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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opis nieruchomości 

 

 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nieruchomości gruntowe 

objęte księgami wieczystymi nr: 

• TR1B/00014509/8 obejmująca działki:  
- nr 953/3 o powierzchni 2 068 m2 – niezabudowana – stanowiącą  

   częściowo grunt o możliwości zabudowy,                

- nr 953/5 o powierzchni 2 500 m2 – zabudowana dwoma budynkami       

   mieszkalnymi: jeden drewniany, kryty dachówką o powierzchni        

   użytkowej 66,19 m2, oraz drugi drewniano – murowany, kryty blachą       

   o powierzchni użytkowej 38,23 m2, 

- nr 958 o powierzchni 10 000 m2 – niezabudowana stanowiąca  

  w większości grunt o charakterze rolnym, 

- nr 1002 o powierzchni 3 400 m2 – niezabudowana stanowiąca  

  w większości grunt o charakterze rolnym, 

- nr 1297 o powierzchni 900 m2  – niezabudowana stanowiąca   

  w większości grunt o charakterze rolnym, 

• TR1B/00024180/8 obejmująca działki:  

- nr 948/1 o powierzchni 1 000 m2 – niezabudowana– stanowiącą  

  grunt o możliwości zabudowy,                

- nr 948/2 o powierzchni 1 100 m2 – niezabudowana– stanowiącą  

  grunt o możliwości zabudowy,                

 

Nieruchomości zlokalizowane na terenie miejscowości Porąbka 

Uszewska, gmina Dębno. 
 

 

 

 

 

 

Cel wyceny 

 

 

 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla 

potrzeb Syndyka. 

 
 

Rodzaj określonej wartości :         Wartość rynkowa 

 

 

 

 

Oszacowana wartość 

rynkowa 

nieruchomości 

 

 OGÓLNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU WYCENY – 

NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ                                         

NR TR1B/00024180/8 WYNOSI             

38 766 zł 
słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 

 

W tym  

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej  

   niezabudowaną działkę gruntową nr 948/1 o powierzchni 1 000 m2,  
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   położoną na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno  

   wynosi                                                                                          18 460 zł 
• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej  

   niezabudowaną działkę gruntową nr 948/2 o powierzchni 1 100 m2,  

   położoną na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno  

   wynosi:                                                                                         20 306 zł 
              

OGÓLNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU WYCENY – 

NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ                                         

NR TR1B/00014509/8 WYNOSI 

220 694 zł 
Słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote  

  

W tym  
• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej  

   niezabudowaną działkę gruntową nr 953/3 o powierzchni 1 500 m2,  

   położoną na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno  

   wynosi:                                                                                         23 340 zł 
• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej  

   działkę gruntową nr 953/5 o powierzchni 2 500 m2 – zabudowanej dwoma  

   budynkami mieszkalnymi (drewnianym o powierzchni użytkowej 66,19 m2  

    oraz drewniano – murowanym o powierzchni użytkowej 38,23 m2)  

   dodatkowo obciążonej wartością dożywocia, położonej na terenie  

   miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi:        176 147 zł 
• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej  

   niezabudowaną działkę gruntową nr 958 o powierzchni 1,00 ha, położoną  

   na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi:                                                                  

                                                                                                        15 471 zł 
• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej  

   niezabudowaną działkę gruntową nr 1002 o powierzchni 0,34 ha, położoną 

   na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi:                                                                          

                                                                                                           3 609 zł 
• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej  

   niezabudowaną działkę gruntową nr 1297 o powierzchni 0,09 ha, położoną  

   na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi:                                          

                                                                                                           1 304 zł 
                

 

Autor operatu inż. Krzysztof Dyk 
 

Data określenia wartości        16 maja 2017 r. 

Data sporządzenia operatu 16 maja 2017 r. 

 

SPIS   TREŚCI 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY       5 

2. CEL WYCENY         5 

3. PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNOPRAWNE WYCENY   5 

3.1. Podstawy formalne         5 

3.2.  Podstawy prawne         5 

3.3.  Podstawy metodyczne wyceny        6 
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3.4.  Źródła danych merytorycznych        6 

3.5.  Daty istotne dla czynności rzeczoznawcy      6 

4.  OPIS, OKREŚLENIE STANU PRZEDMIOTU WYCENY    7    

4.1.  Określenie stanu prawnego nieruchomości      7 

4.2. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym     9 

5.    SPOSÓB WYCENY         10 

5.1. Wskazanie rodzaju określonej wartości       10 

5.2.      Wybór podejścia i metody wyceny       11 

6.    LOKALIZACJA I STAN TECHNICZNO – UŻYTKOWY    12 

7.    ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO    17 

7.1. Analiza nieruchomości stanowiących tereny o możliwości zabudowy   17 

7.2. Analiza nieruchomości stanowiących tereny o charakterze rolnym   20 

7.3. Analiza rynku nieruchomości gruntowy zabudowanych budynkami mieszkalnymi  22 

 

OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI 

NIERUCHOMOŚCI DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA TERENACH  

O MOŻLIWOŚCIACH ZABUDOWY       26 

8.    OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU WYCENY   27 

8.1.    Opis procedury szacowania        27 

8.2.     Analiza transakcji porównawczych       27 

8.3.    Charakterystyka rynku i szacowanych działek w aspekcie cech  rynkowych  29 

8.4.    Określenie wartości przedmiotu wyceny      29 

8.5.     Wynik końcowy wyceny        30 

 

OKREŚLENIE  WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI 

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH DZIAŁEK GRUNTOWYCH  

O CHARAKTERZE ROLNYM        32 

9.    OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU WYCENY   33 

9.1.    Opis procedury szacowania        33 

9.2.     Analiza transakcji porównawczych       33 

9.3.    Charakterystyka rynku i szacowanych działek w aspekcie cech rynkowych  34  

9.4.    Określenie wartości przedmiotu wyceny      35 

9.5.     Wynik końcowy wyceny        36 

 

OKREŚLENIE WARTOŚCI  RYNKOWEJ PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI 

NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ ZABUDOWANĄ  

BUDYNKAMI MIESZKALNYMI         37 
10.    OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU WYCENY   38 

10.1.   Analiza transakcji uwzględnionych do porównań     38 

10.2.   Analiza transakcji porównawczych       40 

10.3.    Określenie wartości służebności osobistej       42 

10.4.  Określenie wartości rynkowej prawa własności działki nr 953/5    43 

10.5.    Wynik końcowy wyceny        43 

11. WYNIK KOŃCOWY          44 

12.      KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA       46 

13.   ZAŁĄCZNIKI          47 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 
 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są nieruchomości gruntowe objęte księgami 

  wieczystymi nr: 

  • TR1B/00014509/8 obejmująca działki:  

  - nr 953/3 o powierzchni 2 068 m2 – niezabudowana – stanowiącą częściowo     

           grunt o możliwości zabudowy,                
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 - nr 953/5 o powierzchni 2 500 m2 – zabudowana dwoma budynkami     

      mieszkalnymi: jeden drewniany, kryty dachówką o powierzchni 

      użytkowej 66,19 m2, oraz drugi drewniano – murowany, kryty blachą 

      o powierzchni użytkowej 38,23 m2, 

 - nr 958   o powierzchni 10 000 m2 – niezabudowana stanowiąca w większości  

                  grunt o charakterze rolnym, 

 - nr 1002 o powierzchni 3 400 m2 – niezabudowana stanowiąca w większości  

                  grunt o charakterze rolnym, 

 - nr 1297 o powierzchni 900 m2  – niezabudowana stanowiąca w większości  

                  grunt o charakterze rolnym, 

 • TR1B/00024108/8 obejmująca działki:  

  - nr 948/1 o powierzchni 1 000 m2 – niezabudowana– stanowiącą grunt  

   o możliwości zabudowy,                

 - nr 948/2 o powierzchni 1 100 m2 – niezabudowana– stanowiącą grunt  

   o możliwości zabudowy,                

 Nieruchomości zlokalizowane na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, 

gmina Dębno. 
 

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej powyższych nieruchomości 

położonych na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno jako przedmiot 

prawa własności. 
        

                                                                          

2. CEL WYCENY 
 

 Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby Syndyka  

w postępowaniu upadłościowym Mateusza Laska – upadłość likwidacyjna  

( konsumencka ). 
 

 

3. PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNOPRAWNE 

WYCENY 
 

3.1. Podstawy formalne 
 

Zamawiającym wycenę jest Pan Mateusz Laska zamieszkały  

32-854 Porąbka Uszewska 41, 
 

3.2.  Podstawy prawne 
 

-  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 141 poz. 

1492 z dnia 21 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami) tekst jednolity                      

z dnia 28 listopada 2003 r., 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93                               

   z późniejszymi zmianami),   

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

   nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ( Dz. U. nr. 207 poz. 2109                                

   z dnia 22 września 2004 r. z późniejszymi zmianami),   

 

3.3.  Podstawy metodyczne wyceny 
  

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY 

-„Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych”, 
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- Międzynarodowe Standardy Wyceny, 

Stosowane jako nota interpretacyjna 

 

- Norma PN-70/B-02365, 

- M. Prystupa - „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia –   

porównawczego. 

-       Ewa Kucharska – Stasiak – „Nieruchomość a rynek”. Wydawnictwo Naukowe       

PWN. 

- Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego. PFSRM, Warszawa 1998 r. 

-  USTAWA z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości    

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  oraz o zmianie niektórych ustaw) 
 

 

3.4.  Źródła danych merytorycznych 
 

- Dane i informacje z ewidencji gruntów, 

- Dane z Księgi Wieczystej nr TR1B/00014509/8, 

- Dane z Księgi Wieczystej nr TR1B/00024180/8, 

- Informacje zleceniodawcy, 

-  Strona internetowa gminy Dębno, 

- Oględziny dokonywane podczas wizji lokalnej, 

- Monitoring rynku lokalnego, 

- Strona internetowa www.geoportal.gov.pl, 

- Strona internetowa www.stat.gov.pl, 

- Wywiady terenowe, 

- Publikacje prasowe i biuletyny informacyjne, 

- Informacje dotyczące nieruchomości uzyskane w gminie Dębno, 

- Informacje o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania  

  przestrzennego, 

 - Baza cen transakcyjnych dla powiatu Brzeskiego, 

 

3.5.  Daty istotne dla czynności rzeczoznawcy 
  

3.5.1. Data sporządzenia wyceny 

16 maja 2017 r. 

 

3.5.2. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny 

16 maja 2017 r. 

 

3.5.3. Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 

06 maja 2017 r. 

 

3.5.4. Data dokonania oględzin nieruchomości 

06 maja 2017 r.  

 

4.  OPIS, OKREŚLENIE STANU PRZEDMIOTU WYCENY 
    

4.1.  Określenie stanu prawnego nieruchomości 
 

4.1.1.  Wg Księgi Wieczystej nr TR1B/00014509/8 

 

http://www.geoportal.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Dział I – O „OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI” 

Działki gruntowe nr 958, 1002, 1297, 953/3 oraz 953/5 – Małopolskie, Brzeski, 

Dębno, Porąbka Uszewska. Działki o łącznej powierzchni 1,82 ha, 

 

DOKUMENTY BĘDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU: 

- Wykaz zmian,1985-10-09, 

- Wyrys z mapy, 1985-10-09, 

- Wypis z rejestru gruntów, 2009-02-06, Starosta Brzeski, 

- Mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian  

  gruntowych, 2010-11-15, Starosta Brzeski, 

- Wypis z rejestru gruntów, 2011-11-30, Starosta Brzeski, 

- Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, znak    

  GPOŚ.V.7230/78/10, 2010-12-14, Wójt Gminy Dębno, 

- Wypis z rejestru gruntów, 2011-11-30, Starosta Brzeski, 

 

Dział I – SP „SPIS SRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ” 

PRAWO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI: 

Prawo przechodu, przejazdu i przegonu przez pgr. 1821, 1822 i 1830/1 w gm. 

Porąbka Uszewska na rzecz tej nieruchomości (dkw 1875/59). 
 

