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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO  

Adres nieruchomości: 
 

Gościejowice, działka nr ewidencyjny 126/14 mapa 1 
 

Określenie                  
nieruchomości: 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana jako przedmiot prawa 

własności, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 126/14 o powierzchni 1 576 m2 , a.m. 1, 

położona w Gościejowicach, gmina Niemodlin, powiat opolski, województwo opolskie. 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki zbliżony do figury długiego wąskiego 

prostokąta, nie dający możliwości racjonalnego zagospodarowania. Przedmiotowa działka 

stanowi drogę dojazdową do poszczególnych działek w większości zagospodarowanych i 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Działka nr 126/14 przylega do drogi 

publicznej - działka nr 99/6. 

Teren wąski o nawierzchni gruntowej utwardzonej, nieogrodzony, porośnięty trawą, 

wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjne.  

Droga publiczna dojazdowa do nieruchomości utwardzona, asfaltowa. 

Księga Wieczysta 
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu  

KW numer OP1O/00135939/1 

Zakres wyceny 
Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej w stanie aktualnym. 

Cel wyceny: 
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej dla potrzeb Syndyka masy upadłości Andrzeja Motyki zamieszkałego  
w Gościejowicach 7a 

Oszacowana     
wartość 
rynkowa: 

 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej wynosi                                   28 000 zł                                                                                                                                                    
/słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych/  

 

Data określenia 
wartości   

18 września 2019 roku 

 

Data 
sporządzenia 

18 września 2019 roku 

Pieczęć i podpis   
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

1.1 Przedmiot wyceny 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana jako przedmiot prawa własności 

oznaczona w ewidencji gruntów numerem 126/14, a.m. 1 o powierzchni 0,1576 ha położona  

w Gościejowicach, gmina Niemodlin, powiat opolski, województwo opolskie. 

Przedmiotowa działka stanowi drogę dojazdową do poszczególnych nieruchomości zabudowanych 

jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi. 

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Opolu Księga Wieczysta KW numer OP1O/00135939/1. 

1.2. Zakres wyceny 

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej w stanie aktualnym. 

 

2. CEL WYCENY 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej dla potrzeb Syndyka masy upadłości Andrzeja Motyki. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

3.1.Podstawa formalna 

Podstawą formalną sporządzenia operatu szacunkowego jest zamówienie z dnia 27.08.2019r. 

zawarte pomiędzy: 

Zleceniodawcą a Szymonem Warzecha, Rzeczoznawcą Majątkowym wykonującym operat 

szacunkowy. 

3.2. Podstawy materialno - prawne  

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.    

   U. nr 2016, poz. 2147); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz   

   niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 1509) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny  

   nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Numer 207 pozycja 2109   

   z 2004 roku oraz Dz. U. Numer 196, poz. 1628 z 2005 roku); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie z   

   dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu   

   szacunkowego (Dz. U. nr 165 poz. 985 z 2011 roku); 

 • Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23.04.1964 r. z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U. nr 175 poz. 1361 z 2009r.) 

3.3. Źródła danych merytorycznych 

• Powszechne Krajowe Zasady Wyceny  wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń   

  Rzeczoznawców Majątkowych; 
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• KW numer OP1O/00135939/1; 

• Wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej 

• Inne materiały i informacje uzyskane od Zleceniodawcy; 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin 

  „Uchwała Rady Miejskiej w Niemodlinie nr LIII/322/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.” ; 

 • Oględziny nieruchomości przeprowadzone dnia 06 września 2019 roku; 

 • Analiza cen rynkowych w obrocie podobnymi nieruchomościami na rynku lokalnym   

   uzyskane z odpisów Aktów Notarialnych zgromadzonych w siedzibie Starostwa   

   Powiatowego w Opolu; 

• Literatura fachowa 

--„System, zasady i procedury wyceny nieruchomości” Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer,     

    PFSRM Warszawa 2010. 

--„Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu porównawczym” Mieczysław Prystupa,  

     Wydawnictwo Replika 2014. 

--Pomocniczo: Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) uchwalone przez Radę Krajową   

   Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

 • Wyliczenia własne. 

 
4. DATY ISTOTNE DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY 

 

 1. Data sporządzenia wyceny       18 września 2019 r. 

 2. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny   18 września 2019 r. 

 3. Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny   06 września 2019 r. 

 4. Data oględzin wycenianej nieruchomości     06 września 2019 r. 

 

5. OPIS, OKREŚLENIE STANU PRZEDMIOTU WYCENY 

5.1. Określenie stanu prawnego nieruchomości 

Stan prawny nieruchomości jest uregulowany 

Stan prawny nieruchomości ustalono zgodnie ze Standardem III.3 - „Ustalanie Stanu prawnego 

Przedmiotu Wyceny”. Stan prawny ustalono dnia 18 września 2019 r. w oparciu o treści zapisów  

w Księdze Wieczystej KW numer OP1O/00135939/1 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu. 
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KW numer OP1O/00135939/1  

TYP KSIĘGI – nieruchomość gruntowa 

 

DZIAŁ I  - Oznaczenie nieruchomości 
Lp. 1 
Numer działki:  126/13 
Identyfikator działki:       160907_5.0002.AR_1.126/13 
Obręb ewidencyjny:       0002, Gościejowice 
Położenie:       opolskie, opolski, Niemodlin, Gościejowice 

 Sposób korzystania:  R – grunty orne 
 

Numer działki:  126/1 
Identyfikator działki:       160907_5.0002.AR_1.126/1 
Obręb ewidencyjny:       0002, Gościejowice 
Położenie:       opolskie, opolski, Niemodlin, Gościejowice 

 Sposób korzystania:  R – grunty orne 
             Przyłączenie:                  OP1O/00052667/7 , 0,1061 ha 
 
 
 Obszar całej nieruchomości:         0,1576 ha 

 

DZIAŁ I - Spis praw związanych z własnością:  
 Brak wpisu 

             DZIAŁ II  - Własność: 
 Właściciel:         Andrzej Motyka, syn Józefa i Katarzyny – udział 1/1                        

