cechy rynkowe, na podstawie których 

porównuje się nieruchomość szacowaną z nieruchomościami podobnymi, są to 

m.in. ich właściwości lokalizacyjne, fizyczne, techniczno – użytkowe i prawne, 

wpływające w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen.  

 

 

b) Określenie zakresu cen nieruchomości 

 

Dla potrzeb niniejszej wyceny  określono rynek lokali mieszkalnych  jako 

obszar ciągły obejmujący teren miasta Rzeszów, ze szczególnym 

uwzględnieniem osiedla Projektant. 

 

 Dla ustalenia wartości rynkowej wycenianych lokali mieszkalnych 

zbadano obrót i ceny transakcyjne nieruchomości w okresie ostatnich 24 

miesięcy.  W badanym okresie na wyznaczonym rynku lokalnym 

przeprowadzono kilkanaście  transakcji, w których przedmiotem sprzedaży były 

lokale mieszkalne i kilka transakcji, w których przedmiotem sprzedaży były 

lokale niemieszkalne- garaże. Cena najtańszego  lokalu mieszkalnego o 

podobnych parametrach i cechach, co nieruchomość wyceniana sprowadzona do 

wskaźnika 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  wynosiła C min = 

4643,96,- zł za 1m2, a cena najdroższej C max = 5 663,69,- zł za 1m2.  

  

 

 

 



 12 

c)  Ustalenie cech porównawczych 

 

 W oparciu o art. 134 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalnego rynku i rodzaj wycenianych 

nieruchomości określono na podstawie analiz własnych oraz doświadczeń z 

innych rozwiniętych rynków zbiór cech rynkowych o charakterze lokalnym, 

mających wpływ na wartość rynkową. Wśród przyjętych cech znalazły się: 

- położenie (lokalizacja)– uwzględnia położenie szczegółowe w analizowanej 

strefie, uwzględnia korzyści lub uciążliwości występujące w najbliższym 

otoczeniu mające wpływ na komfort korzystania z nieruchomości. 

- położenie na piętrze– uwzględnia położenie szczegółowe w budynku 

mieszkalnym na kondygnacji  

- wielkość lokalu mieszkalnego – uwzględnia zróżnicowanie powierzchni , 

-standard lokalu, 

-funkcjonalność pomieszczeń. 

 

d) Obliczenie ceny średniej 

 

1. Obliczenie ceny średniej  (Cśr) ze zbioru cen transakcyjnych, 

stanowiącego podstawę wyceny, oraz ustalenie ceny minimalnej (C min) i 

ceny maksymalnej (Cmax).  

2. Podanie charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej (Cmin) i 

nieruchomości o cenie maksymalnej (Cmax), z wyeksponowaniem ich cen 

w odniesieniu do przyjętej skali cech rynkowych.  

3. Obliczenie dolnej granicy [Cmin/Cśr] i górnej granicy [Cmax/Cśr] sumy 

współczynników korygujących oraz obliczenie zakresów 

współczynników korygujących dla poszczególnych cech rynkowych..  

4. Określenie wielkości współczynników korygujących, wynikających z 

ocen wycenianej nieruchomości z uwzględnieniem określonych granic i 

położenia ceny średniej w przedziale [Cmin, Cmax].  

5. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości według 

formuły:                 
                                

                                          n 

                                      W = ( Cśr   Ui )   K 

                                                       i =1 

 
gdzie: 

ui – wartość i – tego współczynnika korygującego 

n – liczba współczynników korygujących. 

6. Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości 

jednostkowej i  liczby jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni lokalu). 
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5.2  Określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny wg aktualnego stanu  

 
 

l.p. Lokalizacja 
Data/ 

rep. 