Komentarz do migracji: 

„1” 

 

DOKUMENTY BĘDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU: 

 - Karta A WHL 35 Porąbka Uszewska, 
 

Dział II – WŁASNOŚĆ: 

Właścicielem nieruchomości w udziale 1/1 jest Pan Mateusz Laska 

 

DOKUMENTY BĘDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU: 

- Umowa darowizny i umowa ustanowienia służebności osobistej, 93/2009,  

  2009-02-13, 

 

Dział III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA: 

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: 

NIEODPŁATNA DOŻYWOTNIA SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA MIESZKANIA 

NA RZECZ MARKA I KRYSTYNY LASKA POLEGAJĄCA NA PRAWIE 

KORZYSTANIA Z WIĘKSZEGO POKOJU WRAZ Z UŻYWALNOŚCIĄ 

KUCHNI, ŁAZIENKI, PRZEDPOKOJU I GANKU W BUDYNKU 

MIESZKALNYM NR 41 USYTUOWANYM NA DZIAŁKACH 953/1 ORAZ 

953/2  

 Osoba fizyczna: 

  - Marek Laska, 

  - Krystyna Laska, 
 

OSTRZEŻENIE: 

Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości.  
 Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: 

  - PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY 

               FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, 

  - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 
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DOKUMENTY BĘDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU: 

- Umowa darowizny i umowa ustanowienia służebności osobistej, 93/2009,  

  2009-02-13, 

- Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, KM 1259/11,  

  2011-07-27, Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzesku, 

- § 11 UST. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.09.2001 r.                   

  w Sprawie Prowadzenia Ksiąg Wieczystych i Zbiorów Dokumentów 

- Zarządzenie o przyłączeniu egzekucji do sprawy Km 1158/11, KM 1478/13,  

  2014-01-16, Komornik Sądowy przy SR w Brzesku, 

- Postanowienie o umorzeniu egzekucji, KM 1158/11, 2012-08-28, Komornik  

  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku, 

- Zarządzenie o przyłączeniu egzekucji do sprawy KM 1478/13, KM 1745/14,  

  2015-05-18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku, 

- Postanowienie stwierdzające umorzenie egzekucji z nieruchomości z mocy  

  prawa, KM 1478/13, 2016-08-18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

  w Brzesku Maksymilian Sterkowicz, 

- Zarządzenie o przyłączeniu egzekucji do sprawy KM 1745/14, KM 1478/13,  

  2017-02-07, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku  

  Maksymilian Sterkowicz, 
 

Dział IV – HIPOTEKA: 

Komentarz do migracji: 

„1” 

 

4.1.2.  Wg Księgi Wieczystej nr TR1B/00024180/8 

 

Dział I – O „OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI” 

Działki gruntowe nr 948/1, 948/2 – Małopolskie, Brzeski, Dębno, Porąbka 

Uszewska. Działki o łącznej powierzchni 0,21 ha, 

 

DOKUMENTY BĘDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU: 

- Wykaz zmian i wyrys z mapy, 1985-10-09, 

- Wypis z rejestru gruntów, 2009-02-06, Starosta Brzeski, 

 

Dział I – SP „SPIS SRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ” 

Brak wpisów 

 

Dział II – WŁASNOŚĆ: 

Właścicielem nieruchomości w udziale 1/1 jest Pan Mateusz Laska 

 

DOKUMENTY BĘDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU: 

- Umowa darowizny i umowa ustanowienia służebności osobistej, 93/2009,  

  2009-02-13, 

 

Dział III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA: 

OSTRZEŻENIE: 

Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości.  
 Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: 

  - PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY 

               FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, 

  - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 
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DOKUMENTY BĘDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU: 

- Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, KM 1158/11,  

  2011-07-27, Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzesku, 

- Zarządzenie o przyłączeniu egezkucji do sprawy KM 1259/11, KM 1478/13,  

  2014-01-16, Komornik Sądowy przy SR w Brzesku, 

- Zarządzenie o przyłączeniu sprawy egzekucyjnej KM 1745/14 do sprawy  

  KM 1478/13, KM 1745/14, 2015-05-18, Komornik Sądowy przy Sadzie  

  Rejonowym w Brzesku, 
 

Dział IV – HIPOTEKA: 

Brak wpisów 

 

4.1.3.  Wg wypisu z rejestru gruntów o niepełnej treści 

Działka Powierzchnia [ha] Rodzaj użytku i klasa 

948/1 0,10 PsIV – 0,10 

948/2 0,11 PsIV – 0,11 

953/3 0,15 RIIIb – 0,06; RIVa – 0,04;  

RIVb – 0,04; BrIVb – 0,01 

953/5 0,25 RIIIb – 0,06; RIVa – 0,05 

RIVb – 0,05; BrIVb – 0,09 

958 1,00 RIVa – 0,42; PsIII – 0,31; 

LsIV – 0,27 

1002 0,34 RIVa – 0,17; PsIII – 0,10 

LsIV – 0,07 

1297 0,09 RIIIb – 0,09 

 

4.2. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym 
 

W obszarze położenia szacowanej nieruchomości, istnieje aktualnie obowiązujący 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębno zatwierdzone 

uchwała Rady gminy Dębno nr II/48/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. według powyższego 

planu powyższe działki nr: 

948/1  – znajduje się na terenie oznaczonym symbolem RM.20, 

948/2  – znajduje się na terenie oznaczonym symbolem RM.20, 

953/3  – znajduje się na terenie oznaczonym symbolami RM.20 oraz częściowo     

    symbolem R.23, 

953/5 – znajduje się na terenie oznaczonym symbolami RM.20 oraz częściowo     

    symbolem R.23, 

958  – znajduje się na terenie oznaczonym symbolami R.23, ZL.46, R.26 oraz  

    częściowo symbolem ZZL.22, 

1002  – znajduje się na terenie oznaczonym symbolami R.26 oraz ZL.47, 

1297  – znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R.24, 

 

5.    SPOSÓB WYCENY 
 

5.1. Wskazanie rodzaju określonej wartości 
 

Zgodnie z art. 151. ustawy o gospodarce nieruchomościami: 
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„ Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, 

możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych  przy 

przyjęciu następujących założeń: 

- strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej 

oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy 

- upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do 

wynegocjowania warunków umowy. 

Oszacowano określoną w Standardach Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych  

wartość rynkową wyceny dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU). 

 

- strony umowy są od siebie niezależne – czyli strony, których nie łączy konkretny lub 

szczególny stosunek, mogący sprawić, iż poziom ceny nie będzie typowy dla rynku. 

Zakłada się, że transakcje zawierają niezwiązane ze sobą strony, działające niezależnie 

od siebie. 
 

- nie działają w sytuacji przymusowej – każda ze stron ma motywację do zawarcia 

transakcji i nie jest do niej zmuszona przez szczególne okoliczności. Zawarcie 

transakcji bez przymusu wymaga także przyjęcia założenia, że zarówno kupujący, jak                

i sprzedający nieruchomość działają z rozeznaniem i że postępują rozważnie. Przyjmuje 

się, że są oni wystarczająco poinformowani  o charakterze i cechach przedmiotu 

transakcji, jego aktualnym i potencjalnym wykorzystaniu oraz o stanie rynku w dniu 

wyceny. 
 

- kupujący ma stanowczy zamiar zawarcia umowy – oznacza to osobę, która chce 

dokonać zakupu i która nie jest zmuszona do kupna. Określenie to odnosi się do 

kupującego, który nie jest nazbyt zdeterminowany, by dokonać zakupu po jakiejkolwiek 

cenie. Jest to nabywca, który kupuje w realiach aktualnego rynku i który nie zapłaci 

ceny wyższej od aktualnej ceny na rynku. 
 

- sprzedający ma stanowczy zamiar zawarcia umowy – oznacza to osobę, która nie 

jest ani nazbyt gorliwa, ani zmuszona do sprzedaży, ani gotowa czekać na uzyskanie 

ceny, która nie jest możliwa do uzyskania na aktualnym rynku. Sprzedający mający 

stanowczy zamiar zawarcia umowy ma motywacje, by sprzedać nieruchomość na 

warunkach rynkowych za najlepszą cenę, możliwą do uzyskania na wolnym rynku, 

jakakolwiek byłaby to cena. Istniejące po stronie konkretnego właściciela, będącego 

zbywcą, uwarunkowania nie są brane pod uwagę, ponieważ sprzedający mający 

stanowczy zamiar zawarcia umowy oznacza typowego właściciela. 
 

- upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku – 

sformułowanie to oznacza, że składnik mienia jest zaprezentowany na rynku                      

w najbardziej odpowiedni sposób, jeżeli chodzi o możliwości zbycia go po najlepszej 

cenie, którą rozsądnie rzecz biorąc można uzyskać na warunkach zawartych                      

w definicji wartości rynkowej. Czas eksponowania może się zmieniać w zależności od 

warunków rynkowych, lecz musi być wystarczający do tego, by stosowna informacja 

dotarła do odpowiedniej liczby potencjalnych nabywców. Zakłada się, że eksponowanie 

nieruchomości na rynku odbywa się przed datą, na którą określono wartość rynkową. 

 

 

5.2.     Wybór podejścia i metody wyceny 
 

Stosownie do art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania dokonuje 

rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj                          
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i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym, stopień 

wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz 

dostępne dane o cenach, dochodach  i cechach nieruchomości podobnych”. 

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że 

wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były 

przedmiotem obrotu rynkowego. 
 

 

Wycenę części nieruchomości stanowiącą zabudowaną działkę nr 953/5 (powyższą 

działkę określono osobno dla każdego z budynków) przeprowadzono w Podejściu 

Porównawczym przy zastosowaniu metody Porównywania Parami.  

Przy metodzie tej porównuje się część nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, 

której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem 

obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia 

transakcji, a także cechy tych nieruchomości.  

Zgodnie z art. 153 „Ustawy o gospodarce nieruchomościami” podejście porównawcze 

polega na określeniu wartości rynkowej prawa własności nieruchomości przy założeniu, 

że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były 

przedmiotem obrotu rynkowego. Wartości nieruchomości koryguje się ze względu na 

cechy różniące te nieruchomości i określa się z uwzględnieniem zmian poziomu cen 

wskutek upływu czasu jeśli taki trend występuje na rynku. Informacje uzyskane                       

z analizy rynku lokalnego, pozwalają na zastosowanie w wycenie przedmiotowej 

nieruchomości – metodę porównywania parami.  

Metoda ta w szczególności polega na: 
- określeniu rynku lokalnego: jego rodzaju i obszaru oraz okresu badania cen  

   transakcyjnych, 

- ustaleniu cech rynkowych, które wpływają na poziom cen na rynku oraz ich wag, 

- wybór do porównań co najmniej trzech nieruchomości najbardziej podobnych                      

   i porównaniu wycenianej nieruchomości z każdą z nich, 

- obliczeniu wartości nieruchomości w zestawieniu z nieruchomościami  

   porównywanymi,  

- obliczeniu wartości rynkowej nieruchomości jako średniej arytmetycznej z wartości  

  otrzymanych przy porównywaniu w każdej parze. 

  

 

 Wycenę nieruchomości obejmującą niezabudowane działki gruntowe nr 948/1 i 948/2 

oraz części nieruchomości obejmującą działki gruntowe nr 953/3, 953/5 (jako 

niezabudowaną) 958, 1002 oraz 1297  przeprowadzono w Podejściu Porównawczym 

przy zastosowaniu metody Korygowania Ceny Średniej Wybór metody opieram na 

możliwej do przyjęcia liczbie zawartych transakcji gruntami przeznaczonymi w planach 

zagospodarowania lub w planie zagospodarowania przestrzennego na cele podobne jak 

wyceniane działki. Porównanie wycenianych działek gruntowych do nieruchomości               

o zbliżonych cechach poprzez korektę cen jakie te nieruchomości osiągnęły                          

w transakcjach kupna – sprzedaży ze względu na występujące pomiędzy nimi różnice, 

pozwala najbardziej precyzyjnie określić wartość rynkową nieruchomości gruntowej 

stanowiącej przedmiot niniejszego opracowania. 

 

Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku 

właściwego ze względu na położenie wycenianej części nieruchomości co najmniej 

kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego                                 

i dla których są znane ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych 

nieruchomości. Wartość części nieruchomości określa się w drodze korekty średniej 
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ceny nieruchomości podobnych, współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi 

różnicę w poszczególnych cechach tych nieruchomości.  

 

6.    LOKALIZACJA I STAN TECHNICZNO – UŻYTKOWY 
 

Działka nr 948/1 

Powyższa działka położona jest na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina 

Dębno. Działka o powierzchni 1000 m2, zlokalizowana jest w odległości około 800 m 

od centrum miejscowości oraz w odległości około 4,00 km od centrum miejscowości 

Dębno, będącej jednocześnie siedzibą gminy. Kształt działki niekorzystny – wydłużony. 

Teren działki znajduje się na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu – aktualnie teren 

działki stanowi drogę utwardzona stanowiącą dojazd do działek sąsiednich. Przez teren 

działki przebiega napowietrzna linia elektryczna. Dojazd do działki drogą asfaltową 

drugorzędną. Sąsiedztwo działki stanowią tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zagrodowej, w niedużej odległości od działki znajdują się również 

tereny rekreacyjne. Media dostępne w bezpośrednim sąsiedztwie działki. 

 
 

Działka nr 948/2 

Powyższa działka położona jest na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina 

Dębno. Działka o powierzchni 1100 m2, zlokalizowana jest w odległości około 800 m 

od centrum miejscowości oraz w odległości około 4,00 km od centrum miejscowości 

Dębno, będącej jednocześnie siedzibą gminy. Kształt działki niekorzystny – wydłużony. 