 
DZIAŁ III  - Prawa, roszczenia i ograniczenia:     
 
Numer wpisu:    1 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

Treść wpisu:      NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI PRZEZ 
DZIAŁKĘ NR 126/13 OBJĘTĄ NINIEJSZĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ POLEGAJĄCA NA PRAWIE 
PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ OBCIĄŻONĄ DO DROGI PUBLICZNEJ ONACZONEJ 
NUMEREM DZIAŁKI 99/6, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/10 
OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR OP1O/00137554/2 I DZIAŁKI NR 126/11 OBJĘTEJ KSIĘGĄ 
WIECZYSTĄ KW NR OP1O/00137556/6 

Numer wpisu:    2 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE I BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA 
NA DZIAŁCE NR 126/1 MAPA 1 POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ 
OBCIĄŻONĄ DZIAŁKĘ DO DROGI PUBLICZNEJ, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 99/6, NA 
RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/3 MAPA 1, OBJĘTEJ KSIĘGĄ 
WIECZYSTĄ KW NR OP1O/00132526/2 

Numer wpisu:    3 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI, 
POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 126/1 Z MAPY 1 DO 
DROGI PUBLICZNEJ, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 99/6 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH 
WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NR NR 126/7, 126/8 Z MAPY 1, OBJĘTYCH KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR 
(OBJĘTYCH KW NR OP1O/00132617/7) 

Numer wpisu:    4 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI, 
POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 126/1 Z MAPY 1 DO 
DROGI PUBLICZNEJ, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 99/6 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH 
WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/5 Z MAPY 1, OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR 
OP1O/00133776/6 
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Numer wpisu:    5 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:      NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI PRZEZ 
DZIAŁKĘ NR 126/1 OBJĘTĄ NINIEJSZĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ POLEGAJĄCA NA PRAWIE 
PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ OBCIĄŻONĄ DO DROGI PUBLICZNEJ ONACZONEJ 
NUMEREM DZIAŁKI 99/6, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/10 
OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR OP1O/00137554/2 I DZIAŁKI NR 126/11 OBJĘTEJ KSIĘGĄ 
WIECZYSTĄ KW NR OP1O/00137556/6 

Numer wpisu:    6 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:      NIEOGRANICZONA W CZASIE I BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA 
NA DZIAŁCE NR 126/1 OBJĘTEJ NINIEJSZĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ, POLEGAJĄCA NA PRAWIE 
PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ OBCIĄŻONĄ DZIAŁKĘ DO DROGI PUBLICZNEJ 
OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 99/6, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 
126/2, OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW OP1O/00134193/2 

Numer wpisu:    7 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI, 
POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKI OBCIĄŻONE 
OZNACZONE NUMERAMI 126/1 I 126/13 Z MAPY 1 DO DROGI PUBLICZNEJ OZNACZONEJ 
NUMEREM 99/6, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/6 Z MAPY 1 W 
GOŚCIEJOWICACH GMINA NIEMODLIN  

Numer wpisu:    8 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI, 
POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKI OBCIĄŻONE 
OZNACZONE NUMERAMI 126/1 I 126/13 Z MAPY 1 DO DROGI PUBLICZNEJ OZNACZONEJ 
NUMEREM 99/6, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/12 Z MAPY 1 W 
GOŚCIEJOWICACH GMINA NIEMODLIN 

Numer wpisu:    9 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI, 
POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKI OBCIĄŻONE 
OZNACZONE NUMERAMI 126/1 I 126/13 DO DROGI PUBLICZNEJ NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH 
WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/4 W GOŚCIEJOWICACH GMINA NIEMODLIN 

Numer wpisu:    10 
Rodzaj wpisu:    Inny wpis  

              Treść wpisu:      OGŁOSZONO UPADŁOŚĆ ANDRZEJA MOTYKI IDENTYFIKUJĄCEGO SIĘ 
NUMEREM PESEL 52112305199 JAKO OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z TREŚCIĄ POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W OPOLU 
WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH O 
OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI Z DNIA 31.05.2019R. SYGN. AKT V GU 247/18. 

DZIAŁ IV  - Hipoteka:     

Brak wpisów 

Oznaczenie nieruchomości wg Rejestru Gruntów: 

Województwo: opolskie 

Powiat: opolski 

Jednostka ewidencyjna: 160907_5, Niemodlin – obszar wiejski 

Obręb: 0002, Gościejowice 

Identyfikator działki: 160907_5.0002.AR_1.126/14 

Numery oraz powierzchnia działek: 126/14, pow.  0,1576 ha 
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Informacje zawarte w Księdze Wieczystej nie są zgodne z danymi widniejącymi w wypisie z rejestru 

gruntów. Istnieje rozbieżność w numeracji działek pomiędzy księgą wieczystą a wypisem z rejestru 

gruntów. Z otrzymanych informacji w ewidencji gruntów wynika, że działki 126/1 i 126/13 a.m.1 

zostały połączone w 2011 r. przez co powstała działka 126/14. Nie ujawniono tej zmiany w księdze 

wieczystej. Przyjęto numer działki pochodzący z ewidencji gruntów. 

 

5.2. Lokalizacja szczegółowa i otoczenie 

 Ogólna charakterystyka lokalizacji nieruchomości 

Wyceniana nieruchomość położona jest w Gościejowicach, gmina Niemodlin, powiat opolski, 

województwo opolskie. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 2,5 km od Niemodlina. 

Nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miejscowości na terenie nowo powstającej  

zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajduje się 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane nieruchomości gruntowe. 

 

5.3. Opis stanu techniczno – użytkowego nieruchomości 

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa składająca się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 126/14 a.m. 1 położona jest w Gościejowicach. Powierzchnia nieruchomości wynosi  

0,1576 ha. 

Opis działki gruntu 

Działka 126/14 

Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 126/14 a.m. 1. Powierzchnia działki wynosi 0,1576 

ha. Przedmiotowa działka stanowi drogę dojazdową do wszystkich posesji sąsiadujących ze sobą. 