Pow. użytk./ 

Pow. działki 
Cena transakcji Cena 

1 
Rzeszów 

ul. Architektów  

01-12-2015 

rep. 6012/15 

49,30 m2 

- 
234 000 zł 4 746,45 zł/m2 

2 
Rzeszów, obr. 216 

ul. Gromskiego  

26-11-2015 

rep. 4733/15 

64,80 m2 

- 
359 000 zł 5 540,12 zł/m2 

3 
Rzeszów, obr. 215 

ul. Nowosądecka  

26-10-2015 

rep. 5766/15 

47,80 m2 

- 
255 000 zł 5 334,73 zł/m2 

4 
Rzeszów, obr. 209 

ul. Zelwerowicza  

16-10-2015 

rep. 9822/15 

62,68 m2 

- 
355 000 zł 5 663,69 zł/m2 

5 
Rzeszów, obr. 2015 

ul. Nowosądecka  

02-10-2015 

rep. 2011/15 

63,20 m2 

- 
356 000 zł 5 632,91 zł/m2 

6 
Rzeszów, obr. 211 

ul. Grabskiego  

25-09-2015 

rep. 9116/15 

60,74 m2 

- 
340 000 zł 5 597,63 zł/m2 

7 
Rzeszów, obr. 215 

ul. Nowosądecka  

09-07-2015 

rep. 1455/15 

64,60 m2 

- 
300 000 zł 4 643,96 zł/m2 

8 
Rzeszów, obr. 212 

ul. Architektów  

06-07-2015 

rep. 3500/15 

44,20 m2 

- 
210 000 zł 4 751,13 zł/m2 

9 
Rzeszów, obr. 214 

ul. Widokowa  

21-05-2015 

rep. 2565/15 

40,97 m2 

- 
225 000 zł 5 491,82 zł/m2 

10 
Rzeszów, obr. 214 

ul. Krajobrazowa  

27-03-2015 

rep. 488/15 

51,10 m2 

- 
278 000 zł 5 440,31 zł/m2 

11 
Rzeszów, obr. 215 

ul. Nowosądecka  

22-01-2015 

rep. 275/15 

80,50 m2 

- 
430 000 zł 5 341,61 zł/m2 

 

Cena maksymalna:   Cmax = 5 663,69 zł/m2 - nr 4 

Średnia arytmetyczna cena:  Cśr = 5 289,49 zł/m2 

Cena minimalna:   Cmin = 4 643,96 zł/m2 - nr 7 

 

 Wartość rynkową (W) 1m2 lokalu  obliczono ze wzoru: 

                                                        n 

                                      W = ( Cśr 
  Ui )   K 

                                                       i =1 

Granice współczynników korygujących wynoszą: 
 
                                                      C min 
 zakres dolny  Gd =                = 0,878 
                                                      C śr 

 
                                               
 
 
                                                      C max 
 zakres górny    Gg =                = 1,071 
                                                         C śr 

 

 



 14 

Charakterystyka rynku i szacowanego lokalu w aspekcie cech rynkowych. 

 

Badany przeze mnie rynek nieruchomości jest w miarę jednorodny pod 

względem: 

 cech fizycznych  lokali (zbliżone pow. użytkowe, zużycie itp.) 

 stanu prawnego nieruchomości i ich przeznaczenia w planie miejscowym 

 cech użytkowych i ekonomicznych (taki sam sposób użytkowania, renoma, 

relacje popytu i podaży itp.) 

Dla potrzeb niniejszej wyceny dokonałam charakterystyki lokalu o cenie 

transakcyjnej minimalnej C min i lokalu o cenie transakcyjnej maksymalnej C 

max w odniesieniu do przyjętych wyżej cech rynkowych, która przedstawia się 

następująco: 

 

Lp. Nazwa cechy rynkowej C max C min Cwyceniane 

1 2 3 4 5 

1. położenie (lokalizacja) Korzystne Niekorzystne Średnio korzystne 

2. Funkcjonalność pomieszczeń Korzystna Średnio korzystna  Średnio korzystna 

3. położenie na piętrze Średnio 

korzystne 

Korzystne Korzystne 

4. wielkość lokalu Niekorzystna Niekorzystna Średnio korzystna 

5  Standard lokalu Wysoki Niski Niski 

 

Wagi cech rynkowych ustaliłam na podstawie analizy bazy danych o cenach i 

cechach nieruchomości podobnych będących wcześniej przedmiotem obrotu 

rynkowego w okresie badania cen  

 przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych, 

 na podstawie badań - obserwacji preferencji potencjalnych nabywców 

lokalnych nieruchomości 

W metodzie korygowania ceny średniej sposób określenia wag cech 

rynkowych przyjęłam wg poniższych założeń: 

 wartość rynkowa nieruchomości  będącej przedmiotem wyceny mieści się 

pomiędzy ceną minimalną C min, a ceną maksymalną C max, które znajdują 

się w moim zbiorze przyjętych transakcji, 
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 przy przyjęciu powyższych warunków brzegowych zastosowałam w procesie 

wyceny  ogólną metodę interpolacji 

 

 Tabela 3 przedstawia procentowy wpływ cech rynkowych na wartość 

nieruchomości i określone wartości współczynników korygujących. 