Teren działki znajduje się na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu – aktualnie teren 

działki stanowi teren niezabudowany miejscowo porośnięty zadrzewieniami oraz 

zakrzaczeniami, na terenie działki znajduje się również stalowy budynek garażowy. 

Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektryczna. Dojazd do działki drogą 

asfaltową drugorzędną. Sąsiedztwo działki stanowią tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej, w niedużej odległości od działki 

znajdują się również tereny rekreacyjne. Media dostępne w bezpośrednim sąsiedztwie 

działki. 
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Działka nr 953/3 

Powyższa działka położona jest na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina 

Dębno. Działka o powierzchni 1500 m2, zlokalizowana jest w odległości około 900 m 

od centrum miejscowości oraz w odległości około 4,00 km od centrum miejscowości 

Dębno, będącej jednocześnie siedzibą gminy. Kształt działki niekorzystny – wydłużony. 

Teren działki znajduje się na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu, położona jest na 

dużym stoku – aktualnie teren działki niezabudowany – miejscowo porośnięty 

zadrzewieniami i zakrzaczeniami. Dojazd do działki drogą asfaltową drugorzędną. 

Sąsiedztwo działki stanowią tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz zagrodowej, w niedużej odległości od działki znajdują się również tereny                         

o charakterze rolnym. Media dostępne w bezpośrednim sąsiedztwie działki. 

 
 

Działka nr 953/5 

Powyższa działka położona jest na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina 

Dębno. Działka o powierzchni 2500 m2, zlokalizowana jest w odległości około 900 m 

od centrum miejscowości oraz w odległości około 4,00 km od centrum miejscowości 

Dębno, będącej jednocześnie siedzibą gminy. Kształt działki niekorzystny – wydłużony 

i zniekształcony zbliżony do litery L. Teren działki znajduje się na terenie                             

o zróżnicowanym ukształtowaniu. Działka położona jest na dużym stoku – teren działki 

częściowo zabudowany dwoma budynkami mieszkalnymi pozostała część działki  

miejscowo porośnięta zadrzewieniami i zakrzaczeniami. Dojazd do działki drogą 

asfaltową drugorzędną od strony wschodniej lub szlakiem o utwardzonym od strony  
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zachodniej. Sąsiedztwo działki stanowią tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zagrodowej, w niedużej odległości od działki znajdują się również 

tereny o charakterze rolnym. Media dostępne na terenie działki, brakujące media 

dostępne w bezpośrednim sąsiedztwie działki. Na działce ustanowiona jest „nieodpłatna 

dożywotnia służebność osobista mieszkania na rzecz Marka i Krystyny Laska 

polegająca na prawie korzystania z większego pokoju wraz z używalnością kuchni, 

łazienki, przedpokoju i ganku w budynku mieszkalnym nr 41 usytuowanym na 

działkach 953/1 oraz 953/2” – służebność dotyczy tylko budynku drewnianego, 

budynek drewniano – murowany nieoddany do użytkowania nie posiada własnego 

numeru ewidencyjnego. Dojścia do budynku niewykonane,  teren działki dobrze 

urządzony posiadający w części zabudowanej liczne obsadzenia. Teren nieruchomości 

posiada podstawowe media z wyłączeniem gazu. 

 
 

DREWNIANY BUDYNEK MIESZKALNY 

Powyższy budynek o konstrukcji drewnianej jest budynkiem parterowym częściowo 

podpiwniczonym ( w piwnicy znajduje się tylko pomieszczenie kotłowni) posiadającym 

poddasze stanowiące strych. Konstrukcja dachowa tradycyjna drewniana kryta 

dachówką betonową, orynnowanie budynku stalowe. Stolarka okienna w budynku 

drewniana, stolarka drzwiowa tradycyjna drewniana. Budynek ogrzewany za pomocą 

grzejników stalowych oraz żeliwnych żeberkowych zasilanych z pieca na opał stały. 

Ciepła woda zapewniona z piecyków elektrycznych. Powyższy budynek jest budynkiem 

nieocieplonym posiadającym wykonane elewacje tynkiem zewnętrznym. Budynek                     

o powierzchni użytkowej 66,19 m2. W skład budynku wchodzą: 

Ganek   –   8,13 m2,  

Przedpokój  –   4,88 m2,   

Łazienka –   3,76 m2,   

Kuchnia  – 15,74 m2,   

Pokój I  – 16,44 m2,   

Pokój II  – 17,24 m2, 

 

Posadzki w pomieszczeniach drewniane w ganku, łazience, przedpokoju oraz kuchni 

wyłożone są płytkami ceramicznymi, w pozostałych pomieszczeniach posadzki 

wyłożone panelem podłogowym. Ściany w łazience oraz w kuchni również jak  

posadzka wyłożone są płytkami ceramicznymi, w pozostałych pomieszczeniach ściany 

są malowane.  

Stan techniczny budynku Dobry,  

Standard wykończenia budynku – Dobry,    
 

DREWNIANO – MUROWANY BUDYNEK MIESZKALNY 
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Powyższy budynek o drewniano – murowanej konstrukcji ścian jest budynkiem 

parterowym, niepodpiwniczonym, posiadającym poddasze nieużytkowe oraz 

posiadającym część gospodarczą. Budynek o tradycyjnej drewnianej konstrukcji 

dachowej krytej blachą. Orynnowanie budynku PCV. Stolarka okienna w budynku 

PCV, stolarka drzwiowa w budynku nowoczesna drewniana. Budynek jest ocieplony 

oraz posiada wykonane elewacje tynkiem zewnętrznym. Budynek ogrzewany                          

z kominka posadowionego w salonie ( w pomieszczeniu znajdują się również grzejniki 

stalowe płytowe jednakże nie podpięte do centralnego ogrzewania). Ciepła woda 

zapewniona z piecyka zlokalizowanego w łazience. Posadzki w części mieszkalnej 

drewniane, w łazience wyłożone płytkami ceramicznymi, w pozostałych 

pomieszczeniach mieszkalnych posadzki wyłożone panelem podłogowym. Ściany              

w kuchni oraz w łazience wyłożone płytkami ceramicznymi w pozostałych 

pomieszczeniach ściany malowane. W części gospodarczej posadzka betonowa bez 

żadnych dodatkowych okładzin, ściany w pomieszczeniu gospodarczym malowane. 

Budynek o powierzchni użytkowej 38,23 m2 + pomieszczenia gospodarczego                    

o powierzchni 29,65 m2. Ogólna powierzchnia budynku 67,88 m2. 

W skład budynku wchodzą: 

Pomieszczenie gospodarcze – 29,65 m2, 

Kuchnia    – 12,07 m2,    

Salon    – 16,34 m2,   

Ganek    – 3,94 m2,  

Łazienka   – 2,94 m2, 

Pom. gospodarcze  -  29,65 m2 

Stan techniczny budynku – Dobry, 

Standard wykończenia - Dobry 

 

Działka nr 958 

Powyższa działka położona jest na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina 

Dębno. Działka o powierzchni 1,00 ha zlokalizowana jest w odległości około 1,00 km 

od centrum miejscowości oraz w odległości około 4,00 km od centrum miejscowości 

Dębno, będącej jednocześnie siedzibą gminy. Kształt działki niekorzystny – wydłużony. 

Teren działki znajduje się na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu, działka 

częściowo porośnięta jest zadrzewieniami i zakrzaczeniami – teren działki 

nieuprawiany rolniczo. Przez teren działki przebiega ciek wodny. Dojazd do działki od 

strony wschodniej drogą utwardzoną, od strony zachodniej konieczny jest przejazd 

przez działki sąsiednie. Sąsiedztwo działki stanowią podobne tereny o charakterze 

rolnym. Działka znajduje się na oznaczonym symbolami R.23, ZL.46, R.26 oraz 

częściowo symbolem ZZL.22. Działkę w większości stanowią tereny o IV klasie 

bonitacyjnej.
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Działka nr 1002 

Powyższa działka położona jest na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina 

Dębno. Działka o powierzchni 0,34 ha zlokalizowana jest w odległości około 1,65 km 

od centrum miejscowości oraz w odległości około 4,00 km od centrum miejscowości 

Dębno, będącej jednocześnie siedzibą gminy. Kształt działki niekorzystny – zbliżony do 

litery L. Teren działki znajduje się na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu, działka 

częściowo porośnięta jest zadrzewieniami i zakrzaczeniami – teren działki 

nieuprawiany rolniczo. Przez teren działki przebiega ciek wodny. Dojazd do działki 

drogą utwardzoną. Sąsiedztwo działki stanowią podobne tereny o charakterze rolnym. 

Działka znajduje się na oznaczonym symbolami R.26 oraz ZL.47. Działkę w większości 

stanowią tereny o IV klasie bonitacyjnej. 

 
 

Działka nr 1297 

Powyższa działka położona jest na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina 

Dębno. Działka o powierzchni 0,09 ha zlokalizowana jest w odległości około 1,80 km 

od centrum miejscowości oraz w odległości około 4,00 km od centrum miejscowości 

Dębno, będącej jednocześnie siedzibą gminy. Kształt działki niekorzystny – wydłużony. 

Teren działki znajduje się na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu, działka 

częściowo porośnięta jest zadrzewieniami i zakrzaczeniami – teren działki 

nieuprawiany rolniczo. Dojazd do działki drogą utwardzoną. Sąsiedztwo działki 

stanowią podobne tereny o charakterze rolnym. Działka znajduje się na oznaczonym 

symbolem R.24. Działkę w całości stanowią tereny o III klasie bonitacyjnej. 
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7.    ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

LOKALNEGO 
 

Gmina Dębno leży na terenie województwa małopolskiego wzdłuż drogi krajowej nr 4, 

mniej więcej 50 km od Krakowa i 20 km od Tarnowa. Jest jedną z siedmiu gmin 

powiatu brzeskiego. Rozciąga się na obszarze 81 km², liczy czternaście tysięcy 

mieszkańców, a tworzy ją trzynaście wsi (sołectw): Dębno i Wola Dębińska (tu 

znajduje się centrum administracyjne), Biadoliny Szlacheckie, Doły, Jastew, Jaworsko, 

Łoniowa, Łysa Góra, Maszkienice, Niedźwiedza, Perła, Porąbka Uszewska i Sufczyn. 

Gmina Dębno powstała w 1930 roku wskutek reformy administracji państwowej                     

i nowego podziału terytorialnego Polski polegającego na połączeniu istniejących od 

roku 1867 na terenie dawnego zaboru austriackiego jednowioskowych gmin 

samorządowych. W obecnych granicach gmina Dębno istnieje od roku 1973. Gmina 

położona jest na granicy dwóch krain geograficznych: Przedgórza Karpackiego                      

i Kotliny Sandomierskiej. Zróżnicowane i urozmaicone ukształtowanie terenu 

powoduje, że od kilkunastu lat coraz mocniej akcentowane są turystyczne walory 

gminy. W kilku wsiach powstało ponad dwadzieścia gospodarstw agroturystycznych. 

Turystów przyciągają ponadto niezwykle cenne zabytki architektury, małej architektury, 

budownictwa drewnianego i sztuki. Bezrobocie na terenie gminy Dębno kształtuje się 

na poziomie całego powiatu Brzeskiego i wynosi 7,8 % 

 
Dane statystyczne dotyczące stopy bezrobocia 

 2016 2017 
IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII I II III 

Powiat 

Brzeski 

9,8 9,1 8,6 8,4 8,4 8,0 7,9 7,9 8,1 8,3  8,5 7,8 

Małopolska 8,1 7,7 7,3 7,0 6,9 6,7 6,6 6,6 6,7 6,9 6,9 6,6 

Polska 9,5 9,1 8,8 8,6 8,5 8,3 8,2 8,2 8,2 8,6 8,5 8,1 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Miejscowość Porąbka Uszewska – zamieszkiwana przez 1278 osób wieś lokowana 

najprawdopodobniej już w początkach XIV wieku to po Dębnie najbardziej atrakcyjna 

turystycznie miejscowość gminy. Słynie przede wszystkim ze wzniesionego staraniem 

ks. Jana Palki Sanktuarium Maryjnego wybudowanego w roku 1904 na wzór Groty                 

z Lourdes, które co roku przyciąga tysiące pielgrzymów. W roku 1918 poświęcono tu 

nowy murowany kościół wzniesiony według projektu architekta Jana Sasa 

Zubrzyckiego w stylu tzw. gotyku nadwiślańskiego. Amatorom spokojnego 

wypoczynku oferuje pagórkowaty krajobraz, możliwość wycieczek pieszych                           

i rowerowych oraz dobrze rozwiniętą sieć gospodarstw agroturystycznych.  