Kształt jest niekorzystny, zbliżony do figury wydłużonego wąskiego prostokąta, nie dający możliwość 

racjonalnego zagospodarowania w postaci zabudowy. 

Ukształtowanie terenu – teren typowo gruntowy. Ukształtowanie terenu nie jest korzystne pod 

względem jej zabudowy i zagospodarowania. Teren działki nieogrodzony, porośnięty trawą. Zjazd 

na przedmiotową działkę z drogi asfaltowej dz. nr 99/6. Sąsiedztwo działki korzystne, stanowi je 
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istniejąca oraz nowo powstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i grunty niezabudowane. 

Teren spokojny, umiarkowany popyt na nieruchomości gruntowe. Dostęp do komunikacji – 

przeciętny. Dojazd dobry – zjazd z drogi asfaltowej dz. 99/6, bezpośrednio na działkę.  

Na działce występują urządzenia przesyłowe wodno-kanalizacyjne, które służą właścicielom 

poszczególnych działek sąsiadujących. 

Uzbrojenie: instalacja wodna i kanalizacyjna. 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 

 
 

6.  PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

Podstawa- Ustawa o gospodarce nieruchomościami: art. 154 ust. 2 i 3 

1. „ W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na 

podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.” 

2. „ W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2 uwzględnia się faktyczny 

sposób użytkowania nieruchomości.” 

Nieruchomość położona jest na obszarze, który nie jest objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Niemodlin zatwierdzonego Uchwałą nr LIII/322/14 Rady Miejskiej  

w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014 r. stwierdza się, że przedmiotowa działka gruntu nr: 

położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 

„MN1U” –  tereny przeznaczone dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej   

                   jednorodzinnej z towarzyszącymi jej usługami.  
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7. RODZAJ OKREŚLANEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, ZASTOSOWANE 

PODEJŚCIE, METODA I TECHNIKA WYCENY 

7.1. Przesłanki wyboru sposobu wyceny 

Sposób wyceny oparto na rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające 

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

sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 165, poz. 985 z 2011 roku)  – przyjmując za 

podstawę prawną art. 149-159 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( 

tekst jednolity Dz. U. nr 2016, poz. 2147 ) oraz na Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny: 

-- Nota Interpretacyjna nr 1- NI 1- Zastosowanie Podejścia Porównawczego w wycenie  

    nieruchomości. 

Zgodnie z §56 ust.1 Rozporządzenia sposób wyceny przedstawiony jest w operacie szacunkowym i 

polega na : określeniu przedmiotu i zakresu wyceny, określeniu celu wyceny a także podstawy 

formalnej wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości. 

Zgodnie z artykułem 154 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wyboru właściwego podejścia 

oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, 

uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną 

dla niej w planie miejscowym, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach 

nieruchomości podobnych i cechach nieruchomości podobnych. 

Po uwzględnieniu celu i zakresu wyceny, stanu nieruchomości, jak również posiadanego przez 

autora zbioru informacji o cenach transakcyjnych kupna sprzedaży podobnych nieruchomości, 

przyjęto podejście porównawcze, metodę porównywania parami dla nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej. 

Metodologia wyceny podejściem porównawczym, metodą porównywania parami polega na 

wykonaniu poniższych czynności :  

1/  określenie rynku, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość poprzez ustalenie jego rodzaju, 

obszaru i okresu badania cen transakcyjnych   

2/  określenie rodzaju i liczby cech (atrybutów) rynkowych nieruchomości mających wpływ na poziom 

cen rynkowych na badanym rynku, wraz z określeniem wag cech rynkowych 

3/  charakterystyka nieruchomości wycenianej z wyeksponowaniem jej atrybutów rynkowych 

4/  wybór do porównania co najmniej trzech nieruchomości najbardziej podobnych pod względem 

cech rynkowych do przedmiotowej nieruchomości, których ceny transakcyjne są wiarygodne 

5/ utworzenie par porównawczych nieruchomości, w których cechy wycenianej nieruchomości 

porównuje się kolejno z cechami każdej z wybranych nieruchomości 

6/  wyliczenie poprawek stanowiących wynik uwzględnienia różnic cech i przypisanych im wag 

pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami wybranymi 

7/ określenie wartości nieruchomości z każdej pary porównawczej jako ceny transakcyjnej 

skorygowanej o sumę poprawek 

8/ ostateczne określenie wartości nieruchomości wycenianej jako średniej arytmetycznej z wartości 
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uzyskanych z porównań w poszczególnych parach lub średniej ważonej, jeżeli wiarygodność 

otrzymanych wyników jest zróżnicowana. 

Oszacowana wartość będzie obejmować zarówno prawo własności gruntu, jak i własność 

zainwestowania. Budynki mają bezpośredni wpływ na wartość całej nieruchomości poprzez ich stan 

techniczny, jakość zagospodarowania i uzbrojenia terenu, funkcjonalność.  

Przy wycenie nieruchomości podejściem porównawczym należy określić jednostkę porównawczą, 

do której odniesione będą wszystkie inne dane charakteryzujące nieruchomość. Może to być 

powierzchnia działki lub powierzchnia użytkowa budynków.  

7.2. Rodzaj określanej wartości 

Mając na uwadze cel wyceny, w niniejszym operacie szacunkowym przedstawiono wartość rynkową 

nieruchomości. 

W operacie szacunkowym określono wartość rynkową nieruchomości dla aktualnego sposobu jej 

użytkowania opisanego w rozdziale 5.3.. Jest to w ocenie autora niniejszego operatu szacunkowego 

optymalny sposób jej użytkowania, biorąc pod uwagę ww. czynniki.  

Szacując wartość nieruchomości podejściem dochodowym i porównawczym otrzymujemy wartość 

rynkową nieruchomości.  

Zgodnie z art. 150. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości, które są lub mogą 

być przedmiotem obrotu – określa się wartość rynkową.  Art. 151.1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami mówi, że: „wartość rynkowa to „szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można 

uzyskać za nieruchomość, w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy 

kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem 

i postępują rozważnie, nie znajdują się w sytuacji przymusowej”. 