          

Lp. Nazwa cechy rynkowej Waga  Zakres współczynnika Wartość współ 

  cechy  % Dolny górny  

1 2 3 4 5 7 

1. położenie (lokalizacja) 30 0,262 0,322 0,292 

2. Funkcjonalność pomieszczeń 10 0,088 0,107 0,088 

3. położenie na piętrze 20 0,176 0,214 0,214 

4. wielkość lokalu 20 0,176 0,214 0,195 

5  standard lokalu 20 0,176 0,214 0,176 

  100 0,878 1,071 0,965 

 

Wartość rynkowa (W) 1 m2  p.u. lokalu wg. aktualnego stanu wynosi: 

 W = 5 289,49 zł/ m2  x 0,965 = 5 104,36zł/ m2 

 

Wn = 5 104,36zł/m2 x 44,5m2 x 4/5 x 0,9= 163.544 zł 

 

Wn   = 164.000zł  / zaokrąglając/  

 

 

 

6.Wynik końcowy wyceny. 

 

 Oszacowana wartość rynkowa prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 

położonego w budynku nr 9 w Rzeszowie przy ulicy Rymanowskiego wynosi: 

 

 164.000,- zł  

 Słownie : sto sześćdziesiąt cztery  tysiące  złotych  
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7.Klauzule i zastrzeżenia. 

 

 Niniejsza opinia sporządzona została przy zachowaniu możliwej należytej 

staranności  zgodnie z przepisami prawa i  Powszechnie Krajowymi 

Zasadami Wyceny opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych, a także zgodnie ze stanem faktycznym i 

prawnym. 

 Niniejsza opinia nie może być opublikowana w całości lub w części w 

jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i 

treści takiej publikacji. 

 Nie może ona być wykorzystana do żadnego innego celu aniżeli określony w 

opinii. 

 Wartość rynkowa wynikająca z niniejszej opinii aktualna jest na dzień 

określony w niniejszej opinii. 

 Podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowiły 

udostępnione przez Zamawiającego dokumenty i materiały. 

 Opinia opiera się na oględzinach nieruchomości dokonanych podczas wizji 

lokalnej oraz na informacjach i dokumentach udostępnionych przez 

Zamawiającego. Zakłada się, że autorowi opracowania zgłoszono wszystkie 

znane okoliczności mające wpływ na oszacowanie wartości.  
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PODSUMOWANIE 

 

Składniki majątkowe obciążone  
 
NIERUCHOMOŚCI 

Położenie 
Sposób 

zabezpieczenia  

Przedmiot 

zabezpieczenia 

Wartość 

hipoteki 
nr KW Wierzyciel 

Rzeszów ul 
Rymanowskiego 
9/6 

hipoteka 
umowna 
kaucyjna 

 
 

hipoteka 
przymusowa 

  

prawo własności 
lokalu 

mieszkalnego  

79.637,31 
 
 
 

126.114,47 

dla której Sąd 
Rejonowy w 
Rzeszowie 

 prowadzi KW  
RZ1Z/0181035/2 

 
 
 
 
 
 

EFG EUROBANK S.A. 
 
 
Kredyt Inkaso i 
Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty 
 

 

 

Składniki majątkowe obciążone   
 

 

 

POŁOŻENIE WARTOŚĆ 

RYNKOWA 
Łączna 

wartość 

rynkowa 

Obciążenia 

Hipoteki 

Wartość bez 

obciążeń 

Rzeszów ul 
Rymanowskiego 
9/6 

 

192.000 

 

 

192.000 

 

 205.751,78 

 

 

 

0,00 

     

 

 

 

 

 

 