 

7.1. Analiza nieruchomości stanowiących tereny o możliwości zabudowy 
 

Badając transakcje nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi o możliwości 

zabudowy, na obszarze miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno, stwierdzono iż 

brak jest wystarczającej ilości transakcji kupna – sprzedaży nieruchomościami 

podobnymi do szacowanych części nieruchomości, dlatego też obszar badania cen 

transakcyjnych kupna – sprzedaży podobnych nieruchomości poszerzono do terenów 

sąsiadujących z miejscowością Porąbka Uszewska należących również do terenów 

gminy Dębno (tj. do terenu miejscowości Doły, Dębno oraz Łysa Góra). Na rynku 

znajduje się wystarczająca ilość transakcji kupna – sprzedaży w celu zastosowania  
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metody korygowania ceny średniej. Okres badania cen obejmuje ostatnie 2 lata tj. od 

2015 do kwietnia 2017 roku. Analizowane transakcje dotyczyły: sprzedaży gruntów 

niezabudowanych,  stanowiących tereny o możliwości zabudowy.   W wyniku badania 

aktów notarialnych dotyczących transakcji jakie miały miejsce na obszarze wybranego 

rynku lokalnego wybrano do porównań 18 nieruchomości niezabudowanych                              

o podobnym przeznaczeniu i o cechach zbliżonych do wycenianych części 

nieruchomości, a cena transakcyjna nie odbiegała rażąco od cen uzyskiwanych na rynku 

lokalnym, sporadycznie spotkać można transakcje o bardziej skrajnych cenach – ale są 

to transakcje nietypowe i odbiegające od poziomu rynku. Ceny transakcyjne wahają się 

w przedziale od 5,00 zł/m2 do 40,00 zł/m2. Ceny nieruchomości gruntowych                           

o możliwości zabudowy, aktualnie nie zmieniają się tak dynamicznie jak to było jeszcze 

do ok. 2010 r., spowodowane jest to przede wszystkim zwiększającym się bezrobociem 

na danym terenie, oraz trudnościami w otrzymywaniu kredytów bankowych – poprzez 

zaostrzenie się przepisów bankowych. W powiecie Brzeskim, występuje aktualnie 

bezrobocie na poziomie około 7,8 %, a co za tym idzie siła robocza jest tańsza                      

w porównaniu z innymi dużymi miastami tego samego województwa. Podobne wyniki 

wykazujące aktualny stan zahamowania wzrostu cen nieruchomości – podawane są też 

przez regionalne biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami. Z obserwacji wynika, iż 

trend zwyżkowy został zahamowany i aktualnie utrzymuje się na stałym poziomie, 

dlatego też nie dokonuje się aktualizacji cen ze względu na upływ czasu. Badanie rynku 

nieruchomości pozwoliło mi na analizę cen transakcyjnych, porównania cech 

nieruchomości oraz możliwości inwestowania z uwzględnieniem tych cech, które to 

mają największy wpływ na szacowane wartości. Na lokalnym rynku nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych o możliwości zabudowy, znajduje się dużo transakcji 

kupna – sprzedaży, w szczególności nieruchomości gruntowe położone w na terenie 

miejscowości będącej siedzibą gminy lub w niedużej odległości od miejscowości 

stanowiącej siedzibę gminy, na terenach oddalonych od dużych ośrodków 

przemysłowych oraz tereny o dużych powierzchniach i szerokich możliwościach 

zagospodarowania lub zabudowy, mają największy popyt, stąd też ceny jednego metra 

kwadratowego takich nieruchomości mają najwyższe ceny, pozostałe cechy takie jak 

powierzchnia nieruchomości, droga dojazdowa, dostępność mediów, kształt, możliwość 

zabudowy oraz ograniczenia i utrudnienia mają mniejszy wpływ na kształtowanie się 

ceny transakcyjnej. Poczynione obserwacje umożliwiały wyodrębnienie i ustalenie 

wpływu  poszczególnych atrybutów (cech) na wartość rynkową szacowanej części 

nieruchomości. Na podstawie analizy rynku lokalnego, którym jest teren gminy Dębno 

oraz na podstawie informacji uzyskanych w agencjach pośrednictwa nieruchomości 

określono preferencje potencjalnych nabywców nieruchomości o charakterze zbliżonym 

do części nieruchomości wycenianych i wyróżniono 7 cech mających największy 

wpływ na wartość rynkową prawa własności nieruchomości.  

Cechy rynkowe nieruchomości niezabudowanych o możliwości zabudowy oraz ich 

wagi określono na podstawie analizy rynku lokalnego, podobnych rynków 

równoległych oraz badań preferencji potencjalnych nabywców tego typu nieruchomości 

niezabudowanych. 

- Lokalizacja      – 30 %, 

- Powierzchnia     – 20 %, 

- Dostępność mediów     – 10 %, 

- Droga dojazdowa     – 10 %, 

- Możliwość zabudowy    – 20%, 

- Ograniczenia i utrudnienia    –   5 %, 

- Kształt      –   5 %, 
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Dla potrzeb szacowania przyjęto następującą charakterystykę rynku w ramach    

poszczególnych cech rynkowych 

 – Lokalizacja         – bardzo dobra, dobra, słaba,  

 – Powierzchnia       – bardzo dobra, dobra, słaba, 

 – Dostępność mediów     – bardzo dobra, dobra, słaba, 

 – Droga dojazdowa      – bardzo dobra, dobra, słaba, 

 – Możliwość zabudowy    – dobre, słabe, 

 – Ograniczenia i utrudnienia      – małe, duże, 

 – Kształt          – korzystny, niekorzystny, 

  
Charakterystyka rynku i szacowanych części nieruchomości – niezabudowanych działek 

 w aspekcie cech rynkowych. Rynek został podzielony w zależności od: 

 

-    Lokalizacja      bardzo dobra, dobra, słaba, 

bardzo dobra – w atrakcyjnych miejscach zabudowy jednorodzinnej,  

   a o nieuciążliwym ruchu i rozbudowaną infrastrukturą,   

   położenie w miejscowości będącej siedzibą gminy, 

   bliskość placówek handlowych i kulturalno- 

   oświatowych, w niedużej odległości od miasta    

   będącego siedzibą powiatu,   

dobra   – położenie w niedużej odległości od centrum  

     miejscowości nie będącej siedzibą gminy ale w niedużej 

     odległości od centrum miejscowości będącej siedzibą 

     gminy, z dobrym połączeniem komunikacyjnym  

     z miastem powiatowym, gorsza infrastruktura,   

słaba   – w niedużej odległości od centrum miejscowości,                      

       w dużej odległości od miejscowości będącej     

      siedzibą gminy oraz w dużej odległości od miasta  

    będącego siedzibą powiatu, słabe połączenia  

    komunikacyjne z miastem powiatowym, brak  

    placówek handlowych i kulturalno-oświatowych,   
 

-     Powierzchnia     bardzo dobra, dobra, słaba, 

  bardzo dobra – powierzchnia powyżej 2 500 m2, 

  dobra   – powierzchnia od 1 000 m2 do 2 500 m2,  

  słaba   – powierzchnia poniżej 1 000 m2, 

 

-     Dostępność mediów   bardzo dobra, dobra, słaba, 

  bardzo dobra – działka wyposażona w wszystkie podstawowe media, 

  dobra  – działka posiadające media pojedyncze, pozostałe media 

        w bezpośrednim sąsiedztwie działki, 

  słaba   – działki nie posiadające żadnych mediów lub działki 

       posiadające pojedyncze media, brakujące media                     

       w większej odległości od działki, 
 

-    Droga dojazdowa   bardzo dobra, dobra, słaba, 

  bardzo dobra – główne drogi, utwardzone, 

  dobra   – utwardzone lecz drugorzędne,  

  słaba   – drogi gruntowe polne, brak dostępu do drogi, dojazd na 

       prawach służebności, 
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-   Możliwość zabudowy dobre, słabe, 

  dobre   – teren działki w całości możliwy do zabudowy lub 

       zagospodarowania ( tereny oznaczone jako tereny 

       zabudowy mieszkaniowej lub usługowej bez żadnych 

       dodatkowych oznaczeń), 

  duże   – teren działki o ograniczonych możliwościach  

       zagospodarowania lub zabudowy ( tereny oznaczone 

       jako tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowej                 

       z dodatkowymi oznaczeniami tj. tereny rolne, tereny 

       zielone itp.) 

 

-   Ograniczenia i utrudnienia małe, duże, 

  małe   – teren działki nie posiadający ograniczeń w zabudowie 

       oraz zagospodarowaniu spowodowany przeszkodami 

       terenowymi lub posadowieniem urządzeń infrastruktury, 

       brak na terenie nieruchomości ustanowionych  

       służebności gruntowych, 

  duże   – teren działki posiadającym ograniczenia w zabudowie 

       lub zagospodarowaniu – tereny o dużym nachyleniu, 

       tereny obciążone służebnością, tereny częściowo  

       zabudowane obiektami infrastruktury technicznej,  

 

-   Kształt       korzystny, niekorzystny, 

  korzystny  – regularny kształt, łatwy w uprawach                                       

       i zagospodarowaniu 

  niekorzystny  – nieregularny kształt, wydłużony, duże spadki,  

       zagospodarowanie utrudnione,  

 

 

7.2. Analiza nieruchomości stanowiących tereny o charakterze rolnym 
 

Obszarem rynku lokalnego jest terytorium miejscowości Porąbka Uszewska, gmina 

Dębno oraz ze względu na brak wystarczające ilości transakcji nieruchomościami 

podobnymi na badanym rynku, obszar poszerzono o obszar miejscowości należące do 

całego obszaru gminy Dębno, w szczególności do terenów miejscowości: Dębno, Doły, 

Łoniowa oraz Łysa Góra. Na rynku znajduje się duża ilość transakcji które 

zarejestrowane są jako darowizna. Nie zauważono żadnych znacznych różnic pomiędzy 

cenami transakcyjnymi różnego typu nieruchomości o charakterze rolnym ( tereny 

rolne, leśne oraz lasy) dlatego też do analizy przyjęto wspólną bazę cen transakcyjnych 

wszystkich terenów o charakterze rolnym. Okres badania cen obejmuje ostatnie 2 lata tj. 

od 2015 do kwietnia 2017 roku. Analizowane transakcje dotyczyły: sprzedaży gruntów 

niezabudowanych stanowiących tereny o charakterze rolnym. W wyniku badania aktów 

notarialnych dotyczących transakcji jakie miały miejsce na obszarze wybranego rynku 

lokalnego wybrano do porównań  13 nieruchomości niezabudowanych o podobnym 

przeznaczeniu i o cechach zbliżonych do wycenianych działek, a cena transakcyjna nie 

odbiegała rażąco od cen uzyskiwanych na rynku lokalnym, sporadycznie spotkać można 

transakcje o bardziej skrajnych cenach – ale są to transakcje nietypowe i odbiegające od 

poziomu rynku. Ceny transakcyjne wahają się w przedziale od 5 000,00 zł/ha do  

30 000,00 zł/ha. Ceny nieruchomości gruntowych o charakterze rolnym, aktualnie nie 

zmieniają się tak dynamicznie, spowodowane jest to przede wszystkim istniejącym 
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bezrobociem na danym terenie oraz trudnościami w otrzymywaniu kredytów 

bankowych – poprzez zaostrzenie się przepisów bankowych. W powiecie Brzeskim, 

występuje aktualnie bezrobocie na poziomie 7,8 %,  a co za tym idzie siła robocza jest 

tańsza w porównaniu z innymi dużymi miastami tego samego województwa. Podobne 

wyniki wykazujące aktualny stan zahamowania wzrostu cen nieruchomości – podawane 

są też przez regionalne biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami. Z obserwacji 

wynika, iż trend zwyżkowy został zahamowany i aktualnie utrzymuje się na stałym 

poziomie, dlatego też nie dokonuje się aktualizacji cen ze względu na upływ czasu. 

Badanie rynku nieruchomości pozwoliło mi na analizę cen transakcyjnych, porównania 

cech nieruchomości oraz możliwości inwestowania z uwzględnieniem tych cech, które 

to mają największy wpływ na szacowaną wartość. Na lokalnym rynku nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych  o charakterze rolnym (tereny rolne, tereny zielone oraz 

lasy), znajduje się dużo transakcji kupna – sprzedaży, w szczególności nieruchomości 

gruntowe położone w niedużej odległości od miejscowości stanowiącej siedzibę gminy, 

na terenach oddalonych od dużych ośrodków przemysłowych oraz tereny o dużych 

powierzchniach i nie ograniczone pod względem przestrzennym oraz terenowym, mają 

największy popyt, stąd też ceny jednego hektara takich nieruchomości mają najwyższe 

ceny, pozostałe cechy takie jak powierzchnia nieruchomości, przeznaczenie w planie, 

droga dojazdowa oraz kształt mają mniejszy wpływ na kształtowanie się ceny 

transakcyjnej. Poczynione obserwacje umożliwiały wyodrębnienie i ustalenie wpływu  

poszczególnych atrybutów (cech) na wartość rynkową szacowanych działek 

gruntowych. Na podstawie analizy rynku lokalnego oraz na podstawie informacji 

uzyskanych w agencjach pośrednictwa nieruchomości określono preferencje 

potencjalnych nabywców nieruchomości o charakterze zbliżonym do działek 

wycenianych i wyróżniono 5 cech mających największy wpływ na wartość rynkową 

prawa własności nieruchomości.  