Pojęcie szacunkowa kwota: 

Jest to cena wyrażona w pieniądzu do zapłacenia za nieruchomość w transakcji zawieranej na 

warunkach rynkowych, przy której obie strony działają niezależnie od siebie. Wartość rynkowa to 

najbardziej prawdopodobna cena osiągalna na rynku na datę wyceny. Jest to najlepsza cena 

osiągalna przez sprzedającego i najkorzystniejsza cena osiągalna przez kupującego. Szacunek ten 

wyklucza w szczególności: cenę zawyżoną lub zaniżoną przez jakiekolwiek szczególne warunki lub 

okoliczności (np. finansowanie), które są nietypowe, umowy sprzedaży i najmu zwrotnego, 

szczególne wynagrodzenia lub koncesje udzielone przez kogokolwiek związanego z transakcją lub 

też jakiekolwiek elementy wartości szczególnej (tzn. uwzględniającej cechy nieruchomości, które 

posiadają specyficzną wartość dla konkretnego nabywcy). Użyte tu pojęcie „na warunkach 

rynkowych” oznacza, że upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku. Należy 

rozumieć zatem, że transakcja musi być poprzedzona odpowiednimi działaniami marketingowymi. 

Nieruchomość powinna być wyeksponowana na rynku w najwłaściwszy sposób, tak aby umożliwić 

sprzedaż za najlepszą, rozsądnie osiągalną cenę zgodnie z definicją wartości rynkowej.  

Pojęcie w dniu wyceny: 

Stwierdzenie to wymaga, aby wartość rynkowa była określona na konkretną datę hipotetycznej 

sprzedaży. Ponieważ warunki rynkowe mogą ulec zmianom, wartość w innym terminie może być 
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inna. Wartość podana w wycenie odzwierciedla faktyczny stan rynku i okoliczności na datę 

wyceny, a nie na datę przeszłą lub przyszłą. Definicja zakłada także równoczesne zawarcie i 

wykonanie umowy sprzedaży w dacie wyceny. Wartość rynkowa jest określeniem wartości na 

chwilę hipotetycznej transakcji, a nie w ujęciu długookresowym, jak np. przy określaniu wartości 

bankowo-hipotecznej. 

Pojęcie kwota jaką można uzyskać: 

Jest to kwota szacunkowa, a nie uprzednio określona lub faktycznie ustalona cena sprzedaży. Jest 

to cena, po której rynek spodziewa się zrealizować transakcję na datę wyceny przy spełnieniu 

wszystkich innych elementów definicji wartości rynkowej. Wykorzystanie słowa „można” oddaje 

sens rozsądnego oczekiwania odnośnie ceny. Rzeczoznawca nie może zatem przyjmować 

nierealistycznych założeń dotyczących warunków rynkowych lub też zakładać poziomu wartości 

rynkowej powyżej tej, jaka jest rozsądnie osiągalna. 

Pojęcie pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia 

umowy: 

Zakłada się tu hipotetycznego kupującego, a nie faktycznego nabywcę. Osoba ta jest 

zmotywowana, ale nieprzymuszona do zakupu. Kupujący ten nie jest ani przesadnie 

zainteresowany zakupem ani zdeterminowany do zakupu za każdą cenę. Jest również osobą, 

która dokonuje zakupu z uwzględnieniem bieżących realiów rynkowych i bieżących oczekiwań, nie 

zaś w oparciu o wyimaginowany lub hipotetyczny rynek, który nie może być scharakteryzowany ani 

nie ma pewności co do jego zaistnienia. Przyjmuje się, że hipotetyczny kupujący jest pragmatyczny 

i nie zapłaciłby wyższej ceny niż ta, którą dyktuje rynek. Nie można przy tym zakładać, że waha się 

lub jest niechętny do zakupu. Obecny właściciel nieruchomości jest także zaliczony do tych osób, 

które stanowią rynek i mógłby być potencjalnym nabywcą w hipotetycznej transakcji. Również w 

odniesieniu do sprzedającego, należy przyjąć, że jest to hipotetyczny sprzedający, a nie faktyczny 

właściciel. Zakłada się, że nie jest on ani przesadnie zainteresowany ani zmuszony do sprzedaży 

za każdą cenę. Nie jest on też przygotowany do wstrzymywania sprzedaży w oczekiwaniu na 

osiągnięcie ceny, która nie jest racjonalna w obecnej sytuacji rynkowej. Sprzedający jest 

zmotywowany do sprzedania nieruchomości na warunkach rynkowych za najlepszą cenę osiągalną 

na wolnym rynku po przeprowadzeniu odpowiednich działań marketingowych. Faktyczne 

okoliczności istniejące w przypadku rzeczywistego właściciela nie są częścią tych rozważań, 

ponieważ „sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy” jest właścicielem 

hipotetycznym. 

Pojęcie strony działają z rozeznaniem i postępują rozważnie: 

Zakłada się, że zarówno kupujący, jak i sprzedający są poinformowani, co do charakteru i cech 

nieruchomości, jej faktycznego i potencjalnego wykorzystania oraz stanu rynku na dzień wyceny. 

Strony opierają się więc na tym, co na podstawie informacji dostępnej na ten dzień można w 

rozsądny sposób przewidzieć. Przyjmuje się, że każda ze stron działa we własnym interesie i w 
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zgodzie ze swoją wiedzą, a także rozważnie szuka najlepszej dla siebie ceny w tej konkretnej 

transakcji. Rozwaga powinna być oceniana w kontekście stanu rynku na dzień wyceny, a nie z 

perspektywy czasu na przyszłą datę.  

Pojęcie strony nie znajdują się w sytuacji przymusowej: 

Zakłada się, że każda ze stron jest zmotywowana do dokonania transakcji, nie jest jednak 

zmuszona ani nadmiernie nakłaniana do jej zakończenia. 

W niniejszej wycenie jako jednostkę porównawczą przyjęto 1m2 powierzchni gruntu. 