 

Cechy rynkowe nieruchomości niezabudowanych o charakterze rolnym oraz ich wagi 

określono na podstawie analizy rynku lokalnego, podobnych rynków równoległych oraz 

badań preferencji potencjalnych nabywców tego typu nieruchomości niezabudowanych. 

 

- Lokalizacja      – 35 %, 

- Powierzchnia nieruchomości   – 25 %, 

- Droga dojazdowa     – 10 %, 

- Kształt      – 10 %, 

- Przeznaczenie w planie    – 20 %, 

 

Dla potrzeb szacowania przyjęto następującą charakterystykę rynku w ramach    

poszczególnych cech rynkowych 

– Lokalizacja         – bardzo dobra, dobra, słaba,  

– Powierzchnia nieruchomości   – bardzo dobra, dobra, słaba, 

– Droga dojazdowa      – bardzo dobra, dobra, słaba, 

– Kształt          – korzystny, niekorzystny, 

– Przeznaczenie w planie    – dobre, słabe, 
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Charakterystyka rynku i szacowanych działek w aspekcie cech rynkowych. Rynek 

został podzielony w zależności od: 

-    Lokalizacja      bardzo dobra, dobra, słaba, 

  bardzo dobra – znajdująca się w najlepszej strefie rynku, w niedużej  

         odległości (do 1 km) od centrum miejscowości                   

       w niedużej odległości do miejscowości będącej  

       siedzibą gminy, położenie na terenie miasta będącego 

       siedzibą gminy większa odległość od zakładów  

       produkcyjnych i przemysłowych,  

  dobra   – znajdująca się w większej odległości od centrum  

       miejscowości (od 1-3 km), w większej odległości od  

       miejscowości będącej siedzibą gminy, bliskość  

       zabudowań, 

  słaba   – na peryferiach miejscowości, duża odległość do  

       miejscowości będącej siedzibą gminy, pojedyncza 

       zabudowa mieszkaniowa w niedużej odległości, 

 
-     Powierzchnia nieruchomości bardzo dobra, dobra, słaba, 

  bardzo dobra – powierzchnia powyżej 1,00 ha, 

  dobra   – powierzchnia od 0,30 do 1,00 ha,  

  słaba   – powierzchnia poniżej 0,30 ha, 

 
-    Droga dojazdowa  bardzo dobra, dobra, słaba, 

  bardzo dobra – główne drogi, utwardzone, 

  dobra   – utwardzone lecz drugorzędne,  

  słaba   – drogi gruntowe polne, brak dostępu do drogi, dojazd na 

       prawach służebności, 

 
-   Kształt       korzystny, niekorzystny, 

  korzystny  – regularny kształt, łatwy w uprawach                                       

       i zagospodarowaniu, 

  niekorzystny  – nieregularny kształt, wydłużony, duże spadki, uprawy   

                  i zagospodarowanie utrudnione,  

 
-   Przeznaczenie w planie  dobre, słabe, 

  dobre  – tereny oznaczone jako tereny leśne, rolne lub zielone bez 

       żadnych dodatkowych oznaczeń,   

  słabe   – tereny oznaczone jako tereny leśne, rolne lub jako tereny 

       zielone, z dodatkowymi oznaczeniami,  
   

 

7.3. Analiza rynku nieruchomości gruntowy zabudowanych budynkami 

 mieszkalnymi  
 

Obszarem rynku lokalnego jest terytorium miejscowości Porąbka Uszewska, gmina 

Dębno oraz ze względu na brak transakcji nieruchomościami podobnymi na badanym 

rynku (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi o konstrukcji 

drewnianej lub drewniano – murowanej), obszar poszerzono o obszary miejscowości 

należących do terenów całej gminy Dębno oraz gmin należących do powiatu  
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Brzeskiego położonych w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Dębno, gdzie stwierdzono 

wystarczającą ilość transakcji kupna – sprzedaży nieruchomościami podobnych 

(zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi o konstrukcji drewnianej, 

drewniano – murowanej oraz murowanej). Analizowane transakcje kupna – sprzedaży 

nieruchomości podobnych dotyczyły: kupna – sprzedaży gruntów zabudowanych 

murowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi o zróżnicowanych 

konstrukcjach między osobami fizycznymi. W wyniku badania aktów notarialnych 

dotyczących transakcji jakie miały miejsce na obszarze wybranego (poszerzonego) 

rynku lokalnego wybrano do porównania 3 nieruchomości gruntowe zabudowane 

drewniano – murowanymi oraz murowanymi budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi ( powyższą różnicę w konstrukcji ścian określono za pomocą cechy „ 

konstrukcja budynku”) . Nieruchomości wybrane do porównania (nieruchomości                         

z terenów miejscowości Dębno, Jaworsko oraz Okocim), położone są na terenach                      

o podobnym oznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego bądź w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla danej gminy oraz                  

o cechach zbliżonych do części nieruchomości wycenianej, a ceny transakcyjne nie 

odbiegają rażąco od cen uzyskiwanych na rynku lokalnym. Transakcje te obejmują 

okres od 2015 do kwietnia 2017 r. Ceny transakcyjne tego typu nieruchomości wahają 

się  w przedziale od 60 000,00 zł nawet do 300 000,00 zł. Na lokalnym rynku 

nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

znajduje się wystarczająca ilość transakcji kupna  – sprzedaży. W szczególności 

nieruchomości gruntowe zabudowane murowanymi budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, położone w atrakcyjnych lokalizacjach, na ternie miejscowości 

będącej siedzibą gminy, bądź położone w niedalekiej odległości od miasta powiatowego 

mają największy popyt, stąd też ceny jednostkowe takich nieruchomości mają 

najwyższe ceny. Na analizowanym rynku zauważalna jest równowaga pomiędzy 

popytem, a podażą. Cena transakcyjna zależy głównie od położenia, w zdecydowanie 

mniejszym stopniu wpływ na cenę maja pozostałe cechy takie jak: powierzchnia 

nieruchomości, powierzchnia budynku, konstrukcja budynku mieszkalnego, stan 

techniczny budynku, standard wykończenia budynku i zagospodarowania 

nieruchomości oraz dostępność komunikacyjna. Z obserwacji wynika, iż trend 

zwyżkowy który istniał jeszcze do niedawna bo do 2010 r. został zahamowany                           

i aktualnie utrzymuje się na stałym poziomie, dlatego też nie dokonuje się aktualizacji 

cen ze względu na upływ czasu. Cechy rynkowe nieruchomości oraz ich wagi określono 

na podstawie analizy rynku lokalnego, podobnych rynków równoległych oraz badań 

preferencji potencjalnych nabywców tego typu nieruchomości z uwzględnieniem stanu 

zagospodarowania które to mają wpływ na szacowaną wartość.  
 

Poczynione obserwacje umożliwiały wyodrębnienie i ustalenie wpływu poszczególnych 

atrybutów (cech) na wartość rynkową nieruchomości. Zostały one przedstawione                       

i wykorzystane do określenia wartości jednostkowej części nieruchomości gruntowej 

zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym oraz drewniano – murowanym 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym: 

 

1. Położenie         – 20 %, 

2. Powierzchnia nieruchomości     – 15 %, 

3. Dostępność komunikacyjna     –   5 %, 

4. Stan techniczny budynku      – 15 %, 

5. Standard wykończenia  i zagospodarowanie nieruchomości – 15 %, 

6. Powierzchnia budynku      – 15 %, 

7. Konstrukcja budynku mieszkalnego    – 15 %, 
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Charakterystyka  rynku i szacowanej części nieruchomości w aspekcie cech  

rynkowych. Rynek został podzielony w zależności od: 

 

-     Położenie       – bardzo dobre, dobre, słabe, 

-     Powierzchnia nieruchomości  – bardzo dobra, dobra, słaba, 

-     Dostępność komunikacyjna   – bardzo dobra, dobra, słaba, 

-     Stan techniczny budynku   – bardzo dobry, dobry, słaby,  

-     Standard wykończenia  

       i zagospodarowanie nieruchomości  – bardzo dobry, dobry, słaby,  

-     Powierzchnia budynku    – bardzo dobra, dobra, słaba, 

-     Konstrukcja budynku mieszkalnego – bardzo dobra, dobra, słaba, 

 

Cechy rynkowe nieruchomości oraz ich wagi określono na podstawie analizy rynku 

lokalnego, podobnych rynków równoległych oraz badań preferencji potencjalnych 

nabywców tego typu nieruchomości. Dla potrzeb szacowania przyjęto następującą 

charakterystykę rynku w ramach poszczególnych cech rynkowych: 

 

- Położenie      bardzo dobre, dobre, słabe, 

bardzo dobre – w atrakcyjnych miejscach zabudowy jednorodzinnej,  

   a o nieuciążliwym ruchu i rozbudowaną infrastrukturą,   

   położenie w miejscowości będącej siedzibą gminy, 

   bliskość placówek handlowych i kulturalno- 

   oświatowych, w niedużej odległości od miasta    

   będącego siedzibą powiatu,   

dobre   – położenie w niedużej odległości od centrum  

     miejscowości nie będącej siedzibą gminy ale w niedużej 

     odległości od centrum miejscowości będącej siedzibą 

     gminy, z dobrym połączeniem komunikacyjnym  

     z miastem powiatowym, gorsza infrastruktura,   

słabe   – w niedużej odległości od centrum miejscowości,                      

       w dużej odległości od miejscowości będącej     

      siedzibą gminy oraz w dużej odległości od miasta  

    będącego siedzibą powiatu, słabe połączenia  

    komunikacyjne z miastem powiatowym, brak  

    placówek handlowych i kulturalno-oświatowych,   

 

 

-     Powierzchnia nieruchomości bardzo dobra, dobra, słaba, 

bardzo dobra – działki o powierzchni powyżej 2 000 m2, 

dobra   – działki o powierzchni pomiędzy 1 000 a 2 000 m2,  

słaba   – działki o powierzchni do 1 000 m2, 

       

       -     Dostępność komunikacyjna bardzo dobra, dobra, słaba, 

bardzo dobra – dobre połączenie komunikacyjne, łatwość dojazdu,  

   drogami głównymi, asfaltowanymi – bezpośrednio pod  

   nieruchomość, 

dobra   – dojazd drogami utwardzonymi drugorzędnymi,  

      osiedlowymi,  

słaba   – niezbyt dobre połączenie komunikacyjne, dojazd na  

   zasadzie służebności lub drogą nieutwardzoną,  
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- Stan techniczny budynku bardzo dobry, dobry, słaby,  

bardzo dobry – elementy budynku są dobrze utrzymane, wykazujące  

   lekkie zużycie, nowoczesna technologia i bryła budynku,  

   dobre ciągi komunikacyjne, ciepłochronność,  

   konieczność niewielkich poprawek, 

dobry   – elementy budynku utrzymane należycie, wymagany  

   drobny remont polegający na drobnych naprawach,    

   impregnacji i konserwacji, budynki ocieplone, 

słaby   – w elementach budynku występują uszkodzenia   

      wymagające „większej” naprawy, słaba bryła budynku, 

      budynki nieocieplone, nieszczelność stolarki,  

 

- Standard wykończenia i zagospodarowanie nieruchomości  
        bardzo dobry, dobry, słaby,  

bardzo dobry – wysoki standard wykończenia pomieszczeń, brak  

      jakichkolwiek zawilgoceń, pęknięć, braków itp. brak  

         konieczności remontu lub renowacji ścian lub  

      posadzek, pomieszczenia zmodernizowane, budynki 

      wyposażone w dodatkowe instalacje typu – ogrzewanie 

      podłogowe,  klimatyzacja, automatyka, dobre ciągi 

      komunikacyjne. Teren nieruchomości urządzony – 

      wykonane podjazdy, dojścia liczne nasadzenia,  

dobry   – wysoki standard wykończenia, widoczne nieliczne  

        zawilgocenia, pęknięcia, ubytki, pomieszczenia  

        wymagające drobnych poprawek oraz remontów  

    posadzek, stropów lub ścian wewnętrznych, widoczne  

     nieliczne ubytki, pęknięcia lub zawilgocenia,  

     podstawowe instalacje, pomieszczenia rzadziej  

    odświeżane. Teren nieruchomości słabo urządzony  

    pojedyncze lub jednolite nasadzenia, wykonany  

    podjazd lub dojście do budynku,   

słaby   – niski standard wykończenia, pojedyncze   

       pomieszczenia wymagające gruntownych remontów,  

      widoczne mocne zużycie okładzin oraz elementów 

      wykończeniowych, niezbyt dobre rozwiązanie  

      funkcjonalne wnętrz, budynku, ewentualna  

      konieczność poprawek i przeróbek. Teren  

      nieruchomości nieurządzony, brak nasadzeń lub dojść 

      do budynku,  

 

       -      Powierzchnia budynku bardzo dobra, dobra, słaba, 

   bardzo dobra – budynki o powierzchni powyżej 100 m2,  

   dobra   – budynki o powierzchni od 60 do 100 m2, 

   słaba   – budynki o powierzchniach poniżej 60 m2, 
 

 

 -      Konstrukcja budynku mieszkalnego  bardzo dobra, dobra, słaba, 

   bardzo dobra  – budynek o konstrukcji murowanej, 

   dobra   – budynek o konstrukcji drewniano – murowanej, 

   słaba   – budynek o konstrukcji drewnianej, 
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OKREŚLENIE  WARTOŚCI  

 

RYNKOWEJ PRAWA  

 

WŁASNOŚCI 

 

CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA  

 

TERENACH O MOŻLIWOŚCI  

 

ZABUDOWY 
 

 
948/1 o powierzchni 1 000 m2 

 

948/2 o powierzchni 1 100 m2  
 

953/3 o powierzchni 1 500 m2  
 

953/5 o powierzchni 2 500 m2 
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8.    OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU 

WYCENY 
 

8.1.    Opis procedury szacowania 
 

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 

 

          W = CŚR  x   U  x  P 

 

W  – szacowana wartość, 

CŚR   – cena średnia, 

U   – suma wskaźników, 

P     – powierzchnia, 

 

 

8.2.    Analiza transakcji porównawczych 
 

Transakcje porównawcze nieruchomości niezabudowanych, przyjęte w metodzie 

Korygowania Ceny Średniej przedstawia poniższa tabela. 

Rep. A Data 

transakcji 

Obręb Działka Pow. 

(m2) 

Cena  

1 m2 (zł) 

1 2 3 4 5 6 

789/2015 03-03-2015 

Dębno 

369/2 1 200 12,50 

3716/2015 28-04-2015 63/24 2 146 30,29 

1875/2015 08-05-2015 65/4 1 003 29,91 

2866/2015 10-07-2015 723/5 1 027 29,21 

2903/2015 13-08-2015 65/3 1 004 32,87 

9829/2015 09-11-2015 739/5 259 28,96 

10225/2015 24-11-2015 4/3. 4 800 34,38 

4873/2015 23-12-2015 21/13 2 200 34,09 

2717/2016 24-06-2016 451/6/7/8 2 972 8,41 

2731/2016 24-06-2016 451/4/5 1 376 10,90 

8883/2015 02-10-2015 Doły 

 

866/1 328 9,15 

3706/2016 11-05-2016 290 1 200 5,42 

9302/2015 19-10-2015 Łysa Góra 

 

503 5 600 13,39 

1490/2016 04-03-2016 504 5 600 6,25 

2778/2015 02-04-2015 

Porąbka Uszewska 

 

337/5 1 204 24,92 

4227/2015 15-05-2015 1266/5 1 137 21,99 

4634/2015 28-05-2015 618/2  800 10,63 

1601/2016 10-03-2016 1342 5 600 8,93 

            

  Średnia arytmetyczna cena 1 m2 gruntu: 

            

    C śr.  =  19,57 zł/m2 
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 Zakres wskaźników korygujących 
 

      Cena minimalna    C MIN    = 5,42 zł/m2, 
 

             Cena maksymalna C MAX   = 34,38 zł/m2, 

 

            Granice współczynników korygujących wynoszą : 

 
                                                       C MIN                  5,42 

Granica dolna    ( Ud )  =  ---------  =     --------- =  0,277 

                                                    C ŚR                     19,57 
 

                                                        CMAX                 24,78 

   Granica górna  (  Ug  )  =    --------   =   --------- =  1,757 

                                                        C ŚR                     16,19 

 

Opis nieruchomości o najniższej cenie transakcyjnej w bazie:  

Powyższa nieruchomość obejmuje działkę gruntową nr 290 położoną na terenie 

miejscowości Doły, gmina Dębno. Powierzchnia działki wynosi 1200 m2. Działka 

znajduje się w niedużej odległości około centrum miejscowości Doły oraz w odległości 

około 5,00 km od centrum miejscowości Dębna, będącej siedzibą gminy. Kształt działki 

regularny oraz łatwy w zagospodarowaniu oraz zabudowie. Brakujące media w niedużej 

odległości od działki. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej oraz zagrodowej. Na terenie działki zlokalizowany jest słup 

elektroenergetyczny. Dojazd do działki droga drugorzędną.   

 

Opis nieruchomości o najwyższej cenie transakcyjnej w bazie:  
Powyższa nieruchomość obejmuje działkę gruntową nr 4/3 o powierzchni 4 800 m2 

położoną na terenie miejscowości Dębno - będącej jednocześnie siedzibą gminy. 

Działka znajduje się w odległości około 2,00km od centrum miejscowości. Dojazd do 

działki drogą główną asfaltową – trasą A4. Przez teren działki przebiega napowietrzna 

linia elektroenergetyczna. Kształt działki korzystny mimo lekkiego wydłużenia łatwa             

w zabudowie oraz zagospodarowaniu. Brakujące media dostępne w bezpośrednim 

sąsiedztwie działki. Sąsiedztwo stanowią tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zagrodowej oraz tereny niezabudowane. Działka znajduje się na 

terenach oznaczonych symbolem RM. 
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8.3.    Charakterystyka rynku i szacowanych działek w aspekcie cech 

 rynkowych 
 

            Określenie wag  współczynników korygujących 
 

Dla nieruchomości o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową przyjęto następujący 

wpływ cech rynkowych na ceny 

 

 

8.4.   Określenie wartości przedmiotu wyceny 
 

Charakterystyka dla szacowanych działek  

 

Określenie współczynnika korygującego U dla szacowanych działek  

 

 

 

 

 

L.p. 

 
Cecha / atrybuty Procentowy wpływ 

na cenę 

Zakres współczynnika 

Dolny Górny 

1 Lokalizacja 30 0,083 0,527 

2 Powierzchnia  20 0,055 0,351 

3 Dostępność mediów 10 0,028 0,176 

4 Droga dojazdowa 10 0,028 0,176 

5 Możliwość zabudowy 20 0,055 0,351 

6 Ograniczenia i utrudnienia 5 0,014 0,088 

7 Kształt  5 0,014 0,088 

Razem 100 0,277 1,757 

L.p  Cechy rynkowe Charakterystyka działki  

nr 948/1 nr 948/2 nr 953/3 nr 953/5 

1 Lokalizacja Dobra Dobra Dobra Dobra 

2 Powierzchnia  Dobra Dobra Dobra Bardzo dobra 

3 Dostępność mediów Dobra Dobra Dobra Dobra 

4 Droga dojazdowa Dobra Dobra Dobra Dobra 

5 Możliwość zabudowy Dobra Dobra Słaba Dobra 

6 Ograniczenia i utrudnienia Duże Duże Duże Duże 

7 Kształt  Niekorzystny Niekorzystny Niekorzystny Niekorzystny 

L.p  Cechy rynkowe Wysokość współczynnika korygującego U dla działki  

nr 948/1 nr 948/2 nr 953/3 nr 953/5 

1 Lokalizacja 0,305 0,305 0,305 0,305 

2 Powierzchnia  0,203 0,203 0,203 0,351 

3 Dostępność mediów 0,102 0,102 0,102 0,102 

4 Droga dojazdowa 0,102 0,102 0,102 0,102 

5 Możliwość zabudowy 0,203 0,203 0,055 0,203 

6 Ograniczenia i utrudnienia 0,014 0,014 0,014 0,014 

7 Kształt  0,014 0,014 0,014 0,014 

SUMA 0,943 0,943 0,795 1,091 



Działki nr 948/1, 948/2, 953/3, 953/5, 958, 1002 oraz 1297  

– miejscowość Porąbka Uszewska, gmina Dębno 

____________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________________   
Biuro Wyceny Nieruchomości i Obsługi Budownictwa – Krzysztof  Dyk 

33-103 Tarnów ul. Krzysztofa Komedy 8                      tel. kom. 502 105 576 

 

 Tarnów 16 maja 2017 r. 

 

31 

 

Obliczenie wartość rynkowej prawa własności szacowanej części nieruchomości – 

 niezabudowanej działki gruntowej nr 948/1: 

 

W948/1 = 19,57 zł/m2  x 0,943  = 18,46 zł/m2 

W948/1 = 18,46 zł/m2 x 1 000 m2  = 18 460,00 zł  
 

 

Obliczenie wartość rynkowej prawa własności szacowanej części nieruchomości – 

 niezabudowanej działki gruntowej nr 948/2: 

 

W948/2 = 19,57 zł/m2  x 0,943  = 18,46 zł/m2 

W948/2 = 18,46 zł/m2 x 1 100 m2  = 20 306,00 zł  

 

 
Obliczenie wartość rynkowej prawa własności szacowanej części nieruchomości – 

 niezabudowanej działki gruntowej nr 953/3: 

 

W953/3 = 19,57 zł/m2  x 0,795  = 15,56 zł/m2 

W953/3 = 15,56 zł/m2 x 1 500 m2  = 23 340,00 zł  
 

 

Obliczenie wartość rynkowej prawa własności szacowanej części nieruchomości – 

 niezabudowanej działki gruntowej nr 953/5 (jako niezabudowanej): 

 

W953/5jako niezabudowana= 19,57 zł/m2  x 1,091   = 21,35 zł/m2 

W953/5 jako niezabudowana= 21,35 zł/m2 x 2 500 m2 = 53 375,00 zł  
 

 

 

8.5.    Wynik końcowy wyceny 

 

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 948/1 o powierzchni 1 000 m2, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

18 460 zł 
         
 słownie:  osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 

 

 

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 948/2 o powierzchni 1 100 m2, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

20 306 zł 
         
 słownie:  dwadzieścia tysięcy trzysta sześć złotych 
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• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 953/3 o powierzchni 1 500 m2, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

23 340 zł 
         
 słownie:  dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści złotych 

 

 

 

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 953/5 (jako niezabudowanej) o powierzchni 2 500 m2, położoną  

   na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

53 375 zł 
         
 słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 

 

 

 

8.5.1.  Wnioski z dokonanych obliczeń 

 
W nawiązaniu do przeprowadzonych wyliczeń określone zostały wartości rynkowe 

prawa własności do części nieruchomości obejmującej działki gruntowe nr 948/1, 

948/2, 953/3 oraz 953/5 (jako niezabudowanej). Nieruchomość zlokalizowana na 

terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno. Wartość została określona dla 

aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości oraz aktualnego stanu techniczno – 

użytkowego i stanowi najbardziej prawdopodobną cenę, jaką można uzyskać za 

nieruchomości na normalnie funkcjonującym rynku. Wartość zaokrąglono do 1,00 zł. 
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OKREŚLENIE  WARTOŚCI  

 

RYNKOWEJ  PRAWA  

 

WŁASNOŚCI 

 

 

CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

NIEZABUDOWANYCH  

 

DZIAŁEK GRUNTOWYCH  

 

O CHARAKTERZE ROLNYM 

 

 
DZIAŁKA NR  958 O POWIERZCHNI 1,00 HA 

 

DZIAŁKA NR 1002 O POWIERZCHNI 0,34 HA 

 

DZIAŁKA NR 1297 O POWIERZCHNI 0,09 HA 
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9.    OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU 

WYCENY 
 

9.1.    Opis procedury szacowania 
 

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 
 

          W = CŚR  x   U  x  P 
 

W  – szacowana wartość, 

CŚR   – cena średnia, 

U   – suma wskaźników, 

P     – powierzchnia, 
 

9.2.    Analiza transakcji porównawczych 
 

Transakcje porównawcze nieruchomości niezabudowanych, przyjęte w metodzie 

Korygowania Ceny Średniej przedstawia poniższa tabela. 

L.p 

 

Rep. A Data 

transakcji 

Obręb 

 

Działka  

 

Pow. 