 
8. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO 
       
Na potrzeby niniejszej analizy określono: 

Rodzaj rynku – rynek lokalny jako rynek prawa własności nieruchomości   

 gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę    

 mieszkaniową jednorodzinną 

Obszar rynku – gmina Niemodlin 

Okres badania cen – od stycznia 2018 r. do dnia wyceny – okres badania cen nie przekracza dwóch   

                                   lat od daty wyceny 

Przedmiot analizy – ceny transakcyjne kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych    

                                  niezabudowanych przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

Podstawa –  ceny transakcyjne kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych  niezabudowanych     

                      ustalono na podstawie aktów Notarialnych uzyskanych w  Wydziale Geodezji i   

                      Gospodarki Nieruchomościami, nie zawierają podatku VAT 

 

Gmina Niemodlin leży w środkowo zachodniej części województwa opolskiego. Zachodnią granice 

stanowi Nysa Kłodzka natomiast z pozostałych stron otaczają ją przeważnie lasy. Gmina ta należy 

do jednych z większych ponieważ zajmuje obszar 18 322 ha, z czego użytki rolne stanowią 60,29 

%, a lasy 27,95%. 

Należy ona do najbardziej lesistych w województwie. Duże kompleksy leśne występują głównie w 

części wschodniej gminy, ale również znacznej wielkości zwarte ich obszary spotyka się w części 

północnej i południowej. 

Gmina jest dość bogata w wody powierzchniowe, na jej terenie znajduje się wiele stawów. Większe 

stawy usytuowane są w środkowo południowej oraz północno wschodniej części gminy. Przez 

środek gminy z południa na północ płynie Ścinawa Niemodlińska, do której wpadają drobne cieki. 

Klimat gminy Niemodlin leży w zasięgu klimatu Wielkich Dolin i jest wyrównany na terenie całej 

gminy. Opady okresu wegetacyjnego (kwiecień - wrzesień) wynoszą w granicach 350-450 mm. 

Największa ilość opadów przypada w połowie lata. Klimat gminy jest dla rolnictwa korzystny. 

Charakteryzują go stosunkowo wysokie temperatury i umiarkowana ilość opadów atmosferycznych. 

Najbardziej sprzyja produkcji roślinnej długi okres wegetacji i stosunkowo łagodny przebieg zimy. 
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Okolice Niemodlina, to także ciekawy zespół krajoznawczy regionu. Z punktu widzenia turystyki i 

krajoznawstwa najciekawiej zapowiada się zachodni skraj Borów Niemodlińskich, zwłaszcza gdy 

weźmie się pod również uwagę leżące w jego pobliżu miasteczka i wsie. Przez ten teren przewija 

się rzeka Ścinawa Niemodlińska prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej. Jej biegowi towarzyszą 

osiedla, leśne polany, łąki nadbrzeżne i liczne stawy. Pod osłoną niemodlińskich lasów rośnie 

również także wiele roślinności uznanych za pomniki przyrody. Trzy kilometry od Niemodlina w 

miejscowości Lipno znajduje się piękny czterohektarowy park, w którym znajduje się kilkadziesiąt 

gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata.  Nie brakuje 

także okazów rodzimych, które reprezentuje przede wszystkim reliktowy miłorząb dwudzielny - 

jeden z największych w Polsce. 

 

Wyceniana nieruchomość znajduje się w strefie mieszkaniowej jednorodzinnej, w części 

dynamicznie rozwijających się terenów. Stanowi ona drogę dojazdową do potencjalnych 

nieruchomości zabudowanych lub jeszcze niezabudowanych. 

W celu dokonania analizy lokalnego rynku nieruchomości badano akty notarialne a także 

obserwowano ruch na rynku lokalnym pod względem popytu i podaży.  

Lokalny rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu  jak 

wyceniana jest rynkiem dobrze rozwiniętym. Istnieje duża ilość transakcji kupna-sprzedaży 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinnym. 

Niektóre z nieruchomości porównywalnych składają się z więcej niż jednej działki, które to stanowią 

drogę dojazdową więc te nieruchomości są również brane pod uwagę.  

Z uwagi na cenę najistotniejszym atrybutem wpływającym na jej wysokość jest atrakcyjność 

położenia, położenie blisko ciągów komunikacyjnych, obiektów handlowo-usługowych, urzędów. 

Powszechnie wiadomo, że najdroższe są nieruchomości położone jak najbliżej centrum regionu 

urbanistycznego. Jeśli położenie nieruchomości jest bardzo dobre, to drugim czynnikiem mającym 

duży wpływ na cenę jest sąsiedztwo i otoczenie w jakim się ona znajduje. Dla nieruchomości o 

przeznaczeniu budowlanym najlepszy jest, gdy jest ona położona blisko centrum, przy równocześnie 

dużej ilości terenów zielonych, małej emisji spalin, a także stosunkowo niewielkim hałasie. Z punktu 

widzenia ceny liczy się także wielkość sprzedawanej powierzchni. Nie bez znaczenia pozostaje fakt 

zabudowy oraz możliwości inwestycyjnych działki. Jeśli działka jest zabudowana, to wiadomo, że 

jest ona już w pewnym stopniu określona rodzajem posadowionych na niej budowli, natomiast 

działka niezabudowana jest „bardziej inwestycyjna”. Ważnym czynnikiem wpływającym na cenę  

i decydującym o ewentualnym zakupie działki może być także jej uzbrojenie. 

W wycenie sięgnięto wyłącznie po transakcje sprzedaży gruntów we wtórnym obrocie. 

Z racji celu i zakresu wyceny uwzględniono wyłącznie transakcje sprzedaży gruntów 

niezabudowanych.  

Na podstawie analizy przeprowadzonej na rynku lokalnym przyjęto iż ceny transakcyjne 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych zawierają się w przedziale od 199,56 zł/m2 do 

315,86 zł/m2.  
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Zgodnie z przeprowadzoną analizą rynku lokalnego, porównując zamiany cen transakcyjnych w 

czasie par nieruchomości o zbliżonych cechach rynkowych, oraz dodatkowo stosując elementy 

analizy statystycznej i wykorzystując dane z analiz rynkowych prowadzonych przez firmy 

monitujące rynek nieruchomości  przyjęto iż ceny nieruchomości podobnych nie zmieniły się w 

czasie.      

W tabeli nr 1 przedstawiono transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  

Tabela nr 1  

Lp. 
Data 

Transakcji 
Nr działki, 

Miejscowość 
Pow. gruntu 

w m2 
Cena 

transakcyjna 

Cena m2 
powierzchni gruntu 

w zł 

1 11-01-2018 Lipno 800 32 000 40,00 

2 01-02-2018  Lipno 978 40 000 40,90 

3 02-02-2018 Lipno 979 40 000 40,86 

4 16-08-2018 Sady 1200 30 000 25,00 

5 19-09-2018 Sady 2398 48 000 20,02 

6 16-01-2019 Grabin 1118 17 000 15,21 

7 01-03-2019 Sady 2186 40 000 18,30 

8 04-03-2019 Gracze 1000 25 000 25,00 

9 02-08-2019 Wydrowice 1592 37 500 23,56 

 

Po przeanalizowaniu stabelaryzowanych informacji ustalono, iż na badanym rynku nieruchomości  

w danym okresie cena minimalna 1 m2 powierzchni gruntu wyniosła 40,90 zł/m2 natomiast cena 

maksymalna 15,21 zł/m2. Różnica między Cmax a Cmin określona jako ΔC, konieczna do określenia 

wartości nieruchomości w metodzie porównywania parami wynosi: 

ΔC = Cmax – Cmin = 25,69 zł/m2 

 

9. OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY I PRZEDSTAWIENIE 

OBLICZEŃ 

Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami 

 
W wyniku badań rynku, w tym badań dotyczących zachowań uczestników rynku, po konsultacjach 

w jednostkach trudniących się pośrednictwem w handlu nieruchomościami oraz biorąc pod uwagę 

doświadczenie i obserwacje autora operatu dokonano wyboru 4 atrybutów (cech) rynkowych 

mających istotny wpływ na ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Wybrane 

przez autora atrybuty to: 

1. Lokalizacja ogólna     

2. Otoczenie i sąsiedztwo   

3. Możliwości inwestycyjne 

4. Powierzchnia działki 
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Przyjęte dla analizowanego rynku lokalnego cechy i ich ocenę przedstawiono w Tabeli 2 

 

Lp. 

 

Cecha rynkowa 

 

Ocena 

 

Opis 

1. Lokalizacja ogólna  

korzystna Kryterium stanowi lokalizacja na tle miejscowości – odległość 
od centrum, dostępność do  punktów handlowo – usługowych, 
placówek oświaty oraz obiektów użyteczności publicznej, 

średnio 
korzystna 

 

2. 

Otoczenie i 
sąsiedztwo 

korzystne 
Najbliższe otoczenie stanowią głównie budynki mieszkalne 
jednorodzinne, grunty pod zabudowę. Teren w okolicy 
zagospodarowany, okolica cicha, spokojna.  

średnio 
korzystne 

W najbliższym sąsiedztwie przeważają tereny mniej 
zagospodarowane, grunty pod zabudowę, istniejąca zabudowa 
mieszkaniowa w mniejszym stopniu  

 

3. 

 

Możliwości 
inwestycyjne 

korzystne 

Na działce nie występują żadne ograniczenia w 
zagospodarowaniu, ani w kształcie działki, ani w 
ukształtowaniu, ani wynikające z sąsiedztwa.  Brak utrudnień w 
zagospodarowaniu.  

niekorzystne 
Na działce występują ograniczenia w zagospodarowaniu, 
wynikające z zagospodarowania działki lub kształtu działki.  

4.  
Powierzchnia 

działki 

korzystna Powierzchnia gruntu do 1000 m2  

średnio 
korzystna 

Powierzchnia gruntu powyżej 1000 m2 

 
 
Na podstawie analizy sfinalizowanych transakcji oraz na podstawie preferencji 
potencjalnych nabywców ustalono następujące wagi cech (Tabela 3)    
Tabela 3 

Lp. CECHA RYNKOWA Waga cechy [%] Zakres kwotowy [zł/ m2] 

1 Lokalizacja 30 7,705 

2 Otoczenie i sąsiedztwo 30 7,705 

3 Możliwości inwestycyjne 20 5,14 

4 Powierzchnia gruntu 20 5,14 

Ogółem: 100 25,69 

 
Do porównania wybrano z tabeli nr 2 trzy transakcje kupna – sprzedaży gruntów niezabudowanych 

o przeznaczeniu mieszkaniowym z przyjętego rynku lokalnego, najbardziej podobne do przedmiotu 

wyceny pod względem analizowanych cech, mających wpływ na wartość.  

 

Charakterystyka nieruchomości porównawczej Lp. 4 

Opis/nazwa cechy Dane i opis cechy 

Lokalizacja Sady 

Data sprzedaży 08.2018 

Powierzchnia gruntu 1200 m2 

Cena sprzedaży 25,00 zł/m2 

Cechy rynkowe nieruchomości 

Lokalizacja średnio korzystna  

Otoczenie i sąsiedztwo korzystne  

Możliwości inwestycyjne korzystne  

Powierzchnia gruntu średnio korzystna 
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Charakterystyka nieruchomości porównawczej Lp. 5 

Opis/nazwa cechy Dane i opis cechy 

Lokalizacja Sady 

Data sprzedaży 09.2018 

Powierzchnia gruntu 2398 m2 

Cena sprzedaży 20,02 zł/m2 

Cechy rynkowe nieruchomości 

Lokalizacja średnio korzystna  

Otoczenie i sąsiedztwo korzystne  

Możliwości inwestycyjne korzystne  

Powierzchnia gruntu średnio korzystna 

Charakterystyka nieruchomości porównawczej Lp. 9 

Opis/nazwa cechy Dane i opis cechy 

Lokalizacja Wydrowice 

Data sprzedaży 08.2019 

Powierzchnia gruntu 1592 m2 

Cena sprzedaży 23,56 zł/m2 

Cechy rynkowe nieruchomości 

Lokalizacja średnio korzystna  

Otoczenie i sąsiedztwo korzystne  

Możliwości inwestycyjne korzystne  

Powierzchnia gruntu średnio korzystna 

 
Tabela obliczeń wartości rynkowej 1 m2 powierzchni gruntu 

RODZAJ CECH 
RYNKOWYCH 

NIERUCHOMOŚĆ 
WYCENIANA 

NIERUCHOMOŚCI PRZYJĘTE DO PORÓWNAŃ 

4 5 9 

Adres  
nieruchomości 

dz. 126/14 
Gościejowice 

Sady Sady Wydrowice 

Data transakcji  08.2018 r. 09.2018 r. 08.2019 r. 