(ha) 

Cena  

1 ha (zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6370/2015 20-10-2015 Dębno 610 1,11 22 522,52 

2 123/2015 13-01-2015 Doły 914/2 1,08 7 638,89 

3 3475/2015 20-08-2015 Doły 624/4 0,60 15 000,00 

4 
10600/201

5 
03-12-2015 Łoniowa 

447/1, 

349/1, 

435/1 

3,72 14 784,95 

5 
10600/201

5 
03-12-2015 Łoniowa 

349/2, 

435/2, 

447/2 

3,65 15 068,49 

6 826/2015 29-01-2015 Łoniowa 849/2 0,33 18 181,82 

7 1322/2015 21-09-2015 Łoniowa 1102 0,29 20 000,00 

8 333/2016 03-02-2016 Łoniowa 498 1,17 25 641,03 

9 2694/2016 14-04-2016 Łysa Góra 624 0,31 12 903,23 

10 463/2015 22-04-2015 Łysa Góra 740 0,76 13 157,89 

11 1831/2016 18-03-2016 Łysa Góra 1320 0,57 17 543,86 

12 
3652/2015 29-08-2015 

Porąbka 

Uszewska 
111 0,48 6 250,00 

13 
1290/2016 29-02-2016 

Porąbka 

Uszewska 
1169 0,74 6 756,76 

          
 Średnia arytmetyczna cena 1 ha gruntu: 

                    C śr.  =  15 034,57 zł/ha 

  

Zakres wskaźników korygujących 
 

     Cena minimalna    C MIN    = 6 250,00 zł/ha, 
 

        Cena maksymalna C MAX   = 25 641,03 zł/ha, 
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 Granice współczynników korygujących wynoszą : 

 
                                                       C MIN                   6 250,00 

Granica dolna    ( Ud )  =  ---------  =     -------------- = 0,416 

                                                    C ŚR                     15 034,57 
 

                                                        CMAX                 25 641,03 

   Granica górna  (  Ug  )  =    --------   =   -------------- = 1,706 

                                                        C ŚR                     15 034,57 

 

Opis nieruchomości o najniższej cenie transakcyjnej w bazie:  

Nieruchomości obejmuje działkę gruntową nr 111 o powierzchni 0,48 ha, położoną na 

terenie miejscowości Porąbka Uszewska, gmina Dębno. Działka położona jest                             

w odległości około 600 m od centrum miejscowości Porąbka Uszewska oraz                          

w odległości około 3,80 km od centrum miejscowości Dębno – będącej siedzibą gminy. 

Działka położona jest na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu, teren działki stanowi 

tereny rolne oraz tereny zadrzewione i zakrzaczone. Kształt działki niekorzystny – 

wydłużony. Dojazd do działki utrudniony – przez działki sąsiednie.  

 

Opis nieruchomości o najwyższej cenie transakcyjnej w bazie:  
Nieruchomość obejmuje działkę gruntową niezabudowaną o charakterze rolnym  

i nr 498 położoną na terenie miejscowości Łoniowa, gmina Dębno. Działka                             

o powierzchni 1,17 ha. Kształt działki korzystny. Działka położona jest w odległości 

około 2,00 km od centrum miejscowości Łoniowa oraz w odległości około 5,50 km od 

centrum miejscowości Dębno będącej jednocześnie siedzibą gminy. Sąsiedztwo 

nieruchomości to tereny niezabudowane o charakterze rolnym. Działka posiada łatwy 

dostęp do drogi drugorzędnej.  

 

 

9.3.    Charakterystyka rynku i szacowanych działek w aspekcie cech 

 rynkowych 
  

 

            Określenie wag  współczynników korygujących 
 

Dla nieruchomości niezabudowanych przyjęto następujący wpływ cech rynkowych na 

ceny 

 

 

 

L.p. 

 
Cecha / atrybuty Procentowy wpływ 

na cenę 

Zakres współczynnika 

Dolny Górny 

1 Lokalizacja 35 0,146 0,597 

2 Powierzchnia nieruchomości 25 0,104 0,427 

3 Droga dojazdowa 10 0,042 0,171 

4 Kształt 10 0,042 0,171 

5 Przeznaczenie w planie 20 0,083 0,341 

Razem 100 0,416 1,706 
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9.4.   Określenie wartości przedmiotu wyceny 
 

Charakterystyka dla szacowanych działek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Określenie współczynnika korygującego U dla szacowanej działki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczenie wartość rynkowej prawa własności szacowanej części nieruchomości – 

 niezabudowanej działki gruntowej nr 958: 

 

W958 = 15 034,57 zł/ha  x 1,029 = 15 470,57  zł/ha 

W958 = 15 470,57 zł/ha x 1,00 ha  = 15 470,57 zł  
 

 

Obliczenie wartość rynkowej prawa własności szacowanej części nieruchomości – 

 niezabudowanej działki gruntowej nr 1002: 

 

W1002 = 15 034,57 zł/ha  x 0,867 = 13 034,97 zł/ha 

W1002 = 13 034,97 zł/ha x 0,34 ha  =  4 431,89 zł  

L.p  Cechy rynkowe Charakterystyka działki  

nr 958 nr 1002 nr 1297 

1 Lokalizacja Dobra Dobra Dobra 

2 Powierzchnia 

nieruchomości 
Bardzo dobra 

Dobra Słaba 

3 Droga dojazdowa Dobra Dobra Dobra 

4 Kształt Niekorzystny Niekorzystny Niekorzystny 

5 Przeznaczenie w planie Słabe Słabe Dobre 

L.p  Cechy rynkowe Wysokość współczynnika korygującego U 

dla działki 

nr 958 nr 1002 nr 1297 

1 Lokalizacja 0,371 0,371 0,371 

2 Powierzchnia 

nieruchomości 0,427 0,265 0,104 

3 Droga dojazdowa 0,106 0,106 0,106 

4 Kształt 0,042 0,042 0,042 

5 Przeznaczenie w planie 0,083 0,083 0,341 

SUMA 1,029 0,867 0,964 
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Obliczenie wartość rynkowej prawa własności szacowanej części nieruchomości – 

 niezabudowanej działki gruntowej nr 1297: 

 

W1297 = 15 034,57 zł/ha  x 0,964 = 14 493,33 zł/ha 

W1297 = 14 493,33 zł/ha x 0,09 ha  = 1 304,40 zł  
 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.    Wynik końcowy wyceny 
 

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 958 o powierzchni 1,00 ha, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

15 471 zł 
         
 słownie:  piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 

 

 

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 1002 o powierzchni 0,34 ha, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

4 432 zł 
         
 słownie:  cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 

 

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 1297 o powierzchni 0,09 ha, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

1 304 zł 
         
 słownie:  jeden tysiąc trzysta cztery złote 

 

 

9.5.1.  Wnioski z dokonanych obliczeń 

 
W nawiązaniu do przeprowadzonych wyliczeń określone zostały wartości rynkowe 

prawa własności do części nieruchomości obejmującej działki gruntowe nr 958, 1002 

oraz 12972. Nieruchomość zlokalizowana na terenie miejscowości Porąbka Uszewska, 
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gmina Dębno. Wartość została określona dla aktualnego sposobu użytkowania 

nieruchomości oraz aktualnego stanu techniczno – użytkowego i stanowi najbardziej 

prawdopodobną cenę, jaką można uzyskać za nieruchomości na normalnie 

funkcjonującym rynku. Wartość zaokrąglono do 1,00 zł. 

 

Działki nr 958 oraz 1002 ze względu na swoją powierzchnię powyżej 0,3 ha 

podlegają  USTAWIE  z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  oraz o zmianie 

niektórych ustaw 

 
 

 

 

 

 

 

 

OKREŚLENIE  WARTOŚCI   

 

RYNKOWEJ  PRAWA  

 

WŁASNOŚCI 

 

 
 

CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

 OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ  

 

ZABUDOWANĄ BUDYNKAMI 

 

MIESZKALNYMI  
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DZIAŁKA NR 953/5 O POWIERZCHNI 2 500 m2 
 

 

 

 

 

10.    OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU 

WYCENY 
 

10.1.   Analiza transakcji uwzględnionych do porównań 
 

 

Nieruchomość „A”  

Rep. A 2736/2015 z dnia 22-05-2015 r. Jaworsko, gmina Dębno – działka nr 175/2                  

 o powierzchni 2 500 m2. Nieruchomość zabudowana drewniano – murowanym 

 budynkiem mieszkalnym. Na działce dodatkowo znajduje się budynek  

    gospodarczy. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 110,00 m2.   

Położenie:      Dobre,  

Powierzchnia nieruchomości:   Bardzo dobra,  

Dostępność komunikacyjna:    Słaba, 

Stan techniczny budynku:    Dobry, 

 Standard wykończenia i zagospodarowanie  

              nieruchomości: Dobry, 

Powierzchnia budynku:    Bardzo dobra, 

Konstrukcja budynku mieszkalnego:  Dobra, 

Cena transakcyjna:     255 000,00 zł 

Cena 1 m2 powierzchni budynku:    2 318,18 zł/m2 

 

 

 

 

 

Nieruchomość „B”  
 Rep. A 8283/2015 z dnia 15-09-2015 r. Okocim, gmina Brzesko  

 – działka nr 750/8 powierzchni 1 800 m2. Nieruchomość zabudowana drewniano 

– murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym 

wybudowanym w 1964 r., kryty dachówką oraz budynkiem gospodarczym. 

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,00 m2.  

Położenie:      Dobre,  

Powierzchnia nieruchomości:   Dobra,  

Dostępność komunikacyjna:    Słaba, 

           Stan techniczny budynku:    Dobry, 

 Standard wykończenia i zagospodarowanie  

             nieruchomości:  Słaby, 

Powierzchnia budynku:    Dobra, 
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Konstrukcja budynku mieszkalnego:  Dobra, 

Cena transakcyjna:     80 000,00 zł 

Cena 1 m2 powierzchni budynku:    1 333,33 zł/m2     

 

 

 

 

 

 
Nieruchomość „C”  
Rep. A 4249/2016 z dnia 09-05-2016 r. Dębno, gmina Dębno – działka nr 214/4                   

o powierzchni 1 100 m2. Nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem 

mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym 

niewykończonym. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 110,69 m2.  

Położenie:      Bardzo dobre,  

Powierzchnia nieruchomości:   Dobra,  

Dostępność komunikacyjna:    Bardzo dobra, 

           Stan techniczny budynku:    Dobry, 

 Standard wykończenia i zagospodarowanie  

             nieruchomości:  Dobry, 

Powierzchnia budynku:    Bardzo dobra, 

Konstrukcja budynku mieszkalnego:  Bardzo dobra, 

Cena transakcyjna:     278 000,00 zł 

Cena 1 m2 powierzchni budynku:    2 511,52 zł/m2 
 

Dla analizowanego rynku lokalnego określono : 

  

Cmax =  2 511,52 zł/m2, 

 

Cmin  =  1 333,33 zł/m2, 

 

 

Dla powyższych danych obliczone   C wynosi: 

     

 C = Cmax – Cmin =  2 511,52 zł – 1 333,33 zł   =  1 178,19 zł 

 

Do celów dalszych obliczeń powyższa kwota została zaokrąglona do pełnych 

złotówek 1 178,00 zł 

 

 

Rodzaje cech i ich wpływ na ceny nieruchomości 
L.p. CECHA RYNKOWA Waga cechy 

[%] 

Zakres kwotowy 

[zł/m2] 

1 Położenie 20 235,60 

2 Powierzchnia nieruchomości 15 176,70 

3 Dostępność komunikacyjna 5 58,90 

4 Stan techniczny budynku  15 176,70 

5 Standard wykończenia                                            

i zagospodarowanie nieruchomości  

15 
176,70 

6 Powierzchnia budynku 15 176,70 
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7 Konstrukcja budynku mieszkalnego 15 176,70 

Ogółem 100 1 178,00 

 

Wagi cech rynkowych odniesiono do założenia, że wartość rynkowa prawa własności 

części nieruchomości Wx znajdzie się pomiędzy Cmin a Cmax.  