Cena transakcyjna 1 m2 
powierzchni   [zł] 

 25,00 zł 20,02 zł 23,56 zł 

Lokalizacja 
nieruchomości 

średnio korzystna  średnio korzystna  średnio korzystna średnio korzystna  

  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Otoczenie i sąsiedztwo 
korzystne  korzystne  korzystne korzystne 

  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

Możliwości inwestycyjne 
niekorzystne  korzystne  korzystne korzystne 

  - 5,14 zł  - 5,14 zł  - 5,14 zł  

Powierzchnia gruntu 
średnio korzystna średnio korzystna średnio korzystna średnio korzystna 

 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

SUMA POPRAWEK    
[zł] 

  - 5,14 zł - 5,14 zł  - 5,14 zł 

CENA SKORYG. [zł]   19,86 zł 14,88 zł 18,42 zł 

CENA ŚREDNIA  1m2 
pow. nieruchomości   

17,72 zł 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oznaczonej ewidencyjnym numerem 2666, a.m. 6 wynosi: 

 

W = 17,72 zł/m2 * 1 576 m2 = 27926,72 zł 

Po zaokrągleniu przyjęto wartość: 28 000 zł 
/słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych/  
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10. WYNIK KOŃCOWY WRAZ Z WNIOSKAMI I UZASADNIENIEM  

 

Sporządzony operat szacunkowy określa wartość rynkową prawa własności nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 126/14 a.m. 1, położonej  

w Gościejowicach, gmina Niemodlin, powiat opolski. 

 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej 

ewidencyjnie nr 126/14 a.m. 1 w stanie aktualnym wynosi: 

WN = 28 000 zł  

/słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych/  

 

Wartość rynkowa w stanie aktualnym w kwocie 17,72 zł/m2  mieści się w zakresie cen możliwych do 

osiągnięcia na lokalnym rynku nieruchomości podobnych. 

Otrzymany wynik uwzględnia dane, które zostały uzyskane w trakcie analizy rynku nieruchomości 

na obszarze gminy Niemodlin. Uwzględnione zostały również najważniejsze atrybuty mające wpływ 

na wartość tego typu nieruchomości. 

Popyt na grunty w tej lokalizacji jest umiarkowany, oszacowana zatem wartość odzwierciedla stan 

lokalnego rynku dla tego rodzaju prawa do nieruchomości i odpowiada spodziewanej cenie jaką 

można byłoby uzyskać za nią przy jej odpowiedniej ekspozycji na rynku nieruchomości. 

Z tego też względu otrzymany wynik można uznać za bliski cenie możliwej do osiągnięcia w obrocie 

rynkowym. 

 

11. KLAUZULE I OGRANICZENIA 

 

1/  Operat szacunkowy został opracowany zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi. 

2/  Operat szacunkowy może być wykorzystany wyłącznie dla celu w jakim został on sporządzony. 

3/  Rzeczoznawca majątkowy nie udziela w operacie szacunkowym gwarancji, co do aktualności  

     sporządzonej wyceny po dacie jej wykonania. 

4/  Niniejszy operat szacunkowy jest ważny rok od daty jego sporządzenia. 

5/  Zabrania się  publikowania fragmentów operatu szacunkowego lub udostępniania go osobom  

     trzecim bez uzgodnienia z autorem operatu. 

6/  Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, których nie  

     można było stwierdzić w czasie wizji terenowej. 

7/  Oszacowane w niniejszym operacie szacunkowym wartości nie zawierają opłat i podatków     

     związanych z ewentualną sprzedażą nieruchomości w tym podatku VAT. 

8/  Rzeczoznawca oświadcza, iż spełnia warunki niezależności przy sporządzaniu operatu 

      szacunkowego. Z właścicielami w/w nieruchomości oraz osobami posiadającymi prawa do ww. 

      nieruchomości, a także osobami im bliskimi, w rozumieniu art.4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 

       sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku nr 102, poz. 651, z 

       późniejszymi zmianami), z ich doradcami prawnymi, podatkowymi lub majątkowymi nie łączą 



Operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności  nieruchomości gruntowej niezabudowanej  
położonej w Gościejowicach – działka nr 126/14, a.m.1   

gmina Niemodlin, powiat opolski, woj. opolskie 

 

Strona | 19  

 

       go żadne stosunki rodzinne lub zawodowe, ani też żadne inne powiązania lub zależności, które  

       mogłyby ograniczać niezależność sporządzonej wyceny. 

 9/  Określona w operacie wartość ma charakter informacyjny a ostateczna decyzja o cenie  

      sprzedaży należy do właściciela 

 
12. ZAŁĄCZNIKI 
 
 Dokumentacja fotograficzna 

 Protokół z badania Księgi Wieczystej 

 Polisa 

 Wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej 

       Operat sporządził:  
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Załącznik nr 1 - dokumentacja fotograficzna 
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Załącznik nr 2 - Protokół z badania Księgi Wieczystej 

TYP KSIĘGI – nieruchomość gruntowa 

 

DZIAŁ I  - Oznaczenie nieruchomości 
Lp. 1 
Numer działki:  126/13 
Identyfikator działki:       160907_5.0002.AR_1.126/13 
Obręb ewidencyjny:       0002, Gościejowice 
Położenie:       opolskie, opolski, Niemodlin, Gościejowice 

 Sposób korzystania:  R – grunty orne 
 

Numer działki:  126/1 
Identyfikator działki:       160907_5.0002.AR_1.126/1 
Obręb ewidencyjny:       0002, Gościejowice 
Położenie:       opolskie, opolski, Niemodlin, Gościejowice 

 Sposób korzystania:  R – grunty orne 
             Przyłączenie:                  OP1O/00052667/7 , 0,1061 ha 
 
 
 Obszar całej nieruchomości:         0,1576 ha 

 

DZIAŁ I - Spis praw związanych z własnością:  
 Brak wpisu 

             DZIAŁ II  - Własność: 
 Właściciel:         Andrzej Motyka, syn Józefa i Katarzyny – udział 1/1                        

 
DZIAŁ III  - Prawa, roszczenia i ograniczenia:     
 
Numer wpisu:    1 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

Treść wpisu:      NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI PRZEZ 
DZIAŁKĘ NR 126/13 OBJĘTĄ NINIEJSZĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ POLEGAJĄCA NA PRAWIE 
PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ OBCIĄŻONĄ DO DROGI PUBLICZNEJ ONACZONEJ 
NUMEREM DZIAŁKI 99/6, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/10 
OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR OP1O/00137554/2 I DZIAŁKI NR 126/11 OBJĘTEJ KSIĘGĄ 
WIECZYSTĄ KW NR OP1O/00137556/6 

Numer wpisu:    2 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE I BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA 
NA DZIAŁCE NR 126/1 MAPA 1 POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ 
OBCIĄŻONĄ DZIAŁKĘ DO DROGI PUBLICZNEJ, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 99/6, NA 
RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/3 MAPA 1, OBJĘTEJ KSIĘGĄ 
WIECZYSTĄ KW NR OP1O/00132526/2 

Numer wpisu:    3 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI, 
POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 126/1 Z MAPY 1 DO 
DROGI PUBLICZNEJ, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 99/6 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH 
WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NR NR 126/7, 126/8 Z MAPY 1, OBJĘTYCH KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR 
(OBJĘTYCH KW NR OP1O/00132617/7) 

Numer wpisu:    4 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI, 
POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 126/1 Z MAPY 1 DO 
DROGI PUBLICZNEJ, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 99/6 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH 
WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/5 Z MAPY 1, OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR 
OP1O/00133776/6 
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Numer wpisu:    5 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:      NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI PRZEZ 
DZIAŁKĘ NR 126/1 OBJĘTĄ NINIEJSZĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ POLEGAJĄCA NA PRAWIE 
PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKĘ OBCIĄŻONĄ DO DROGI PUBLICZNEJ ONACZONEJ 
NUMEREM DZIAŁKI 99/6, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/10 
OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR OP1O/00137554/2 I DZIAŁKI NR 126/11 OBJĘTEJ KSIĘGĄ 
WIECZYSTĄ KW NR OP1O/00137556/6 

Numer wpisu:    6 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:      NIEOGRANICZONA W CZASIE I BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA 
NA DZIAŁCE NR 126/1 OBJĘTEJ NINIEJSZĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ, POLEGAJĄCA NA PRAWIE 
PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ OBCIĄŻONĄ DZIAŁKĘ DO DROGI PUBLICZNEJ 
OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 99/6, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 
126/2, OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW OP1O/00134193/2 

Numer wpisu:    7 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI, 
POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKI OBCIĄŻONE 
OZNACZONE NUMERAMI 126/1 I 126/13 Z MAPY 1 DO DROGI PUBLICZNEJ OZNACZONEJ 
NUMEREM 99/6, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/6 Z MAPY 1 W 
GOŚCIEJOWICACH GMINA NIEMODLIN  

Numer wpisu:    8 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI, 
POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKI OBCIĄŻONE 
OZNACZONE NUMERAMI 126/1 I 126/13 Z MAPY 1 DO DROGI PUBLICZNEJ OZNACZONEJ 
NUMEREM 99/6, NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/12 Z MAPY 1 W 
GOŚCIEJOWICACH GMINA NIEMODLIN 

Numer wpisu:    9 
Rodzaj wpisu:    Ograniczone Prawo Rzeczowe   

              Treść wpisu:  NIEOGRANICZONA W CZASIE, BEZPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI, 
POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PRZEZ DZIAŁKI OBCIĄŻONE 
OZNACZONE NUMERAMI 126/1 I 126/13 DO DROGI PUBLICZNEJ NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH 
WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 126/4 W GOŚCIEJOWICACH GMINA NIEMODLIN 

Numer wpisu:    10 
Rodzaj wpisu:    Inny wpis  

              Treść wpisu:      OGŁOSZONO UPADŁOŚĆ ANDRZEJA MOTYKI IDENTYFIKUJĄCEGO SIĘ 
NUMEREM PESEL 52112305199 JAKO OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z TREŚCIĄ POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W OPOLU 
WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH O 
OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI Z DNIA 31.05.2019R. SYGN. AKT V GU 247/18. 

DZIAŁ IV  - Hipoteka:     

Brak wpisów 

Numery oraz powierzchnia działek: 126/14, pow.  0,1576 ha 

                                                                                                                                             

Informacje zawarte w Księdze Wieczystej nie są zgodne z danymi widniejącymi w wypisie z rejestru 

gruntów. Istnieje rozbieżność w numeracji działek pomiędzy księgą wieczystą a wypisem z rejestru 

gruntów. Z otrzymanych informacji w ewidencji gruntów wynika, że działki 126/1 i 126/13 a.m.1 

zostały połączone w 2011 r. przez co powstała działka 126/14. Nie ujawniono tej zmiany w księdze 

wieczystej. Przyjęto numer działki pochodzący z ewidencji gruntów. 

 
  
 



Operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności  nieruchomości gruntowej niezabudowanej  
położonej w Gościejowicach – działka nr 126/14, a.m.1   

gmina Niemodlin, powiat opolski, woj. opolskie 
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Załącznik nr 3 – Polisa 

 
 