 

 

 

 

10.2.   Analiza transakcji porównawczych 
 

Tabela obliczeniowa wartości rynkowej prawa własności zabudowanej części

 nieruchomości – działki 953/5 jako zabudowanej tylko drewnianym budynkiem 

 mieszkalnym 
 

RODZAJ CECH 

RYNKOWYCH 

NIERUCHO-

MOŚĆ 

WYCENIANA 

NIERUCHOMOŚCI PRZYJĘTE DO PORÓWNAŃ 

A. B. C. 

Nr działki 

Działka nr 953/5 

– Porąbka 

Uszewska, gmina 

Dębno ( jako 

zabudowana 

wyłącznie 

budynkiem 

drewnianym) 

 

Rep. A 2736/2015 

Jaworsko, gmina 

Dębno – działka       

nr 175/2 

 

Rep. A 8283/2015 

Okocim, gmina 

Brzesko– działka 

nr 750/8 

Rep. A 4249/2016 

Dębno, gmina 

Dębno – działka               

nr 214/4 

Data transakcji 22-05-2015 r. 15-09-2015 r. 09-05-2016 r. 
Cena transakcyjna 

nieruchomości 
255 000,00 zł 80 000,00 zł 278 000,00 zł 

Położenie 
Dobre 

Dobre 

0,00 

Dobre 

0,00 

Bardzo dobre 

- 117,80 

Powierzchnia 

nieruchomości 
Bardzo dobra 

Bardzo dobra 

0,00 

Dobra 

+ 88,35 

Dobra 

+ 88,35 

Dostępność 

komunikacyjna 
Dobra 

Słaba 

+ 29,45 

Słaba 

+ 29,45 

Bardzo dobra 

- 29,45 

Stan techniczny 

budynku  
Dobry 

Dobry 

0,00 

Dobry 

0,00 

Dobry 

0,00 

Standard 

wykończenia                     

i zagospodarowanie 

nieruchomości  

Dobry 
Dobry 

0,00 

Słaby 

+ 88,35 

Dobry 

0,00 

Powierzchnia 

budynku 
Dobra 

Bardzo dobra 

- 88,35 

Dobra 

0,00 

Bardzo dobra 

- 88,35 

Konstrukcja 

budynku 

mieszkalnego 

Słaba 
Dobra 

- 88,35 

Dobra 

- 88,35 

Bardzo dobra 

- 176,70 

Cena 1 m2 

powierzchni budynku 

[zł] 

 

2 318,18 1 333,33 2 511,52 

SUMA POPRAWEK    

[zł] 
-147,25 + 117,80 - 323,95 

CENA 1 m2 

SKORYG. [zł] 
2 170,93 1 451,13 2 187,57 
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CENA ŚREDNIA 

1 m2 powierzchni 

budynku 
1 936,54 

 

 

 

 

 

 

Tabela obliczeniowa wartości rynkowej prawa własności zabudowanej części

 nieruchomości – działki 953/5 jako zabudowanej tylko drewniano – murowanym 

 budynkiem mieszkalnym 
 

RODZAJ CECH 

RYNKOWYCH 

NIERUCHO-

MOŚĆ 

WYCENIANA 

NIERUCHOMOŚCI PRZYJĘTE DO PORÓWNAŃ 

A. B. C. 

Nr działki 

Działka nr 953/5 

– Porąbka 

Uszewska, gmina 

Dębno ( jako 

zabudowana 

wyłącznie 

budynkiem 

drewniano – 

murowanym) 

 

Rep. A 2736/2015 

Jaworsko, gmina 

Dębno – działka       

nr 175/2 

 

Rep. A 8283/2015 

Okocim, gmina 

Brzesko– działka 

nr 750/8 

Rep. A 4249/2016 

Dębno, gmina 

Dębno – działka               

nr 214/4 

Data transakcji 22-05-2015 r. 15-09-2015 r. 09-05-2016 r. 

Cena transakcyjna 

nieruchomości 
255 000,00 zł 80 000,00 zł 278 000,00 zł 

Położenie 
Dobre 

Dobre 

0,00 

Dobre 

0,00 

Bardzo dobre 

- 117,80 

Powierzchnia 

nieruchomości 
Bardzo dobra 

Bardzo dobra 

0,00 

Dobra 

+ 88,35 

Dobra 

+ 88,35 

Dostępność 

komunikacyjna 
Dobra 

Słaba 

+ 29,45 

Słaba 

+ 29,45 

Bardzo dobra 

- 29,45 

Stan techniczny 

budynku  
Dobry 

Dobry 

0,00 

Dobry 

0,00 

Dobry 

0,00 

Standard 

wykończenia                     

i zagospodarowanie 

nieruchomości  

Dobry 
Dobry 

0,00 

Słaby 

+ 88,35 

Dobry 

0,00 

Powierzchnia 

budynku 
Dobra 

Bardzo dobra 

- 88,35 

Dobra 

0,00 

Bardzo dobra 

- 88,35 

Konstrukcja 

budynku 

mieszkalnego 

Dobra 
Dobra 

0,00 

Dobra 

0,00 

Bardzo dobra 

- 88,35 

Cena 1 m2 

powierzchni budynku 

[zł] 

 

2 318,18 1 333,33 2 511,52 

SUMA POPRAWEK    

[zł] 
- 58,90 + 206,15 - 235,60 

CENA 1 m2 

SKORYG. [zł] 
2 259,28 1 539,48 2 275,92 

CENA ŚREDNIA 2 024,89 
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1 m2 powierzchni 

budynku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  

– DZIAŁKI NR 953/5 ZABUDOWANEJ TYLKO DREWNIANYM 

BUDYNKIEM MIESZKALNYM  - BEZ OCIĄZĘNIA SŁUŻEBNOSCIĄ 

WYNOSI: 

 

Wdziałka nr 953/5 (zabudowana drewnianym budynkiem) =  1 936,54 zł/m2  x 66,19 m2 

 Wdziałka nr 953/5 (zabudowana drewnianym budynkiem) =  128 179,58  zł 

 
 

WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  

– DZIAŁKI NR 953/5 ZABUDOWANEJ TYLKO DREWNIANO - 

MUROWANYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM WYNOSI: 
 

Wdziałka nr 953/5 (zabudowana drew-mur budynkiem) =  2 024,89 zł/m2  x 67,88 m2 

 Wdziałka nr 953/5 (zabudowana drew-mur budynkiem) =  137 449,53 zł 

 

 

10.3.    Określenie wartości służebności osobistej  
 

„nieodpłatna dożywotnia służebność osobista mieszkania na rzecz Marka i Krystyny 

Laska polegająca na prawie korzystania z większego pokoju wraz z używalnością 

kuchni, łazienki, przedpokoju i ganku w budynku mieszkalnym nr 41 usytuowanym na 

działkach 953/1 oraz 953/2” 

Dane 

Pan Marek Laska data urodzenia 02-01-1960 r. 

Pani Krystyna Laska data urodzenia 26-06-1966 r. 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości (działki nr 953/5 zabudowanej tylko 

drewnianym budynkiem mieszkalnym wynosi 128 179,58 zł tj. 1 936,54 zł/m2 

Zajmowana powierzchnia użytkowa wynosi 49,75 m2, 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – tekst 

jednolity Dz. U. Nr. 16, poz. 89 z 1997 r. ze zmianami: Roczna wartość prawa 

dożywocia wynosi 4% wartości prawa własności nieruchomości. 

 

Wpr. dożywocia   =  (1 936,54 zł/m2 x 49,75 m2) x 4%   

Wpr. dożywocia   =  96 342,87 zł x 4%  =  3 853,72 zł 
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Pani Krystyna Laska ur. 26-06-1966 r. i ma niespełna 51 lata i jest młodsza od Pana 

Marka Laska. 

 

Z uwagi na to, iż umowa dożywocia obejmuje obojga zbywców, przyjmuje się średnią 

dalszą trwania życia dla zbywcy z większą ilością lat dalszego trwania życia, a więc  

Pani Krystyny Laska (wiek 50 lat i 11 miesięcy). 

 

 

 

 

Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca  

2017 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn:                                 

 Na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz.1227,  

z późn. zm.) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, 

stanowiącą załącznik do komunikatu. 

 

 

Według tablicy GUS średnia dalsza trwania życia wynosi: 

         

Dla Pani Krystyny Laska – 351,5 miesiąca przyjęto – 29 lat 

  

 

 Współczynnik kapitalizacji dla n = 29 lat i r = 10% wynosi: 

 

    Wk   =  9,369606 

 

    Wartość prawa dożywocia obciążającego prawo własności  wynosi: 

 

  W dożywocia  =  3 853,72 zł  x  9,369606 =  36 107,84 zł 

 

 Wartość prawa dożywocia obciążającego działkę gruntową nr 953/5 wynosi  

 

                         Wpr. dożyw.   =  36 108 zł 
  

 słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto osiem złotych 

 

10.4.  Określenie wartości rynkowej prawa własności działki nr 953/5 
 

Powyższą wartość określono za pomocą wzoru  

 Wdziałki nr 953/5 =  Wdziałka nr 953/5 (zabudowana drewnianym budynkiem) - W dożywocia.   

            + Wdziałka nr 953/5 (zabudowana drew-mur budynkiem) - W953/5 jako 

            niezabudowana  

 Wdziałki nr 953/5 =  128 179,58 zł  - 36 108 zł  + 137 450 zł – 53 375,00 zł 

 Wdziałki nr 953/5 =  176 146,58 zł 
 

10.5.    Wynik końcowy wyceny 
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Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej działkę gruntową                  

nr 953/5 o powierzchni 2 500 m2 – zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi 

(drewnianym o powierzchni użytkowej 66,19 m2 oraz drewniano – murowanym                      

o powierzchni użytkowej 38,23 m2) dodatkowo obciążonej wartością dożywocia, 

położonej na terenie miejscowości porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

176 147 zł 
         

 słownie:  sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 

 

10.5.1. Wnioski z dokonanych obliczeń 

 
W nawiązaniu do przeprowadzonych wyliczeń określona została wartość rynkowa 

prawa własności do części nieruchomości obejmującej działkę gruntową nr 953/5                   

o powierzchni 2 500 m2 – zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi (drewnianym 

o powierzchni użytkowej 66,19 m2 oraz drewniano – murowanym o powierzchni 

użytkowej 38,23 m2) dodatkowo obciążonej wartością dożywocia, położonej na terenie 

miejscowości porąbka Uszewska, gmina Dębno. Wartość została określona dla 

aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości oraz aktualnego stanu techniczno – 

użytkowego i stanowi najbardziej prawdopodobną cenę, jaką można uzyskać za 

nieruchomości na normalnie funkcjonującym rynku. Wartość zaokrąglono do 1,00 zł. 

 

 
 

11. WYNIK KOŃCOWY  
 

OGÓLNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU WYCENY – 

NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ                                         

NR TR1B/00024180/8 WYNOSI: 
             

38 766 zł 
 

słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 

 

W tym  
• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 948/1 o powierzchni 1 000 m2, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

18 460 zł 
            

            słownie:  osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 

 

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 948/2 o powierzchni 1 100 m2, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 
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20 306 zł 
             

           słownie:  dwadzieścia tysięcy trzysta sześć złotych 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU WYCENY – 

NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ                                         

NR TR1B/00014509/8 WYNOSI 

             

220 694 zł 
 

Słownie:  dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 

 

W tym  
• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 953/3 o powierzchni 1 500 m2, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

23 340 zł 
         
 słownie:  dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści złotych 

 

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej działkę  

   gruntową nr 953/5 o powierzchni 2 500 m2 – zabudowanej dwoma budynkami  

   mieszkalnymi (drewnianym o powierzchni użytkowej 66,19 m2 oraz drewniano –  

   murowanym o powierzchni użytkowej 38,23 m2) dodatkowo obciążonej wartością  

   dożywocia, położonej na terenie miejscowości porąbka Uszewska, gmina Dębno  

   wynosi: 

176 147 zł 
         
 słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych  
 

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 958 o powierzchni 1,00 ha, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

15 471 zł 
         
 słownie:  piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 

 

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 1002 o powierzchni 0,34 ha, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

4 432 zł 
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 słownie:  cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 

 

• Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości, obejmującej niezabudowaną  

   działkę gruntową nr 1297 o powierzchni 0,09 ha, położoną na terenie miejscowości  

   Porąbka Uszewska, gmina Dębno wynosi: 

 

1 304 zł 
         
 słownie:  jeden tysiąc trzysta cztery złote 

 

 

 

12.     KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 
 

 

- Niniejszy operat nie może być opublikowany w całości lub w części                                   

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

i treści takiej publikacji, 

 

  -     Wykonana na potrzeby niniejszego opracowania ocena stanu technicznego  

 obiektu nie stanowi jego ekspertyzy technicznej, 

 

- Nie może on być wykorzystany do żadnego innego celu aniżeli określony                         

w operacie, 

 

- Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte wycenionej 

nieruchomości, których występowania nie mógł stwierdzić, 

 

-    Zakłada się, że nie zostały zatajone przed wykonawcą fakty mające istotny      

      wpływ na wartość wycenionej nieruchomości, o których powinien on     

      być poinformowany, 

 

- Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został 

sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, jeżeli nie 

wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników,                

o których mowa w art. 154 u.g.n., 

 

- Wykorzystanie operatu po upływie tego okresu, wymaga zbadania jego 

aktualności potwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, 
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Operat szacunkowy wykonał:  inż. Krzysztof  Dyk 

 

 

 

 

 

 

 

13.  ZAŁĄCZNIKI: 
 

 

- Kopia wypisu z rejestru gruntów o niepełnej treści, 

 

- Kopie map ewidencyjnych, 

 

- Kopia odpisu księgi wieczystej nr TR1B/00014509/8, 

 

- Kopia odpisu księgi wieczystej nr TR1B/00024180/8, 

 

- Dokumentacja fotograficzna, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


